
EVDE
OKULUM



Duygular herkes için önemlidir!
Bugün hissettiklerini paylasabilir misin?
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Sinirli

ÖNEMLİ NOT
Alışık olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte özellikle çocukların, duygularını olduğu gibi ifade 
edebilmesi, ebeveyni ile paylaşabilmesi ve duyguları hakkında bir süre sohbet edilmesi uzun vadede 
çocuğun psikolojik durumunun korunabilmesi için önemli adımlardan biridir. Aynı durum yetişkinler için de 
geçerlidir. Sonuç olarak bu duygu paylaşımı sayfasını sıradan bir etkinlik olarak görüp hemen geçmek 
yerine, her gün duyguların paylaşıldığı bir aile sohbeti şeklinde uygulamaya çalışılması daha doğrudur.   

Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.
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AŞAMA AŞAMA SORUMLULUK

Her anne-baba, çocuğunun sorumluluk sahibi bir birey olmasını ister. Çocuklara sorumluluk 
eğitimi vermek de anne ve babaların sorumluluğundadır. Bu eğitimin nasıl verildiği, en az 
sorumluluklar kadar önemlidir. Unutmayalım ki çocukla aramızdaki ilişki, her şeyden önemlidir ve 
diğer her şey bu ilişki üzerinden inşa edilir. Bu sebepledir ki asıl meselemiz, bu ilişkiyi korumak ve 
büyütmektir. 

Okul öncesi çocuklar için sorumluluk kazanımı dediğimizde bazı aşamalardan faydalanmak gerekir. 
Bunlar oyunlaştırma, pozitif hatırlatma, destek olma ve olumlu geri bildirimde bulunmadır.
Bu aşamalar sorumluluk eğitimi verilirken aradaki ilişkinin zedelenmemesine yardımcı olacaktır. 
Şimdi bu aşamalara bakalım; 

Oyunlaştırma: Okul öncesi dönemde çocuklar için oyunun önemi büyüktür. Çocuklar, oyun ile 
öğrenirler. Ondan istenilen becerilerin oyun haline getirilmesi hem öğrenmesini kolaylaştıracak 
hem de yaparken mutlu olmasını sağlayacaktır. Örneğin; oyuncaklarını toplamasını istediğiniz 
çocuğunuza “Şimdi sen bir robotsun, düğmene basacağım ve odadaki oyuncakları kutusuna 
koyacaksın” y ada “Bakalım kaç dakikada bu oyuncakları kutuya koyabileceksin.” gibi ilk başlarda 
oyun haline getirmek, sorumluluk ile ilk tanışmayı sevimli hale getirebilir. 

Pozitif hatırlatma: Alışkanlık ediniminde tekrar önemlidir ve hatırlatmak için bazı uygulamalar 
gerekebilir. Bunu yaparken kullandığımız dil, çocuk ile aramızdaki bağı kuvvetlendirebilir ya da 
zedeleyebilir. Örneğin, “Ellerini yıkadın mı?” diye sürekli hatırlatmak yerine “Yemek vakti yaklaşıyor, 
ellerimizi yıkayıp mutfakta buluşalım.” demek gibi hatırlatıcı ama pozitif duygular uyandıracak 
kelimeler seçmek faydalı olacaktır.

Destek olma: Okul öncesi çocuklar her ne kadar çoğu şeyi bağımsız, kendi başlarına yapabilseler 
de hala sizlerin desteğine ihtiyaçları olabilir. Verilecek ufak tefek yardımlarla sizin desteğinizi 
hissetmeleri önemli. En güzel destek ise model olmaktır. Ondan istediğiniz sorumlulukları 
yapacağı sırada sizin de kendinize ait bir sorumluluğu yapmanız en güzel destektir. Örneğin; diş 
fırçalamak gibi beraber yapılan şeyler hem eğlenceli hem de öğretici olabilir.

Olumlu geri bildirim verme: Sadece yapılmadığında bunu hatırlatmak çocukta olumsuz duygulara 
yol açar. Yaptığı zamanlarda aldığı olumlu geri bildirimler ona cesaret verecektir. Ayrıca davranış 
kadar çabayı fark etmek de önemlidir. Yatağını toparladığını gördüğünüz çocuğunuza “Odana 
girdiğimde yatağını toparlanmış gördüm bu Harika!”  demeniz ya da ellerini yıkadığını 
gördüğünüzde “ Immm ellerin mis gibi kokuyor” gibi cümlelerle memnuniyetinizi ifade etmeniz 
ona yaptığının farkedildiği ve onaylandığı hissiyatı verecektir. Çabasının ve davranışının fark 
edildiğini gören ve onay alan çocuk, bir sonraki adımı daha istekli atacaktır.  

Rehberlik Vakti


