
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

  

 

 

 

 

EKĠM AYI VELĠ BÜLTENĠ 

 

 EYLÜL AYINDA YAPTIKLARIMIZ; 

Uzun bir tatilin ardından arkadaĢlarımıza, öğretmenlerimize ve okulumuza 

heyecan, mutluluk ve sevinçle kavuĢtuk. Aramıza yeni katılan 

arkadaĢlarımızla biz “yine, yeni, yeniden” kocaman bir aile olmaya devam 

edeceğiz.Bakalım Eylül Ayı’nda neler yapmıĢız: 

 

 

 

                                     Her ay okulumuzda düzenleyeceğimiz Ģenliklerden ilki olan 

“HoĢ geldin Partisinde” çok eğlendik. 

Önce Konferans Salonumuzda okulumuzu anlatan slaytı bir öğretmenimizin 

sunumuyla hep birlikte izledik. Ardından Ģapkalarımızı takarak okulumuzun 

bahçesinde danslar ettik, yarıĢmalar yaptık. Bizim için hazırlanan  

“HoĢ geldin Pastası”nı yedik. 

Eylül ayında doğan öğrencilerimizin doğum günlerini kutladık. 

 

 

   

 

Eylül ayında branĢ derslerimiz baĢladı. 

BranĢ dersleri öğretmenlerimizle tanıĢarak keyifli derslere ilk adımlarımızı attık 
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Marmara Eğitim Kurumları çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil 

yönünden geliĢimine en çok katkıda bulunan, öğrenme, istek ve merakını bilgiye 

dönüĢtüren PYP (IB Primary Years Programme) yaklaĢımı ile yapılandırılmıĢ 

 AKTĠF ÖĞRENME METODU kullanır. 

Okul Öncesi; kiĢiliğin temelinin atıldığı, her türlü öğrenmeye açık ve çocuğun yakın 

çevresinden en çok etkilendiği dönemdir. Çocuklara kendilerini rahat 

hissedebilecekleri, öğrenmelerini destekleyici, sevgi ve saygı dolu bir ortam 

hazırlanmıĢtır. 

Her çocuk farklı özelliklere sahip ve özeldir. Hedefimiz bu farklı ve özel çocukları 

sağlıklı, kendi bedenlerinin farkında, değiĢikliğe açık, iletiĢim kurabilen, karĢılaĢtığı 

sorunlara çözüm üretebilen, yaratıcı, potansiyelini gerçekleĢtirebilen, kendine 

güvenen, iyimser bireyler olarak yetiĢtirmektir. Bu amaçla da “Aktif Öğrenme” 

programının kendi kurumsal kültürümüz ile birleĢtirildiği bir eğitim programı 

kullanılmaktadır. 

Sorgulama Ünitelerimiz 

Küçük Grubumuzla „‟Ben Kimim?‟‟ ünitemizi tüm sorgulama hatlarıyla sorgulamaya 

başlayacağız. 

Orta Gruplarımızla Ekim Ayı‟nda „‟Hepimizin farklı özellikleri ve becerileri vardır” Ana fikri 

kapsamında „‟Hepimiz Farklıyız‟‟ ünitemizi sorgulayacağız. 

Büyük Gruplarımızla „‟Düzenli Yaşam‟‟ ünitemizi „‟Kurallar,Kuralların Yaşamımızdaki Yeri ve 

Önemi, Görgü Kuralları‟‟ sorgulama hatları doğrultusunda araştırarak, sorgulamaya 

başlayacağız. 

 

 

Etkinliklerimiz tüm eğlencesiyle devam ediyor. Yaparak, yaşayarak ve gözlemleyerek 

gerçekleştireceğimiz pek çok etkinlik Ekim ayında da bizi bekliyor. 

Mutfak Faaliyeti 

Aşçı şapkalarımızı takıp okulumuzun mutfağında buluşarak, kışın sofraların 

vazgeçilmezi, lezzetli “TURġU”lar yapacağız. 

ÜLKE TANITIMI 

Her ay bir ülkenin tanıtımını yapacak olan büyük grup 

öğrencilerimizle ilk olarak güzel “Türkiye”‟mizi tanıyacağız. 
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BESTECĠ TANITIMI 

Müzik öğretmenimizin hazırladığı sunum eşliğinde ünlü yorumcu “Hakan Aysev”i 

tanıyacağız. 

 

AYIN SANATÇISI 

Resim öğretmenimizin hazırladığı sunum eşliğinde ünlü ressam “Jale Yılmabaşar‟‟ı 

tanıyacağız. Eserlerinden yararlanarak kendi sanat çalışmalarımızı üreteceğiz. 

MESLEK TANITIMI 

 Her ay bir meslek tanıyacak olan orta gruplarımızla bu ay kendi seçimleri doğrultusunda “ 

itfaiyeci ” mesleğini tanıyacağız. 

 

HAYVAN TANITIMI 

 Her ay bir hayvan tanıyacak olan küçük grubumuzla bu ay kendi seçtikleri “Tavuskuşu”nu 

tanıyacağız. 

 

GELENEKSEL OYUNLARIMIZ 

Oyunlarımızı geçmişten günümüze taşıdık, çocuklarımızla keyifli dakikalar yaşadık. Bu ay 

büyük grupla  “Mor Menekşe”, orta grupla “Bezirganbaşı”, küçük grupla “Yağ Satarım Bal 

Satarım” geleneksel oyunumuzu oynayacağız. 

 

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ETKĠNLĠĞĠ  

Hayvanları sevmenin ve korumanın önemini slaytlar eşliğinde öğrenip, etkinlikler yapacağız. 

 

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLAMASI  
En sevdiğimiz giysilerimizle okulumuza geliyoruz ve arkadaşlarımızla kutlamalara katılacağız. 

 

GEZĠLER  

Ekim Ayı içerisinde Turgutreis‟te bulunan “Ġtfaiye”yi ziyaret edeceğiz. Ġtfaiyeci kimdir? Görevleri 

nelerdir? Hep birlikte yerinde öğreneceğiz. 
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HATIRLATMALAR 

 03.10 2015 Cumartesi günü saat: 11.00’da okulumuzda “TANIġMA 

TOPLANTIMIZ” yapılacaktır. Tüm velilerimiz toplantımıza 

davetlidir. 

 CUMHURĠYET BAYRAMI nedeniyle 28 EKĠM ÇARġAMBA günü 

okulumuz yarım gün, 29 EKĠM PERġEMBE günü ise okulumuz tam gün 

tatildir. 30 EKĠM CUMA günü görüĢmek üzere… 

 

CUMHURĠYET BAYRAMI 

RESEPSĠYONU 

27.10.2015 

Öğrencilerimiz ve 

Velilerimizle Birlikte 

Cumhuriyetimizin 92.Yılını 

Kutluyoruz! 
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DOĞUMGÜNÜ PARTĠSĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ay içerisinde doğan öğrencilerimizin Doğumgünü Partilerini, her ayın son Cuma günü, öğrenci ve 

öğretmenlerimizle birlikte toplu olarak kutluyoruz. Kolej yemekhanemizin çocuklarımız için özel 

olarak hazırladığı pastamızı yiyoruz. Hep birlikte eğleniyoruz. Doğumgünü kutlanacak olan 

öğrencilerimizin velileri, o gün için evden özel bir giysi gönderebilirler. 

 

EKĠM AYI’NDA DOĞAN ÖĞRENCĠLERĠMĠZ 
 

 

 ARDA UZUN 

 BARTU EREN ÖZCAN 

 CAN YANIK 

 EMĠR KUZEY POYRAZ 

 SĠBEL ELĠF SAKA 

 

 

 

DOĞUMGÜNÜ KUTLAMAMIZI 30EKĠM 2015 CUMA GÜNÜ 

YAPACAĞIZ. 
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                  MARMARA ANAOKULLARI AYLIK VELİ BÜLTENİ                           SAYI:2 

 
              ÇOCUKLARDA SORUMLULUK DUYGUSU VE KİŞİLİK GELİŞİMİ 

    Sorumluluk ile kiĢilik birbirini tamamlayan iki özelliktir. KiĢilik sahibi olunmadan sorumluluk 

kazanılamaz. Peki, nedir kiĢilik? Cüceloğlu‟na (1993) göre “KiĢilik,bireyin iç ve dıĢ çevresiyle 

kurduğu,diğer bireylerden ayırt edici,tutarlı ve yapılaĢmıĢ bir iliĢki biçimidir.”Burada önemli bir nokta 

davranıĢların tutarlı yani sürekli olmasıdır.Eğer bir davranıĢ süreklilik arz etmiyorsa kiĢiliğin bir unsuru 

değildir. Söz sahibi olmak, kendi baĢına karar verebilmek, istemediği bir teklifle karĢılaĢtığında „hayır‟ 

diyebilmek, adam yerine konmak, kendisine saygısı ve özgüveni olmak, sevildiğini ve önemsendiğini 

bilmek,...Yörükoğlu‟na (1996) göre “KiĢiliğin temelleri ilk 5-6 yıl içinde atılır.Her çocuk eninde 

sonunda kendine özgü bir kiĢilik geliĢtirir…Ana çizgileriyle çocuklukta beliren kiĢilik,az çok değiĢme 

ve düzenlemelerden geçerek delikanlılık çağında son biçimini alır.”Çocukluğun ilk yılları kiĢiliğin 

geliĢimi açısından çok önemlidir.Çünkü doğuĢtan gelen ve kiĢiliğin temelini oluĢturacak olan bir takım 

unsurlar çevrenin de etkisiyle ya geliĢecek ya da geliĢmeden kalacaktır.Ġlk 6 yılda oluĢan kiĢilik daha 

sonraları değiĢtirilememektedir. Ancak bir takım çabalarla bazı kiĢilik özellikleri hafifletilebilmekte, 

bazı  kiĢisel özellikleri ise kuvvetlendirilebilmektedir. Ġlk 6 yıl çocuğa daha yakın olan anne,baba ve 

yakın çevre kiĢilik özelliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

   Sorumluluk duygusu, kiĢilik geliĢimiyle doğrudan orantılıdır. Duygularını, tepkilerini rahatça ifade 

etmesine, gerektiğinde „hayır‟ demesine izin verilmeyen çocuklarda bağımsız bir kiĢilik geliĢmediği için 

sorumluluk duygusunu da kazanamazlar. AĢırı korumacı ve müdahaleci anne babalar çocuklarında 

bağımlı bir kiĢilik geliĢtirdiklerinin farkında değildir.Bağımlı kiĢilik yapısında olan çocuklar da 

sorumluluk almaya ve bu özelliklerini geliĢtirmeye ihtiyaç duymazlar. 

   KiĢisel özellikler belirleyici  olsa da genel olarak sorumluluk duygusu öğrenilen ve kazanılan bir 

beceridir.Çocuğun hayatındaki her beceriyi öğreten ve geliĢtirmesine yardım eden anne-

baba,sorumluluk duygusunun geliĢiminde de baĢ role sahiptir. 

    Anne-babalar için çocuklarının sorumluluk sahibi olması daha çok okul hayatı ile gündeme 

gelir.EĢyasına sahip çıkmak,ev ödevlerini yapmak,ders çalıĢmak bir çocuğun sahip olması gereken en 

temel sorumluluklardır.Ancak sorumluluk bilincini geliĢtirmek için okul yıllarını beklemek anne-

babaların hayal kırıklığı yaĢamasına neden olabilir. 

   Sorumluluk bilinci aĢamalı olarak geliĢen bir beceridir.Çocuklar bir sabah yataklarından kalktıklarında 

bir anda sorumluluk sahibi bireyler olmazlar.Hayat ile ilgili öğrenilen tüm diğer beceriler gibi 

sorumluluk sahibi olmak için de pratik yapmak gerekir.Sorumluluk duygusunu geliĢtirmek için anne-

babanın çocuğun yaĢına,cinsiyetine ve kiĢisel özelliklerine uygun görevleri çocuğun yapmasına fırsat 

vermesi,istenilen davranıĢlar için model oluĢturması ve çocuğun gösterdiği olumlu davranıĢları 

pekiĢtirmesi gereklidir.  

Sorumluluk Duygusunu Geliştirirken:  

 

Küçük Adımlar: Çocuk yetiĢtirirken anne-baba için en heyecanlı anlar çocuğun yeni beceriler edinmesi 

ve bunları göstermesidir. Ġlk adımlar, ilk kelimeler… çocuklar öğrendikleri her yeni beceri ile 

bireyselleĢmek için bir adım atarlar. Büyümek, bir birey olarak yetiĢmek uzun bir yoldur, ve anne-

babanın rehberliğine her zaman ihtiyaç vardır. Nasıl çocuğun yeni öğrendiği davranıĢları bir kerede 

mükemmel olarak yapmasını bekleyemiyorsak sorumluluk bilinci için de bunu beklememek gerekir. 

Küçük yaĢtan itibaren sorumluluk bilincini geliĢtirmek için fırsatlar yaratmak, çocuğun acemice 

denemelerini sabır ve sevgi ile desteklemek önemlidir. Ġleride sorumluluk sahibi bir birey olması için 

çocuğunuzun 10 yaĢına gelip sorumluluk almasını beklemeyin, sorumluluk yaĢamın ilk yıllarından 

itibaren kazanılan ve küçük adımlarla geliĢtirilen bir beceridir.  
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Olumlu geri bildirim: Her yeni davranıĢın öğrenilmesi ve tekrar edilmesi (böylece de pekiĢip alıĢkanlık 

haline gelmesi) için olumlu geri bildirime ihtiyaç vardır. Anne-babanın ilgi ve onayı,istenilen 

davranıĢların öğrenilmesinde anahtardır. Çocuklar her zaman olumlu ilgiden destek almazlar bazen 

anne-babanın kızdığı onaylamadığı bir davranıĢı yaparak, olumsuz ilgi alarak istemeyen bir davranıĢı 

sergilerler. Çocuklara ne yapmamalarını değil de, ne yapmaları gerektiğini söylemek burada önem 

kazanır. Olumsuzdan gitmek olumsuz davranıĢı istemeden pekiĢtirmeye neden olabilir. Oysa iyi, doğru 

ve gerekli olduğunu düĢündüğümüz davranıĢları fark etmek ve enerjiyi bunları övmek için kullanmak 

daha verimli olacaktır. Çocuklar anne-babalarının ilgi ve onayını isterler. Olumlu davranıĢa odaklanmak, 

olumlu davranıĢla ilgili geri bildirimler vermek istenilen davranıĢı geliĢtirmenin en etkili yoludur. Eğer 

çocuğunuza kardeĢini ağlattığında kızmak yerine onunla sakin bir Ģekilde oynadığı anda ilgi 

gösterirseniz istenilen davranıĢa ilgi göstermiĢ olursunuz. Bu tabi ki olumsuz davranıĢa izin vermek 

anlamına gelmemelidir. Sadece geliĢmesini istediğimiz davranıĢı desteklemeniz, pekiĢtirmeniz 

gereklidir.  

Motive eden sorumluluklar: Çocuklara sorumlulukları öğretirken motivasyonu unutmamak gerekir. 

Yapması keyifli olan, sonucunda güzel ve övünülecek bir durum yaratan davranıĢlar ile ilgili 

sorumlulukları kazandırmak daha kolay olacaktır. Örneğin masayı kurmaya yardım etmek masayı 

temizlemeye ve kaldırmaya yardım etmekten daha eğlencelidir. 

 

Evdeki yardımcının rolü: Aile düzeni içinde ev iĢlerinde yardım eden kiĢilerin de çocukların 

sorumluluk duygusu kazanmasında etkisi vardır. Evde gündelik iĢleri ve temizliği yapan bir yardımcınız 

varsa bile çocuğunuzun kendi sorumlulukları olmasını sağlayın. Eğer her gün biri yatağını topluyorsa 

uzun yıllar yatağını toplamayı öğrenmeye gerek duymayacaktır. Yardımcının evdeki rolünü çocuğunuza 

iyice anlatın. Bu konuda sizin model olmanız önemlidir. Eğer size ait sorumluklar yardımcınız 

tarafından yapılıyorsa çocuğunuzda aynı imtiyazlara sahip olmak isteyecektir.  

 

Bütünü parçalara bölmek: Çocuğunuza öğretmek istediğiniz davranıĢ ne olursa olsun mümkün olan en 

basit basamaktan baĢlayın. Bir yetiĢkin bile dağınık bir odaya girdiğinde nereden baĢlayacağını 

bilemeyip umutsuzluğa düĢebilir. Eğer çocuğunuzun odasını toplamasını istiyorsanız öncellikle iĢleri 

basamaklandırın. Birinci basamak oyuncakları kutularına yerleĢtirmek, ikinci basamak kirli ve temiz 

çamaĢırları ayırmak, kirlileri kirli sepetine, temizleri ait oldukları yerlere yerleĢtirmek olabilir. 

 

Seçme sansı vermek: Çocukların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını sağlarsanız verdikleri 

kararlar ile ilgili sorumluluk almalarına ve kendilerine olan güvenlerinin geliĢmesine yardım edersiniz. 

Kendileri için uygun olanı seçme becerisini kazanmaları önemlidir. ayrıca alternatifler arasında seçme 

Ģansları olduğunda alınan kararı benimseyip uygulama olasılıkları daha fazladır. Tabi ki seçim yapılacak 

alternatifler anne baba tarafından belirlenip sınırlandırılabilir.  

 

Her şeyin bir yeri olsun: Evdeki her eĢyanın belli bir yeri olduğunu bilmek çocukların etrafı düzenli 

tutmasına yardımcı olabilir. Neyin nerde olduğunu bilmek çocuğa güç verir. Düzenli bir ev ortamı 

çocuğun düzenli olmayı öğrenmesinde etkilidir. Ancak daha da önemlisi bu düzenin sağlanmasında 

çocuğun da rolü olmalıdır. Kirlenen pantolonunu kirli sepetine atmak, okuduğu dergiyi gazeteliğe 

koymak, meyve suyu ĢiĢesini tekrar buzdolabına kaldırmak gibi günlük hayata dair iĢlerde çocukların da 

sorumlulukları olmalıdır.  

 

Bireysel sorumluluktan sosyal sorumluluğa: Çocuklara sorumluluk bilicini geliĢtirmek önce için 

kendileri ile ilgili durumlardan yola çıkmak, daha sonra ailenin bir bireyi olarak aile ile ilgili 

sorumlulukları ve daha sonra da sosyal sorumlulukları öğretmek önemlidir. Aile içinde öğrenilen 

beceriler aslında sosyal iliĢkilerde belirleyici rol oynar. ArkadaĢları ile uyum içinde oynamak, okul 

kurallarına uymak için gerekli alt becerileri evde aile ortamında öğreniriz. Anne-baba olarak çocuğa 

sorumluluk bilinci aĢılarken aslında onu toplumsal hayata hazırladığımızı biliriz. DavranıĢların 

sonucunu kabul etmek, karĢılaĢtığı sorunları tek baĢına çözebilmek, kendi duygu ve ihtiyaçlarını uygun 
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Ģekilde ifade edebilmek aynı zamanda baĢkalarının hak ve duygularının da farkında olmak sağlıklı ve 

mutlu bir birey olarak toplumun bir parçası olmak için gerekli becerilerdir. Anne-baba olarak küçük 

yaĢtan itibaren ilk önce çocuğun kendi ile ilgili sorumlulukları (üstünü giyinmek, oyuncaklarını 

toplamak vb) öğrenmesini desteklemek, sonra ev ile ilgili sorumlulukların (Pazar sabah kahvaltısına 

yardım etmek, masayı kurmak vb) paylaĢımını beklemek ve sosyal sorumluluklar konusunda model 

olmak (ağaç dikmek, ihtiyacı olanlara yardım etmek, çöpleri yere atmamak vb) sorumluluk bilinci 

kazandırmak için atılacak önemli adımlardır. 

Yaşa Uygun Sorumluluklar Nelerdir? 

Çocuğunuz kaç yaĢında olursa olsun, yapabileceği yaĢına uygun sorumluluklar bulunabilir. Önemli olan 

çocuğun becerileri dâhilinde sorumlulukları ondan beklemektir. 

2 – 3 Yaş: Bu yaĢ grubundaki çocuklar yeni kazandıkları becerilerini kullanarak her Ģeyi tek baĢlarına 

yapmak için oldukça isteklidirler. Zaman zaman bu istekleri önüne geçilemez inatçılık krizlerine neden 

olsa da anne-baba olarak hem becerilerin geliĢmesine fırsat vermenin, hem de bazı temel sınırlamaların 

belirlenmesinin geliĢimleri üzerinde önemli etkisi vardır. özgürlük ve kurallar arasındaki dengeyi 

kurmak anne-babayı bu dönemde bekleyen en zor görevdir. Becerilerin ve sorumluluk duygusunun 

geliĢmesini desteklemek için anne-baba ve çocuğun birlikte keĢfetmesi için fırsatlar yaratmak önemlidir. 

Basit giyecekleri (yelek gibi) kendi baĢlarına giymeyi öğrenebilirler. Çatal kaĢık kullanmak için kas 

geliĢimleri yavaĢ yavaĢ yeterli düzeye geldiğinden biraz acemici de olsa çatal kaĢık kullanabilirler. Çatal 

kaĢık kullanmakta olduğu gibi bardaktan su içme denemeleri de bu yaĢta gözlemlenebilir. Bu alanların 

tümünde önemli olan, çocuğun ileriki yaĢlarda bu becerileri geliĢtirip kullanabilmesi için mümkün 

olduğunca fazla pratik yapmasına olanak vermektir. Yemeğini biraz dökerek yediği için annesi 

tarafından yedirilen bir çocuğun çatal kaĢık kullanma becerileri, yemeği kendi baĢına yemeği 

denemesine fırsat verilen çocuğa göre daha yavaĢ geliĢecektir.  

 

3 – 4 Yaş: Bu yaĢlarda çocuklar oldukça enerji dolu ve hareketlidirler. Anne-baba tarafından konulan 

sınırları test etmeye meraklıdırlar. Anne-baba olarak hem çocuğun enerji ve hareket ihtiyacını anlamak, 

hem belli sınırlar çizmek hem de kuralları test etme karĢısında esneklik ve yaratıcılığı koruyabilmek 

önemlidir.Basit ev iĢlerinde yardımcı olabilirler. Örneğin kendi oyuncaklarını sepetine yerleĢtirebilir. Öz 

bakım becerilerini kendi baĢına yapmak için ilk adımı atabilirler; diĢ fırçalamak, elini yüzünü yıkamak 

gibi. Tabi bu becerileri anne babayı birebir gözlemleyerek ve onların desteği ile deneyerek 

geliĢtireceklerdir. Ayrıca bu yaĢta ayakkabılarını giyebilirler. Ama bağcıkları bağlamak için hala 

yardıma ihtiyaçları vardır.  

4 – 5 Yaş: Hem biliĢsel hem fiziksel hem de sosyal becerilerin daha da geliĢmesi ile sorumluluk 

kavramı bu yaĢ döneminden itibaren daha da önem kazanmaya baĢlar.2-3 yaĢ döneminin inatçılıklarının  

azaldığı, günlük hayat ile ilgili gözlemlerinin ve ilgilerinin arttığı bu dönemde, çocuklar “iĢ yapmaktan” 

ve bunu göstermekten büyük bir keyif alırlar. Ev iĢlerinde anneye yardım etmek, tamirat iĢlerinde 

babaya çıraklık etmek gibi yetiĢkin hayatına yönelik iĢler çok ilgilerini çeker. Önceki yaĢ gruplarında 

gözlemlenen becerilerin yanı sıra bu yaĢtaki çocuklar eĢyalarını toplayıp, ufak tefek iĢlerde yardım 

edebilirler (toz almak gibi) ayrıca çatal, kaĢık ve bıçak kullanma becerileri tam olarak geliĢtiğinden sofra 

kurallarına uygun Ģekilde yemek yiyebilirler. Bu yaĢtaki çocuğunuzdan odasındaki oyuncakları 

toplamasını, kendi baĢına elini yüzünü yıkamasını, yemeğini yemesini, masa hazırlanırken bir Ģeyleri 

(örneğin tuzluk) götürmesini bekleyebilirsiniz.  

 

5 – 6 Yaş: okul öncesi dönemden okul dönemine geçiĢ yapan bu yaĢ çocukları artık yavaĢ yavaĢ kendi 

ayakları üzerinde durmaya baĢlamıĢlardır. Yuva ve ana hazırlık sınıfı derken ilkokul birinci sınıfa 

baĢlayan çocukların dünyasında artık sadece ailesi yoktur. DıĢ dünyaya ait beceri ve sorumlulukları 

kazanmaya hazır duruma gelmiĢlerdir. Artık kendi baĢlarına giyinip soyuna bilirler. Belki hala bu 

becerileri anne babanın beklediği kadar çabuk değildir. Ama hızlanmaları için kendi baĢlarına 

giyinmeye devam etmeleri gerekir. Eğer anne baba sabredemeyip bu seferde “ben giydireyim” derse o 
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zaman bu becerinin geliĢmesi gecikecektir. Ayrıca eğer bir yere geç kalınması söz konusu ise çocuğun 

hazırlaması için yeterli zaman verildikten sonra geç kalmanın sonucunu çocuğun yaĢaması da 

sorumluluk duygusunun geliĢmesi için önemlidir.Ev iĢlerinde yardım edebilirler ( sofrayı hazırlamak 

gibi). Bu yaĢ grubundaki çocuklar kendileri ile ilgili sorumlukların yanı sıra tüm aileyi ilgilendiren 

sorumlukları da yerine getirebilirler. 

7 – 12 Yaş: Bu yaĢ döneminde artık okul çocuğun hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla 

sorumlulukların çoğu da okul ile ilgilidir. Ödev yapmak, okul eĢyalarına sahip olmak, gerekli 

materyalleri unutmamak, okul ve sınıf kurallarına uymak gibi. Tabi ki evdeki sorumluluklar da devam 

etmektedir; çalıĢma masalarını düzenlemek, odalarını toplamak, giysilerini dolaba yerleĢtirmek. 

                  UNUTULMAMALIDIR KĠ,  ÇOCUKLARIMIZ SORUMLULUK DUYGUSUYLA 

DOĞMAZLAR. SORUMLULUK YAVAġ YAVAġ VE UZUN YILLARIN DENEYĠMĠ SONUNDA 

KAZANILABĠLECEK BĠR BECERĠDĠR…..              

 

                                                                        REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA SERVĠSĠ 
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