
 

 

 

               

              

              

        

 

SORUMLULUK BĠLĠNCĠ 

Değerli anne babalar, 

Değerler eğitimi kapsamında bu ay işleyeceğimiz konumuz: “SORUMLULUK” değeri 

olacaktır.“Sorumluluk”öğrencilerimizin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, bir birey 

olarak toplumsal rollerini alabilmeleri için çok önemlidir. insanların,üzerine düşen görevleri 

yerine getirmesi, Başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarını 

sahiplenmesi anlamına da gelmektedir. 

 

  

YAġINA, CINSIYETINE VE FIZIKSEL GELIġIMINE UYGUN OLARAK  

ÇOCUĞA VERĠLEN SORUMLULUK; 

 Çocuğun kendine güvenini artırır. Akademik başarısı için bilinç oluşturur 

 Paylaşma ve başarma duygularını tatmin eder. 

 Çevresini-kendisini organize ve kontrol etme becerilerini geliştirir. 

Sorumluluk sahibi olan çocuk, 

 Bağımsız davranır, davranışlarının etkilerini dikkate alır.  

 Kendi kaynaklarını kullanır. 

 Yaptığı işi sonuna kadar götürür ve davranışının olası sonuçlarına katlanır. 

 İç denetimli olur.  motivasyonu yüksektir. 

 Karar alırken seçenekleri düşünebilir, gelecekle ilgili yorum yapabilir. 

 Bir iş üzerinde yoğunlaşabilir ve rekabeti olgunca karşılar. 

 Kendine güvenir, kendi kararlarını verebilir ve bağımsız hareket edebilir. 

 İşbirliğine yatkındır, kendi payına düşen görevlerin sorumluluğunu yerine getirir. 

 Özeleştiri yapabilir, hatayı başkalarından önce kendisinde arar. 
 

ANASINIFLARI BÖLÜMÜ 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 

 

 

Akademik başarı ile yakından ilgili bir kavramdır. 



 

3-5 YaĢ çocuğunun alabileceği sorumluluklar 

 Oyuncaklarını toplamak 

  Merak ettiği ve incelediği bir eşyayı yerine bırakmak 

 Sofra kurmada yardım etmek 

 Sosyal ortamlarda neler yapabileceğini veya yapamayacağını bilmek 

 Özbakım becerilerini küçük yardımlarla tamamlamak 

 Kıyafet giyerken veya çıkarırken büyük parçalarını kendisinin giymesi(4-5 yaş) 

 Verilen görevi sonuç ne olursa olsun tamamlamaya çalışmak 

 Kendi başına yemeğini yemeye çalışması 

 İhtiyaçlarının farkına varması. (acıktım, tuvalete gitmek istiyorum..vb) 
 

6 yaĢ çocuğunun alabileceği sorumluluklar (yukarıdakilere ek olarak) 

 Tek başına giyinip soyunması, 

 Sofrada tek başına yemeğini yemesi,küçük yiyecekler hazırlayabilmesi 

 Oyuncaklarını toplayabilmesi, 

 Üzerinden çıkardığı kıyafetleri yardımla katlayabilmesi, 

 El-yüz temizliğini yapabilmesi, 

 Küçük kardeşinin bakımına yardım etmesi 

 Okul ile ilgili görevlerini hatırlaması verilen ödevleri yapmaya istekli olması 

 Kurallar konusunda kendi kontrolünü sağlamayı başarabilmesi  

  Başkalarının duygularını anlayabilmesi (arkadaşları veya öğretmeni, ailesi) 

 Yatağını toplaması Özbakım becerilerini kendi kendine tamamlaması… 

Vb.Sorumluluklardan oluşmalıdır. 

SORUMSUZ BĠR ÇOCUK YETĠġTĠRMEK ĠSTEYENLERE ÖĞÜTLER! 

 Onun hatalarının bedelini siz ödeyin. 

 Sürekli yardım edin ve her problemini siz çözün 

 Onun davranışları için mazeretler üretin. 

 Bizzat siz, sorumluluk, kararlılık ve söylediklerini yerine 

getirme konusunda eksiklikler göstererek „‟iyi‟‟ bir model olun. 

  Hatalı olduğunda hatasını reddedin. 

 Çatışma anlarında kabul edilemez davranışlarını affedin, hoşgörün. 

 Yorgun olduğunuz veya uğraşmaya değmez bulduğunuz zamanlarda, her 

zamankinden farklı davranın. 



 Nasıl olsa sizin yapmanız daha kolay, onun evdeki işlerini siz yapın. 

 „‟Bu sefer çok ciddiyim‟‟ sözünü sıklıkla kullanın. 

 Büyüklerine karşı saygısızlık yaptığında uyarmayın 

 Çevresine karşı sorumluluklarını önemsemeyin 

SORUMLULUK EĞĠTĠMĠNDE DĠKKAT EDĠLECEK NOKTALAR 

 Çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun görev ve sorumluluklar verin 

 Çocuklarınız arasında iş bölümü yaparken adil olmaya özen gösterin 

 Sorumluluklarını yerine getirirken yavaş ve umursamaz davranıyorsa kısıtlı zaman 

verin ve lütfen yapamıyor diye siz tamamlamayın 

 Çocuğunuzun kendine yetmesini ve kendisini yönetmesini öğretin 

 Sorunları onun adına çözmeyin ve sürekli yardım etmeyin 

 Zorluklarla başa çıkıp çıkamadığını kontrol edin ve nasıl çözebileceği 

Konusunda fikirlerini sorun.  

 Eğer hiç sorumluluk vermediyseniz ve yeni başlayacaksanız çok sabırlı olun. 

 Tüm sorumlulukları aynı anda yüklemeyin. Önceliğinizi belirleyin ve oradan başlayın. 

 Kendi söylemek istediklerini kendisinin ifade etmesini sağlayın. 

 Çocuğunuza model olun. Sizin sorumluluklarınızı yerine getirirken nasıl 

davrandığınızın farkında olsun ki kendi sorumlulukları konusunda yöntem 

oluşturabilsin. 

 Gerektiğinde onu görev ve sorumluluklarıyla baş başa bırakın 

 Sorumluluk verdiğiniz konuda yetki de verin: Sorumluluğu vermeyip, yetkiyi 

bıraktığınız her konuda çocuğunuz bir miktar daha tatminsiz ve değer bilmez 

olacaktır 

 Temizliği ve düzenli olmayı övün. 

 Eve ait sorumluluklara ortak edin: Hayatta hem kendisi ile ilgili hem de bulunduğu 

gruba karşı sorumlulukları olacak. Aile olarak zorluklarında mutluluklarında ortağı 

olursa daha değerli ve özenli olacaktır.              

                          “insan bedel ödediğine değer verir” 

 

 

İlkay GÜN 

Anasınıfları Bölümü 

Psikolojik danışmanı 


