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ÖZGÜVEN
“Özgüven hakkında neler biliyoruz?”konulu akıl haritası oluşturuldu. 
“Cesur Pembe Bulut” ve “Cesaret Sandığı” hikayeleri okundu. Cesur pem-
be bulutlar oluşturularak hikaye dramatize edildi. Oluşturulan sandığın 
içine “korkuları gizleme” etkinliği yapıldı. Kendime güveniyorum. Çün-
kü……… cümle tamamlama çalışması  yapıldı.
İSPANYA
İspanya ülkesinin görseller ve önemli özellikleri çerçevesinde tanıtıldı. İs-
panya’nın özelliklerini içeren kitap oluşturma çalışması yapıldı. İspanyol 
kız ve erkek çalışması ve labirent çalışması yapıldı. İspanya’ya özgü Flamenko 
dansı müzik eşliğinde canlandırıldı.
PABLO PICASSO
Pablo PICASSO’nun hayatı hakkında bilgiler edinildi. Kübizme dayalı eserleri 
inceledikten sonra suluboya ile bir eserini boyama çalışması yapıldı. Attığımız 
zarda çıkan sayıya ait yüz figürlerini birleştirerek Pıcasso eseri oluşturuldu. Pab-
lo Picasso reprodüksiyon çalışması yapıldı.

TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın önemi üzerine sohbet ederek 
kitap okundu. Evde hazırladığımız yemiş ve meyveleri canlı derste arka-
daşlarımızla yeme etkinliği yapıldı. Yerli malı tacı yapıldı. Türk barkodu 
tanıtıldı. Yerli tişört çalışması yapıldı. Hazırlanan meyve ve sebzelerin satı-
şı yapıldı. Türk lirası kağıt ve demir paralar tanıtıldı.
YENİ YIL
Yeni yıl kartı ve 2021 takvimi oluşturuldu. Kar tanelerinin ilginç yapılarını 
izledikten sonra kürdanlar ile kar tanesi etkinliği yapıldı. Kar küresi oluş-
turuldu. Yeni yıl süsleri ile çam ağacı oluşturuldu. Yeni yıl şarkıları öğre-
nildi. Yeni yıl mandala çalışması yapıldı. Yeni yıl şapkası oluşturuldu. Yeni 
yıl tombala oyunu oynandı. Kostümlerimizi giyerek yeni yıl kutlamamız 
gerçekleştirildi.
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AYIN DEĞERİ, ÜLKESİ VE ÜNLÜSÜ BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
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PENGUENLER
“Penguenler hakkında neler biliyoruz?” ile ilgili akıl haritası oluşturuldu. 
Penguenlerin yaşam döngüsünü öğrenildi. Penguen ve yumurtası çalışma-
sı ile ayaklarımızın üzerinde penguen gibi yumurta taşıma oyunu oynandı. 
Penguenlerin beslenme şekilleri öğrenildi. Penguenlerin üzerinde yazan sayı 
kadar balık yedirme oyunu oynandı. Balık tutan penguen çalışması yapıldı. 
Bir penguen gibi arkadaşımızın arkasında sallanan balığı yakalama oyunu 
oynandı. Penguen türleri kolaj çalışması ile yapılarak öğrenildi. Oluştur-
duğumuz penguen maske ve ayakları ile penguen yürüyüşü canlandırıldı. 
İmparator penguenin boyu ile kendi boyumuz karşılaştırıldı. Penguenlerin 
kutuplarda neden üşümediği araştırıldı. “Sen bir penguen olsan nasıl yaşar-
dın?” scamper çalışması yapıldı. Yavru penguenlerin özellikleri öğrenildi. 
Kış mevsimi hakkında bilgi edinildi. Kutuplarda yaşayan diğer hayvanlar ve 
Eskimolar incelendi.

Afacan 4 neden hasta olmuş videosunu izleyerek Afacan 4’ün hikayesi ve 
şarkısı tekrar edildi. Afacan 4 için sağlıklı yemek tabağı oluşturuldu. Tavşan 
Toto ile basamaklara giriş videosu izlendi. “Onlar Sokağı” çalışması yapıldı. 
Lider 1 ile tanışıldı. “Mathazone Domino” oyunu oynandı. Mathazone kita-
bımızdan çalışmalar yapıldı.

GEMS ETKİNLİKLERİMİZ MATHAZONE  ETKİNLİKLERİMİZ
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: Yönergeye uygun 
çizgiler çizme çalışması yapıldı.
JİMNASTİK:  Denge geliştirici oyun ve etkinlik-
ler yapıldı. Kondisyon geliştirici hareketler yapıl-
dı. Jimnastik sıçramaları yapıldı.
GÖRSEL SANATLAR:  Hikayelerden esinlenerek 
resim çalışması yapıldı. Çevresindeki objeleri ve 
figürleri kullanarak resim yapma çalışması uygu-
landı. Farklı materyal ve malzemeler kullanılarak 
ürünler oluşturuldu.
BEDEN EĞİTİMİ:  Bireysel dengeleme hareketle-
ri, egzersiz çalışmaları ve yer değiştirme hareket-
leri yapıldı.
TASARIM:  Sanat çalışmasında fikirlerden esin-
lenerek çalışmalar yapıldı. Hikayelerden esinlene-
rek çalışmalar yapıldı. İki boyutlu yüzeylere biçim 
verme çalışması yapıldı.
ORFF:  Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla 
ayırt etme çalışması yapıldı. Dünyaca ünlü beste-
ciyi tanıma çalışması yapıldı. Gitar enstrümanını 
tanıma çalışması yapıldı. Öğrendiği müzikleri bir-
likte seslendirme çalışması yapıldı.

 Sayın Veli;                                                                                                                          
Aralık ayı içerisinde İngilizce derslerinde Anasınıfı B ve C öğrencilerine Little 
Steps 2 kitabının 3. ünitesi tamamlandı. Öğrencilerin çeşitli aktiviteler, şarkı ve 
video gösterimleri ile derse olan ilgi ve isteklerinin arttırılması hedeflendi.

BRANŞ DERSLERİ FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT

Kelimeler:
Bathroom, bedroom, living 
room, kitchen, lamp, couch, 
fridge, shower
 
Phonetics: /a/, /b/, /c/
Numbers: 1-20      

Şarkılar:
Öğrencilerimize aşağıdaki 
şarkılar, eğlenceli bir şekilde 
hareketleriyle öğretilmiştir. 

• Let’s go to the zoo.
• How many fingers.

Kalıplar:
Where is it? 
On the table.
Under the table.
What is this?
It is a lamp.
Which room is it?
It’s bathroom.

İngilizce  öğr.
Didem Yuvalı
Ecem Cengiz 
Linda Uloma

İ. Okul Yabancı Diller Sorumlusu
F. Gözde Özüağ
Yabancı Diller Zümre Başkanı
Esra Pekin

Hikayeler:
Öğrencilerimize eğlenceli biçimde hikaye-
ler anlatıldı ve seyredildi.
- Steve and Maggie Rooms of the House.
- A Fun Game (Our Book’s story)

HAZIRLAYANLAR: Fatma Şeyma AKBIYIK-Melek SATIK GÜNAYDIN
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Araştırma ve gözlemler çok net bir şekilde 
göstermektedir ki aile, çocuğun kişiliğinin 
temel dinamiklerinin oluştuğu en önem-
li kurumdur. Özellikle çocuğun kişiliğinin 
büyük ölçüde şekillendiği ilk çocukluk dö-
neminde sizin tutumunuz, yaklaşım ve ye-
tiştirme tarzınız çocuğun yetişkinlik döne-
mindeki davranışlarına da bir ayna tutuyor. 
Bunun için kendi tutumlarınızı gözden geçirmeniz oldukça önemli. Unutmayın 
ki farkındalık değişimin ilk aşamasıdır. Farkındalık ise bilgi düzeyimiz artıkça 
gelişir. Hatalı tutumlarımızı değiştirmek ve dönüştürmek için öncelikli olarak 
farkındalık kazanmak zorundayız ki olumlu tutum ve davranışları edinmek bir 
ihtiyaç haline gelsin. Ancak sadece farkında olmak var olan durumu değiştirme-
ye yetmiyor. Bunun için ciddi bir emek, sabır ve azim ile yola koyulmalı, eyleme 
geçmelisiniz. Yalnız o zaman alışkanlıklarınızın esiri olmaktan kurtulabilirsiniz. 
Çünkü sizin tutumlarınız, yaklaşım tarzınız da zamanla birilerinin etkisiyle bu 
hale geldi. Toplumun değer yargıları, çocukluk deneyimleriniz, çocuğunuzla il-
gili beklentileriniz, anne- baba olmaya hazır olup olmamanız ve daha pek çok 
şey sizin tutumlarınızı şekillendiren başlıca etmenler. Tüm bunlarla yüzleşmek 
kolay olmasa da ilk adımı atmak ve kararlılıkla sürdürmekle tüm bu çabalara 
değecek bir değer elde etmiş olacaksınız.
Anne ve babalar tarafından çocuklara karşı sergilenen tutumları sınıflandırmak 
ve kategorilere ayırmak gerekirse, temel olarak şu şekildedir:
1. Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumu
Koruma, normal bir annelik ve babalık davranışıdır. Ancak kollama ve koruma 
davranışını çocuğun kendini gerçekleştireceği faaliyetleri engelleyecek şekilde 
yaygınlaştırmak “ aşırı himayeci ”  davranmak demektir. Anne-babanın aşırı 
koruması, çocuğa gereğinden fazla kontrol ve özen gösterilmesi anlamına ge-
lir. Bebekleştirme, aşırı korumacı yaklaşımın tipik özelliğidir. Büyümesine izin 
verilemeyen bu aşırı koruyucu yaklaşımda, çocuğun “toplumsal gelişimi” engel-

ANA BABA TUTUMLARI lenmiş olur. Bu, çocuğun kendini tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesi-
ni engelleyen bir anne baba tutumudur. Araştırmalar,  annelerin babalara göre 
daha koruyucu davrandığını ortaya koymaktadır. Annelerin çocuklarına karşı 
koruyucu bir tutum geliştirmelerinin nedenleri şöyle sıralanabilir:
1-Annenin ilk çocuğunun ölmüş, bir düşük yapmış, zor bir hamilelik geçirmiş, 
güç doğum yapmış ya da uzun süren bir tedavinin ardından çocuk sahibi olması 
ve başka bir çocuk sahibi olamaması,
2-Annenin kendi çocukluk döneminde yeterli sevgi ve şefkatten yoksun bir aile 
ortamında büyümüş olması: Böyle bir aile ortamında büyüyen anneler çocukluk 
döneminde kendi anne babalarından göremedikleri ilgi ve sevgiyi çocuklarına 
göstermek isterler. Ancak sevgi ve ilgilerini gösterirken ölçülü davranamazlar ve 
aşırıya kaçarlar.
3-Annenin evlilik hayatında eşinin çok az yer alması, eşinden beklediği sevgi ve 
yakınlığı bulamaması,
4-Genellikle anne babaların yaşlılık döneminde dünyaya gelen çocuklar, en kü-
çük çocuklar, bir evin tek kızı ya da oğlu olan çocuklar, fizik olarak kardeşlerin-
den daha güzel ya da başarılı çocuklar vb. daha çok korunur.
Aşırı koruyucu tutumla yetişen çocukların özellikleri:
• Çocuğunu aşırı sevgi ve ilgiye boğan, aşırı koruyan bu aileler çocuğun yapması 
gereken her şeyi, çocuğun yerine yaparlar. Bu nedenle çocuk girişim yetene-
ğinden yoksun, sormadan bir şey yapamayan, kendi başına karar veremeyen, 
bağımlı bir kişilik yapısı geliştirir.
• Bu ailelerde çocuk bir problemle karşılaştığında, aile çocuğun yerine problemi 
çözer. Bu nedenle çocuğun problem çözme becerileri gelişmez. Çocuk karşılaş-
tığı sorunlarla başa çıkamayacağına inanır ve hata yapmaktan korkar.
• Bu tutumda çocukla ilgili her karar, çocuk adına aile tarafından alınır. Bu ne-
denle çocuğun karar alma ve seçenekleri değerlendirme becerileri gelişemez.
• Bu tutumla yetişen çocukların bazıları utangaç ve çekingen bir kişilik geliştirir. 
Bazıları ise inatçı, aşırı otoriter, etrafındaki kişilerin haklarını, isteklerini dikkate 
almayan, onları kullanan, sorumsuz bir kişilik geliştirebilir.
• Bu tutumla yetişen çocuklar bir gruba girmekte ve kendilerini gruba kabul 
ettirmekte zorlanırlar. Sosyal becerileri zayıftır.
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2. Aşırı Hoşgörülü (Serbest) Anne-Baba Tutumu
Aile içinde çocuğun hakları sınırsızdır. Çocuğun nerede duracağı belirlenme-
miştir. Çocuktan kurallara uyması beklenmez zaten kuralları uygulama ve de-
netleme düzensizdir. Anne baba çocuğun yanlış davranışlarını görmekte ama 
“iyi bir eğitim baskıcı değil, özgür olmalıdır.” düşüncesi ağırlıkta olduğu için ço-
cuğa sınırsız özgürlük tanınmaktadır. “Benim çocuğum ideal davranışlara sahip 
olmalı” demekte ve çocuğa az da olsa baskı yapmamaktadır. Anne baba çocuğun 
davranışlarına karışmamakta, yalnız büyük bir problem olduğunda varlıklarını 
hissettirmektedirler. Kural tanımayan bu çocuklar okullardaki kurallarla karşı 
karşıya kalınca hayal kırıklığına uğramaktadırlar.
Serbest tutumla yetişen çocukların özellikleri:
• Her istediğinin, istediği an, başkası tarafından yapılmasına alışır; kural ve sınır 
tanımaz.
• Her istediği hemen yapıldığından; duygu, istek ve dürtülerini denetlemeyi, sa-
bır göstermeyi öğrenemez.
• Doyumsuz bir kişilik yapısı edinebilir.
• Dediği olmayınca aşırı öfke, kızgınlık duyguları yaşar.
• Kuralsızlığa alışır, kuralları olan ortamlara uyum sağlamakta zorlanır.
• Bencil, sorumsuz, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız, şı-
marık, anti-sosyal,  kurallara uymayan bir kişilik geliştirebilirler. Sosyal ortama 
girdiklerinde ve her dediklerinin olmadığını gördüklerinde hayal kırıklığına uğ-
rar, kendi kabuklarına çekilebilir ya da saldırgan olabilirler.
3. İlgisiz Anne-Baba Tutumları
Çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve vurdumduymaz davranışlar sergile-
yen anne babalardır. Bu tip aileler için çocuğun varlığı ile yokluğu belli değildir. 
Bu gruba giren anne babalar genellikle hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karış-
tırmaktadırlar. Çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe, çocukla ilgili 
problem yoktur, eğer çocuk anne babayı rahatsız ederse o zaman çocuk ile ilgili 
gündem oluşur. Bu gündem daha çok şikâyetlerle doludur. Bu tip ailelerde ço-
cuk fiziksel ve duygusal yalnızlığa itilmektedir. Çocuğun hareketlerinin görmez-
den gelinerek dışlanması söz konusudur. Anne, baba, çocuk arasında iletişim 

kopukluğu vardır. Ailenin çocuğa tepkileri düşük seviyededir.
İlgisiz tutumla yetişen çocukların özellikleri:
• Çocuk dikkat çekmek için etrafına zarar verebilir.
• İnsanlarla ilişki kuramaması sonucu sosyal gelişmesinde gecikme ve saldırgan-
lık sergileyebilir.
• Sözlü iletişim yetersizliğinden dolayı dil gelişiminde gecikme, konuşma bo-
zuklukları ortaya çıkabilir.
• Özgüven sorunu yaşar.
• Hayattan ve kendisinden beklentisi olmaz.
4. Otoriter, Baskıcı Anne-Baba Tutumları
Çocuğunu, belirli bir ideal peşinde ve belirli kalıplar içinde, adeta küçük bir ye-
tişkin yapma çabasıyla yetiştirmeye çalışan anne babalardır. Bütün kontrol anne 
ve babadadır. Çoğunlukla anlayışsız, hoşgörüsüz, katı ve baskıcı bir tutum için-
dedirler. Çocuğun davranışları katı standartlarla değerlendirilir, hata ve yanlış 
yapma hakkı yoktur. Çocuktan kurallara sorgulamadan uyması beklenir, evde 
her şey kurallara ve saatlere bağlıdır. Anne babanın gözleri sürekli çocuklarının 
üzerindedir. Çocuk korkmazsa kurallara uymaz mantığıyla hareket ettikleri için 
çocuğun en basit hatasını cezalandırırlar. Yaptırım gücü anne babadadır. Anne 
baba isteklerinden ödün vermez çünkü onlar hep haklıdır. Çocuğunu anlama 
onun seviyesine inme çabasını göstermezler.
Baskıcı ve otoriter ailenin verdiği eğitimde ceza verici bir yaklaşım vardır. Aile 
cezayı iyi bir ders olsun, bir daha hata yapmasın mantığı ile verir ve bu cezalar 
genelde çocuğa göre ağır cezalardır. Ailenin verdiği disiplin çocuğu hayatından 
bıktırır. Çocuğun en doğal hakları bile çocuğa uslu olmasının bir ödülü olarak 
verilir. Bu tür ailelerde büyüyen çocuklardan başarı beklemek yanlış olur. Ço-
cuk anne babanın kurallarını yerine getirme çabasında olduğu için kendini ifade 
edemez. Ailenin belirlediği kurallar ve sınırlar içinde çocuklarını kendine özgü 
yapıları adeta yok sayılır.
Otoriter bir ailede yetişen çocukların özellikleri:
• Anne babasından korkar. Bu nedenle kendi duygu ve düşüncelerini ifade et-
mekten çekinir, edilgen ve uysal olabilir. Fakat içten içe anne babaya karşı düş-
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manlık besler, eline bir fırsat geçtiğinde ya da kendini güçlü hissettiğinde olum-
suz davranışlar sergileyebilir.
• “Gizli karşı koyma” davranışı gösterebilir. Örneğin anne babası sürekli ders 
çalışmasını istiyorsa ve baskı yapıyorsa, çocuk ders çalışmaz. Kardeşine zarar 
verdiği ya da onunla iyi geçinmediği için sık sık ceza alıyorsa, kimse fark etme-
diğinde kardeşini itekler, zarar verir.
• Sürekli kusurları arandığı için streslidir ve hata yapma olasılığı artar. Hata ya-
pan kişileri affetmekte, hoşgörülü olmakta zorlanır.
• Kendisine iyi davrananlara şüphe ile bakar, toplumdan iyice uzaklaşırlar.
• Yardım duygusundan uzak, sinirli, inatçı, hırçın, uyumsuz, kendine ya da baş-
kalarına karşı saldırgan davranışlar gösteren biri olabilir. Ya da pasif, utangaç, 
ürkek, çekingen, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen bir kişilik yapısı 
geliştirebilir.
• Anne babanın cezacı tutumundan, güçlünün güçsüzü ezebileceğini öğrenerek; 
saldırgan ve kurallara uymayan bir kişilik geliştirebilir. Vicdan gelişimi olumsuz 
yöndedir.
5. Mükemmeliyetçi Anne-Baba Tutumları
Mükemmeliyetçi anne babalar çocuklarından her şeyin en iyisini bekler. Kendi 
gerçekleştiremedikleri şeyleri çocuklarının gerçekleştirmesini beklerler. Çocuk-
larından yüksek başarı beklerler. Ayrıca çok iyi resim yapmalı, şarkı söylemeli, 
iyi konuşmalı lider olmalı, iyi yüzmeli koşmalı, herkesin parmakla göstereceği 
örnek davranışlar sergileyen bir çocuk olmalıdır. Bu tutumda olan anne babalar 
çocuklarını oldukları gibi kabul etmezler, her alanda çocuklarının kapasitele-
rini zorlarlar. Çocuklarının eksik olan kısımlarını özel derslerle telafi etmeye 
çalışırlar. Çocuğa kaldıramayacağı yükler yüklenir. Çocuğun yanlış yapmaya 
hakkı yoktur. Anne babaların kuralları ve kalıpları vardır, çocuklar bu kurallara 
uymak zorundadır. Mükemmeliyetçi anne babalar çocuklarından aşırı şekilde 
toplum kurallarına uymasını beklerler. Çocuklar tıpkı bir büyük gibi yetiştirilir.
Mükemmeliyetçi ailelerin çocuklarının özellikleri:
• Anne babasının beklentilerini karşılayabilecek düzeyde ise pek fazla sorun ya-
şamaz. Ancak bu beklentiye cevap veremeyecek durumda ise “Ben başarısızım, 

beceriksizin biriyim.” gibi kendi benliğine ilişkin olumsuz duygular geliştirir. 
Benliğe ilişkin olumsuz duygular ise çocukta düşük benlik algısına ve özgüvenin 
azalmasına neden olur.
• “Nasıl olsa başaramıyorum.” diyerek anne babasının beklentisine cevap ver-
mekten vazgeçebilir ya da anne babasının beklentisine cevap verebilecek güce 
sahip olsa da beklentilere cevap vermez. Böylece anne babasını cezalandırmaya 
çalışır.
• Çocuk kendi doğal içgüdüleri ve ağır kurallar arasında sıkışıp kalmıştır ve sü-
rekli bir iç çatışma halindedir. Bir yandan anne ve babasına karşı doğal bir sevgi 
besler, bir yandan nefret duyar.
• Aşırı hırslı, atak, başarısız, çekingen ve yaşam sevincinden yoksun bir kişilik 
geliştirebilir.
• Her işte en iyi ve en üstün olmak ister. Fakat istediği seviyeyi yakalamayınca 
hayal kırıklığına uğrar ve çalışmayı tamamıyla bırakabilir.
• Bu tutum içindeki anne babalar aşırı kaygılarını bazen çocuğa yansıtırlar. Aşırı 
kaygı ise çocuğun başarısını olumsuz yönde etkiler.
6. Tutarsız Anne-Baba Tutumu
Çocuğun belirli bir davranışı anne baba tarafından farklı yorumlanır. Anne ba-
balar aynı davranışı kimi zaman normal karşılarken kimi zamanda cezalandı-
rabilirler. Bu durum daha çok anne veya babanın o anki psikolojik durumu ile 
ilintilidir. Anne veya baba yorgunsa, başka zaman normal olan davranış o an 
için yapılmaması gereken bir davranıştır. Bu durumda çocuk neyin doğru neyin 
yanlış olduğunu anlayamamaktadır. Tutarsız anne baba tutumlarını içeren bir 
diğer tutum ise, anne için doğru olan bir şeyin baba için yanlış olması veya tam 
tersi durumun oluşmasıdır. Anne ve baba farklı disiplin anlayışı geliştirebilirler. 
Anne ve baba mutlaka aynı görüşe sahip olmalıdır, biri olumsuz davranışı hoş 
görüp diğeri ceza uygulamamalıdır. Baba çocuğa bir suç işlemesi sonucunda bir 
ceza verdiğinde anne hemen annelik şefkati ile çocuğunu kucaklayıp sevmeme-
lidir. Bazen anne babalar çocuğun verdiği tepkilere karşı nasıl davranması ge-
rektiği konusunda kararsız kalabilmektedir.
Tutarsız ailede yetişen çocukların özellikleri:
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• Hangi davranışın doğru, hangi davranışın yanlış olduğunu öğrenemez. Ne 
zaman, nerede, ne yapacağını bilemezler. Çünkü davranışı anne babasının ruh 
haline göre kimi zaman ödüllendirilir, kimi zaman cezalandırılır.
• Doğru olanı yapmak yerine, “Ne yaparsam cezadan kurtulurum?” diye düşü-
nür. Bu çocukta saldırgan ve olumsuz davranışların değiştirilmesi kolay değildir.
• Kendini kanıtlamak ve dikkatleri üzerine çekmek için, ürkek, yumuşak huylu, 
söz dinleyen ya da kendi benliğini ve bağımsızlığını göstermek için kavgacı, si-
nirli bir çocuk olabilir. Zamanla çevresindeki insanlara güvenmeyen, her şeyden 
şüphelenen, kararsız bir kişilik yapısı geliştirebilir.
7. Kabul Edici, Güven Verici, Demokratik Anne-Baba Tutumu
Bu tür ebeveyn yaklaşımında, anne-baba çocuklarını destekler ama bunun ya-
nında sınırlarını da koymayı ihmal etmez. Ebeveyn ile çocuk arasında sözel ile-
tişim kanalları açıktır. Çocuğuna insan olarak saygı gösterir. Onun gelişimine 
has, özgün davranışlar göstereceğini bilir ve bu gelişim basamaklarını izler, on-
lara uygun davranır. Her çocuğun kendine has, biricik ve tek olduğunu kabul 
eder. Çocuğun aile içinde özgür bir şekilde gelişmesine, yeteneklerini en üst 
düzeyde açığa çıkarmasına ve kendini gerçekleştirmesine izin verir; bunun için 
çocuğa yardımlarda bulunur. Çocuğun barınma, beslenme ve korunma gibi te-
mel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında ona “ sevgi ” gösterir. Bu sevgi, gerçekten 
karşılıksızdır. Sevgi, bir yaptırım aracı olarak kullanılmaz. Çocuğa aile içinde 
eşit haklar tanınmıştır. Fikirlerini açıkça ifade etmesi desteklenir ve bu konuda 
cesaretlendirilir. Eşitlikçi ve demokratik tutum gösteren ebeveyn, çocuklarına 
değer verdiklerini onlara hissettirirler. Çocuklarına bu şekilde davranan eşler, 
kendi aralarında da birbirlerine değer veren, birbirlerine saygı ve sevgi göste-
ren bir tutum içindedirler. Taraflar, çocuklarına karşı olan davranışlarında da 
ortak tutum içindedirler. Böyle bir ailede çocuklar, küçük yaştan başlayarak so-
rumluluk almaya hazır hale getirilirler. Onlara bir iş başarmanın zevki verilir. 
Başarısızlıkları cezalandırılmak yerine, başarıları ödüllendirilir. Bedeni ceza uy-
gulanmaz. Böyle sağlıklı aile ortamında, çocuğa, kendi başına karar vermesi ve 
bu kararın sorumluluğunu yüklenmesi öğretilmiştir. Çocuğu olduğu gibi kabul 
eden, onu destekleyip yüreklendiren aile üyeleri, benlik saygısının tohumlarını 
eker. Anne baba konuya: “Bunu böyle yapmaman gerektiğini biliyordun. Gel 

şimdi böyle bir sorunla tekrar karşılaştığında, daha iyi nasıl ele alabileceğini bir-
likte tartışalım.” şeklinde yaklaşır.
Güven verici, destekleyici ailelerde yetişen çocukların özellikleri:
• Demokratik ve güven verici bir ortamda yetişen çocuk, kendine ve çevresine 
saygılı, sınırları bilen, yaratıcı, aktif, fikirlere saygı duyan, fikirlerini rahatlık-
la söyleyebilen, kişilik ve davranışları açısından dengeli, sorumluluk duyguları 
gelişmiş, hoşgörülü, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, sosyal ve duygusal açıdan 
dengeli ve mutlu bir birey olarak yetişir.
• Anne babanın tutarlı ve kararlı tutumu çocuğun kendisine ve çevresindekilere 
güven duygusunu geliştirir.
• Kendi haklarını savunurken başkalarının haklarına da saygı duyar.
• Basit de olsa bu yaşlarda karar vermeye ve kendi başlarına iş yapmaya alışan 
çocuk, ilerde rahatlıkla kendi adına kararlar alır.
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