
DOSTLUK, ARKADAŞLIK 
 

“Arkadaşlık, insanın kendisine verdiği hediyedir.” 
 

Çocuğunuzun arkadaş ilişkilerinin gelişmesini, aranan dostlar olmasını 

istiyorsanız; 

 

 Arkadaş edinmesini kolaylaştırmak amacıyla çocuğunuzun hoşlandığı bir 

arkadaşını eve davet edebilirsiniz. 
 

 İyi arkadaş seçimlerini övebilirsiniz. 

 

 İyi bir arkadaşlık için ona öneriler sunabilirsiniz: “Arkadaşlarını gerçekten dinle. Onların 

sözünü kesmeden, hayal kurmadan, vereceğin cevabı düşünmeden can kulağıyla dinle.” 

 

 Oyunlara katılması konusunda onu cesaretlendirin. İşbirliği ve uyum grup içinde öğrenilebilir. 

 

 Çocuklarınızın duygularını ve fikirlerini açıklamasına izin veriniz. Onu dinlerseniz o da 

başkalarını dinleyebilir. 

 

 Arkadaşlarına, ihtiyaçları olunca yardım etmesinin, onları mutlu edeceğini söyleyebilirsiniz. 

 

 Arkadaşları için küçük süprizler hazırlayıp okula getirmesini 

teşvik edebilirsiniz. Onlar için resim yapmak gibi... 

 

 Kendilerini tanıyan çocuklar, insanlarla ilişkilerinde kendilerini 

olumlu  bir şekilde ifade edebilirler. Bu nedenle sevip, sevmediği, 

istediği, istemediği şeyler ve çevresinde olup bitenlerle ilgili neler 

hissettiğini çocuğunuza sorabilirsiniz. 
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Nerede bir kahkaha duyarsan  

Orada arkadaşlık vardır  

Çünkü mutluluk dediğimiz şey  

Arkadaşlarımız kadardır.  

                                                                                 Hayrettin TURAN 

 

 Evde birlikte olduğunuz zamanlarda arkadaşlık ve bağlılık üzerine yazılmış 

hikayeler okuyabilirsiniz. 

 

 Arkadaş edinmesini kolaylaştırmak için çocuğunuzun hoşlandığı bir arkadaşını eve 

davet edebilirsiniz. 

 

 İyi arkadaş seçimlerini överek, destekleyiniz. “Çok iyi bir arkadaş seçimi yapmışsın. Umarım 

sen de mutlusundur.” 

 

 Arkadaşları ile ilgili kibar davranışlar geliştirmesini isteyebilirsiniz.  

 

 Eğer arkadaş seçimi ile ilgili itirazınız varsa, hemen onunla oynamaması gerektiğini söylemek 

yerine “Acaba arkadaşını bu davranışlarından vazgeçirecek bir şeyler yapabilir misin? Ben 

sana nasıl yardım edebilirim?” diyebilirsiniz. 

 

 Çocuklarınıza zor durumlarda bile hedefler koyma ve başarma 

yollarını öğretebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde oluşabilecek problemleri 

olumlu tarafları ile çözecek güçte olsunlar. 

 

 Farklılıklara saygılı bir birey olması ile ilgili konuşabilirsiniz. 

 

 Arkadaşlarının ihtiyacı olduğunda, onların sorumluluklarına yardım etmelerini 

söyleyebilirsiniz.   
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ÇİLLİ TAVUK 

 
Birinci Bölüm: 

Bir zamanlar küçük şirin bir evde üç arkadaş yaşarmış; Beyaz Tavşan, Çilli Tavuk, Minik Fare. 

Bu üç arkadaş birbirlerini çok sever hiç kavga etmezlermiş. Fakat Beyaz Tavşan ile Minik 

Fare çok tembelmiş. Evdeki bütün işleri Çilli Tavuk yaparmış. Bütün gün sabahtan akşama 

kadar çalışırmış; evi temizler, yemekleri pişirir, bulaşıkları yıkarmış. Çilli Tavuk bütün bu 

işleri yaparken, Beyaz Tavşan ve Minik Fare koltuklarında oturup televizyon seyrederlermiş. 

Çalışkan Çilli Tavuk arkadaşlarının hatalarını fark edip kendisine yardım edeceklerini bekler 

dururmuş. “Onlara zaman tanımalıyım, bir gün mutlaka yanlış yaptıklarını anlayacaklar.” dermiş kendi 

kendine. 

 

 Çocuğunuza hikayedeki kahramanlar hakkında fikirlerini sorabilir, “Böyle devam ederse 

arkadaşlıkları kalıcı olabilir mi?” sorusunu yöneltebilirsiniz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

İkinci Bölüm: 

Bir gün Çilli Tavuk yine mutfakta yemek yapıyormuş. Arkadaşları ise koltuklarına gömülmüş sohbet 

ediyorlarmış. Çilli Tavuk bir iç geçirmiş. “Şu işi bir an önce bitirsem de sohbete katılsam.” demiş. 

Sonra arkadaşlarımı uyarmanın zamanı geldi artık.” diye düşünmüş. İçeriye seslenmiş: 

“Gıd gıd gıdaak! Patatesleri kim soyacak?” 

İçerideki iki kafadar aynı anda cevap vermişler: “Ben değil!” 

Çilli Tavuk sesini çıkarmamış ama bir süre sonra tekrar seslenmiş: 

“Gıd gıd gıdaaak! Soğanı kim doğrayacak?” 

Cevap yine aynıymış: “Ben değil!” 

Aslında Beyaz Tavşan ve Minik Fare davranışlarının ne kadar hatalı olduğunu biliyorlarmış. Fakat 

arkadaşlarının kendilerini çok sevdiğini ve ne yapsalar onları affedeceğini düşünüyorlarmış. 

 

 Arkadaşlarının hatalı davranışları karşısında nasıl bir tutum takınması gerektiği hakkında 

çocuğunuzla konuşabilirsiniz. 
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GÖÇMEN KUŞ İLE ARDIÇ AĞACI 

 
Bir ormandaki göçmen kuşlar, kış gelmeden sıcak ülkelere göç etmişler. Ama kırlangıç, 

kanadı kırık olduğu için arkadaşlarıyla birlikte göç edememiş ve geride kalmış. Kış 

bastırıp soğuklar başlayınca kırlangıç kuşu sığınacak bir yer aramış. Meşe ağacına 

gitmiş, “Bu kışı senin yanında geçirebilir miyim?” diye sormuş. Meşe ağacı,“Kusura 

bakma, gövdemde yer yok. Hem sen benim palamutlarımı yer bitirirsin.” demiş. 

 

Kırlangıç uçup gürgen ağacına gitmiş ve ona sığınmak için izin istemiş. Fakat gürgen, 

“Sana ayıracak yerim yok.” demiş ve kırlangıcı kabul etmemiş. Kırlangıç kuşu o gün 

akşama kadar ağaçtan ağaca gidip kışı geçirebileceği bir yer aramış. Fakat ağaçlar, “Bütün yaz kuşlar 

üzerimizde zaten, hiç olmazsa kışın rahat kalalım” diyerek kırlangıç kuşunu misafir etmek 

istememişler. 

 

Kırlangıç kuşu çok üzgünmüş. Sonunda bir ardıç ağacının altına konmuş. Ne yapacağını düşünürken, 

Ardıç ağacı ona seslenmiş:  

-Sevgili Kırlangıç, seni çok üzgün gördüm. Neyin var? Hem sen neden göç etmedin? Kırlangıç kuşu 

ardıç ağacına başından geçenleri anlatmış. Ardıç ağacı, “Üzülme, ben seni misafir ederim. Benim 

yanımda istediğin kadar kalabilirsin. Dallarımdaki meyvelerden de istediğin kadar yiyebilirsin.” demiş. 

Kırlangıç kuşu, ardıç ağacının konukseverliğine çok memnun olmuş. Kışı, ardıç ağacının dalları arasında 

geçirmiş. Bu sürede kırık kanadı da iyileşmiş. Ardıç ağacı ile kırlangıç çok yakın arkadaş olmuşlar. 

Sonraki senelerde kırlangıç diğer göçmen kuşlarla birlikte sıcak ülkelere gidebilmiş. Fakat ardıç 

ağacını hiç unutmamış. Her sene onu ziyaret etmiş. Ardıç ağacıyla kırlangıç kuşunun dostluğu sonsuza 

dek sürmüş. 

 

“Göçmen Kuş ile Ardıç Ağacı” adlı hikayeyi çocuğunuzla okuyabilirsiniz. Kahramanların davranışlarını 

yorumlayabilir, arkadaşlığın ve dostluğun gerektirdiği davranışlarla ilgili konuşabilirsiniz 

 

 

 

 

 


