
ÇOCUĞUNUZA SORUMLULUK KAVRAMINI KAZANDIRMAK  

Anne babalar çocuklarına yardım etmek ve onları korumak isterken çocuklarının sorumluluk 

kazanmasını engelleyebilirler. Bunun sonucunda, çocuklarının kendi kararlarını alamayan, kendine 

güvenemeyen,  bağımlı bireyler olarak yetişmelerine neden olabilirler. Bu durumda ailelere 

düşen, çocuklarındaki yetenekleri besleyecek, yaşlarına uygun seçenek ve sorumluluklar 

sunabilmektir. 

 

 

Çocuğunuzun kendi başına yemek yemesi, kendi odasında kendi yatağında yatması, odasını 

temizlemesi, ev işlerine yardım etmesi, “sorumluluk” konusunda çocuğu cesaretlendirici ve 

destekleyici bir ortam hazırlar. 

Çocuğunuza sorumluluklar verirken onun fiziksel gelişimini, yaşını ve kişilik özelliklerini göz 

önüne almak gerekmektedir. Burada önemli olan çocuğun kendi kapasitesine uygun bir işi 

yaparken engellenmemesidir. 

Çocuğunuzun yaşına uygun sorumlulukları belirlemesine yardımcı olabilir, hangi işlerden 

sorumlu olacağına karar vermesi için fırsat verebilirsiniz. 

 

 

Çocuğunuza doğru model oluşturmanız oldukça önemlidir. Çünkü çocuğunuza sorumluluk kazandırmak 

istediğiniz halde sizin görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmemeniz onu olumsuz etkileyecektir. 

 

 

Çocuğunuz sorumluluklarını yerine getirmediği zaman ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğini 

söylemek yerine işini bitirdiğinde onu destekleyerek, takdir edebilirsiniz (aferin, teşekkür ederim, 

çok güzel oldu gibi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SORUMLULUK 
 

 Çocuğunuzla “Sorumluluğu Ne?” oyununu oynayabilirsiniz. Aile üyelerinin görev ve 

sorumlulukları nelerdir? Ailedeki kişilerin sorumluluklarını yerine getirmezlerse ne gibi 

karışıklıklar çıkabileceği üzerine hep beraber konuşabilirsiniz. 
 

 Çocuğunuzla “Parmak İzi Deneyi” yapabilirsiniz. Çocuğunuzun parmaklarını sırayla pudraya 

batırın, sonra pudralı parmaklarını koli bandına bastırarak siyah fon kartonuna yapıştırın. 

Etkinlik sonucunda herkesin parmak izinin farklı olduğu, sadece parmak izi değil birçok 

özelliğimizle biricik olduğumuz hakkında konuşabilirsiniz. 
 

 Aşağıdaki sorumluluk ile ilgili hikayeyi çocuğunuza okuyabilirsiniz.  Hikayeyi okuduktan sonra 

aşağıdaki sorularla ilgili çocuğunuzla konuşabilirsiniz.  

 

o Hikayede ne olmuş?  

o Sence ağustos böceği ne yapmalıydı? 

o Hikaye nasıl bitebilir? 

     

AĞUSTOS BÖCEĞİ ile KARINCA 
Bir zamanlar karınca ve ağustos böceği komşuymuş. Karınca yaz sabahları erkenden kalkar, 

çalışmaya başlarmış. Ağustos böceği ise saz çalıp şarkı söylermiş. Bir gün ağustos böceği şarkı 

söylerken karıncayla karşılaşmış. Karınca sırtında kocaman bir buğday taşıyormuş. Ağustos 

böceği karıncaya , “Ne yapıyorsun?” diye sormuş. Karınca, “Kış için hazırlık yapıyorum” diye cevap 

vermiş. Ağustos böceği “Şimdi boşver kışı” diyerek gülmüş. “Bak her yer yemyeşil, ağaçlar 

lezzetli meyvelerle dolu. Ye, iç keyfine bak!” Karınca şaşırmış, “Hiç öyle şey olur mu? Önümüz kış. 

Kış gelince kar yağacak, hava soğuyacak. Şimdiden hazırlık yapmam lazım” demiş.  

Karınca yaz boyunca çalışıp didinmiş. Bulduğu yiyecekleri yuvasına taşımış. Derken yaz bitmiş, 

sonbahar geçmiş, kış gelmiş. Hava iyice soğumuş. Lapa lapa kar yağmaya başlamış. Karınca bu 

soğuk günlerde sıcacık yuvasında rahat rahat yaşıyormuş. Biriktirdiği yiyeceklerle karnını 

doyuruyormuş. Ağustos böceği ise her yer karla örtülü olduğu için yiyecek bir şey bulamıyormuş. 

Sonunda dayanamamış, gidip karıncanın kapısını çalmış. Kapıyı açan karınca “Komşu niye geldin?” 

diye sormuş. Ağustos böceği, “Aman karınca kardeş!” demiş. “Aç kaldım. Senden yiyecek bir 

şeyler istemeye geldim.” Söz sırası bu kez karıncadaymış. Karınca, “Sen yaz boyunca eğlendin, 

oynadın ama ben yaz boyunca çalıştım.” demiş. 

 

 

 

 

 



 

SORUMLULUK 
 

 Sorumlulukların farkedilmesi ve bu konuda duyarlılık geliştirilmesi 

amacıyla ev içinde birkaç saatliğine rolleri değiştirebilirsiniz. Anne, çocuk; 

çocuk da anne olabilir. Karşılıklı olarak yüklenilen sorumluluklar hakkında 

konuşulabilir. 
 

 Çocuğunuza hangi meslekleri bildiğini ve söylediği her meslek için görev 

tanımını sorabilir ve kısaca söyleyebilirsiniz. Fırıncılar ekmek, pasta, tatlı yapar; terziler 

elbiseler diker. Ardından “Fırıncılar olmasaydı ne olurdu? Terziler olmasaydı ne olurdu? gibi 

o kişilerin sorumluluklarıyla ilgili sorular yöneltebilirsiniz. Çocuğunuza her meslekte çalışan 

insanın işini iyi yapması gerektiğini belirtebilirsiniz. 
 

 Evinizde “Düzen Kutusu” kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun etrafta bıraktığı eşya ve oyuncaklarını 

bir kutuda biriktirip, haftasonu bu kutuyu çocuğunuza vererek belirttiğiniz sürede 

yerleştirmesini isteyebilirsiniz. 
 

 İşlevini yitirmiş, eski ya da ihtiyacın dışındaki eşyalarınızı çocuğunuzla belirleyin ve onları yeni  

işlevler kazandırma yolları arayarak değerlendirebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte 

bir şişeyi dekoratif amaçlı kullanmak üzere süsleyebilirsiniz. 
  

 Eve bir balık ya da su kaplumbağası alabilir ve o hayvanı besleme sorumluluğunu 

çocuğunuza verebilirsiniz. 
 

 Çocuğunuzla yolda giderken trafikte uyulması gereken kurallar hakkında 

konuşabilirsiniz. (Yaya geçidi, trafik ışıkları gibi)  
 

 Çocuğunuzla beraber bir fidan dikebilir ve onu sulama sorumluluğunu çocuğunuza verebilirsiniz. 

Doğaya karşı olan sorumluluklarımızla ilgili konuşabilirsiniz. 
 

 Görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği zaman çocuğunuzun bu davranışını överek, onu ne 

kadar takdir ettiğinizi ifade edebilirsiniz. 
 

 Unutulmamalıdır ki, çocuğa ev işlerinin düzenlenmesine katkıda bulunabileceği sorumluluklar 

verildiğinde ailenin bir üyesi olarak kendini önemli ve değerli hisseder. 
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SORUMLULUK 

 Çocuğunuzla “Hayvanlar Haritası” oluşturabilirsiniz. Büyük bir dünya haritası alabilir ya 

da çizebilirsiniz. Dergi ve gazetelerden hayvan resimlerini keserek haritada bu 

hayvanları yaşadığı ülkelerin üzerine yapıştırabilirsiniz.  
 

 Çocuğunuzla “Çiçeklere Renk Verme” deneyi yapabilirsiniz. Bir vazoyu yarısına kadar su 

doldurarak, içine beyaz bir karanfil koyabilirsiniz. Sonra suya kırmızı mürekkep damlatarak, 

ertesi gün karanfildeki renk değişimini gözlemleyebilirsiniz. 

 

 Gazete ve dergilerden çocuğunuzun ilgisini çekecek resimleri bulup kesebilirsiniz. Sonra 

çocuğunuzun bu resimleri bir hikaye oluşturacak şekilde bir kağıda ya da kartona 

yapıştırmasına izin verebilirsiniz. Sence ne oldu? Sonra ne yaptı? Sen olsan ne yapardın? 

gibi sorular yönelterek onunla birlikte sorumlulukla ilgili bir hikaye kurabilirsiniz. 
 

 Aşağıda yer alan problem durumlarını çocuğunuzla paylaşabilir ve bu durumlarda yapılması 

gereken doğru davranışlar üzerine konuşabilirsiniz. 

 

 Yerlere çöp atan birisini gördün, ne yaparsın? 

 Oyun oynarken bir arkadaşının düştüğünü gördün, ne yaparsın? 

 Yaşlı birinin alış-veriş poşetleriyle yürümeye çalıştığını gördün, ne 

yaparsın? 
 

 Aşağıdaki sorumluluk ile ilgili hikayeyi çocuğunuza okuyabilirsiniz.  Hikayeyi okuduktan sonra 

çocuğunuzla şu soruları yönelterek konuşabilirsiniz.  

Aslı ve arkadaşları bahçede oyun oynamayı çok seviyorlardı. O gün Aslı okuldan geldi. Ertesi 

güne yetiştirmesi gereken ödevini yapmaya başladı. Tam o sırada arkadaşları geldiler ve 

Aslı’ya oyun oynayacaklarını söylediler. Eğer Aslı arkadaşlarıyla bahçeye oyun oynamaya 

giderse ödevini yarına yetiştiremezdi. Ama arkadaşlarıyla oyun oynamak için de can atıyordu. 
 

o Aslı, arkadaşları kendisini oyuna çağırmaya gelince ne hissetmiş olabilir? 

o Aslı, arkadaşlarıyla bahçeye giderse ne olur? 

o Aslı, arkadaşlarıyla gitmeyip ödevini yaparsa ne olur? 

o Sence hikayenin sonunda ne olmuştur? 
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