
YARDIMSEVERLİK 

“Hayat hem almak hem vermektir.”  

Mohawk Kabilesi Atasözü  

 

Çocuklarınızda yardımlaşma davranışını görmek istiyorsanız; 

 Yardıma ihtiyacınız olduğunda ondan yardım isteyebilirsiniz. 

 Sizden yardım isteyen birine asla “hayır” demeyiniz. Geri çevirmeniz gerekiyorsa mantıklı bir 

sebep söyleyiniz; çocuğunuzun sizi örnek alacağını unutmayınız. 

   Aile içindeki görev dağılımlarında ortaklıklar oluşturabilirsiniz. Beraber iş yapmanın keyfini 

çıkarabilirsiniz.  

   Taşıyabileceği alışveriş poşetlerinde yardımını isteyebilirsiniz.  

 Aile bireylerinden birinin yoğun zamanlarında onun görevlerinin bir kısmını alarak yardımda 

bulunmasını sağlayabilirsiniz.  

   Çocuğunuzda yardımlaşma davranışının örneklerini gördüğünüzde onu motive edebilirsiniz.  

   Yardımlaşma davranışı ile ilgili hikayeler okuyabilirsiniz. 

   Gerekli tedbirleri alarak, sofrayı kurmasını isteyebilirsiniz. Siz de çocuğunuzun davetlisi 

olabilirsiniz.  
 

 

“ MUTLU ÇOCUK, MUTLU AİLE, MUTLU ÖĞRETMEN, MUTLU OKUL” 

 

YARDIMSEVERLİK 

 

“Bir mum diğerini tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez.”  

 

BAĞIŞLAYACAK NEYİM VAR? 

 Çocuğunuzun sahip olduğu şeyleri dikkate alarak başkalarına karşı cömert olma imkanlarını 

aşağıdaki boşluklara çizmesini isteyebilirsiniz. Bu çalışma ile çocuğunuzun, kendi 

yapabileceklerini fark etmesini sağlayabilirsiniz. 

 

 
EŞYA: Başkaları ile paylaşabileceğin eşyaların resimlerini yapar mısın? 

  

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_5351137_funny-kids-with-balloon.html


 

YETENEKLER: Başkalarına yardım etmek için neler yapabilirsin, hangi konuda yardım edebilirsin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAN: Hangi zamanlarda kimlere ( anne, baba, abi, arkadaş vb.) yardım edebilirsin? 

 

YARDIMSEVERLİK 

 

“Kardeşinin salını karşıya geçirmesine yardım et, göreceksin sen de karşıdasın.” 
Hint Atasözü 

Aşağıdaki yardımlaşma ile ilgili hikayeyi çocuğunuza okuyabilirsiniz. 
 

ASLAN ile FARE 

 

Minik fare bir gün ormanda gezerken küçük bir su birikintisinin içine düşmüş. Su birikintisi küçükmüş 

küçük olmasına da bizim fare de çok minikmiş. Bu yüzden bir türlü çıkamamış suyun içinden.  

Çırpınmış, zıplamaya çalışmış. En sonunda yardım istemeye karar vermiş. Olanca gücü ile bağırmış 

“İmdat!” diye. O sırada oradan bir aslan geçmekteymiş tesadüfen. Aslan tam minik farenin üzerine 

basacakken inceden bir ses duymuş. Merakla eğilmiş yere doğru; bu sesin nereden geldiğini anlamak 

için.  

Fare şaşkın bakan aslana seslenmiş:”Lütfen yardım edin bana. Emin olun, iyiliğinizi karşılıksız 

bırakmam. Bir gün bakarsınız benim de size bir faydam olur.” 

 

Aslan gülmüş bu sözlere. “Sen mi?” demiş, “Bir yudum suda boğulacak olan minik yaratık; sen mi 

iyilikte bulunacaksın?” sonra devam etmiş sözlerine: “Karşılık ödeyemeyeceksin diye sana yardım 

etmeyeceğimi mi sandın? Krallara yakışan, karşılık beklemeden yardım etmektir.” Bu sözlerin 

ardından fareyi düştüğü su birikintisinden kurtarmış. Fare teşekkür ederek ayrılmış oradan.  

 

Aslan ormanda gezerken bir avcının tuzağına yakalanmış. Aniden bir ağın içinde buluvermiş kendini. 

Tam o sırada gezintiye çıkan minik fare aslanın çırpınışlarını görmüş. “Hemen ağı kemirip sizi 

kurtaracağım.” Demiş aslana.  

 

Aslan “Koskoca ağı nasıl kemireceksin? Baksana ipleri nasıl da kalın. Ben güçlü bir aslanım. Biraz 

uğraşırsam bu ağı parçalayabilirim.” demiş. 

 

Aslan başlamış çabalamaya. Uğraşmış, didinmiş ama ağı parçalayamamış. “Eh, iş başa düştü.” Demiş 

fare ve gidip arkadaşlarını yardıma çağırmış.  

 



Minik fare ve yardıma gelen arkadaşları ağı o kadar çabuk kemirmişler ki aslan nasıl kurtulduğunu 

anlayamamış bile. Minik fare arkadaşları ile birlikte aslana yardım etmenin mutluluğu ile gülümsemiş, 

“Kuvvetin işe yaramadığı yerde geçmişteki iyiliklerin çözüm olur derdine” demiş ve arkadaşları ile 

birlikte hemen oradan uzaklaşmış. 

 
 


