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                                                                                   2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3-4 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI 

KONULARIMIZ:  
*Taşıtlar(kara taşıtları) 
*Taşıtlar(deniz taşıtları) 
*Taşıtlar(hava taşıtları) 
*23 Nisan  
ALT KONULARIMIZ 
*Taşıt neye denir?                       
*Trafik ışıklarına ve trafik 
kurallarına uymanın önemi 
*Taşıtları kullanan kişilerin 
isimleri                                               
*Kara taşıtları hangileridir 
*Deniz taşıtları hangileridir  
*Hava taşıtları hangileridir 
*23 Nisan ne demektir? 

*23 Nisan kimlere 

armağan edilmiştir? 

 BELİRLİ GÜN VE 
HAFTALAR 
*Dünya Kitap Günü 
*23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı 

KAVRAMLARIMIZ 
RENK: 
*Kahverengi 
*Pembe 
ŞEKİL 
*Oval 
SAYI                                                  
*7 Rakamı 
*1-20” arası ritmik sayma 
ZIT KAVRAMLAR:  
*Eski-yeni 
*Geniş-dar 
*Başlangıç-bitiş 
*Ağır-hafif  
AYIN HAYVANI  

*Köstebek 

BEDEN EĞİTİMİ 

*Farklı yön ve tempolarda 

yürüme çalışmaları                                 

*İp ile atlama altından- 

üstünden geçme üzerinde 

adımlama yürüme 

çalışmaları                            

*Parkur oyunları 

*Tırmanma çalışmaları 

 

YAŞAYAN DEĞERLER 

EĞİTİMİ                 

*Hoşgörü 

FİKİR OLUŞTURMA 

ÇALIŞMASI                                            

*Gündüzleri uyuyup geceleri 

okula gitsek ne olurdu?       

*Evini nasıl uçan bir ev 

yapabilirsin?                        

*İtfaiyeciler olmasaydı 

yangınları kim söndürürdü? 

*DİKKAT ÇALIŞMASI                                                         

*Fark bulma çalışması 

*Örüntü çalışması   

*Labirent çalışması 

*Olay sıralama çalışması            

*Eşleştirme çalışması                      

*Parça bütün çalışması 

DRAMA ÇALIŞMSI                           

*Taklit çalışmaları                                

*Yaratıcı drama çalışmaları            

 

 

FEN ETKİNLİKLERİ 

*Batan yüzen cisimler                         

*Bir yaprağı ölçme 

*Mıknatıslı Deneyler                                                                 

*Rüzgâr gücü ile çeşitli 

nesneleri hareket ettirme 

MÜZİK ETKİNLİĞİ 

*Orff çalışması                            

*Müziğin ritmine göre dans 

etme çalışmaları                            

*Taşıtlar şarkısı 

*Sanki her tarafta var bir 

düğün                                                       

*Ritim aletleri ile çalışma 

yapıyoruz. 

MUTFAK ETKİNLİĞİ 

*Cupcake yapımı  

AYIN ÜNLÜSÜ                                             

*Nasrettin hoca                                      

GEMS PROGRAMI 

*Köstebek inceleme                                            

*Yaşam alanları                                                     

*Beslenme şekilleri                                          

EKOLOJİ  

*Toprak teması kapsamında;                                   

*Toprak kavram haritası 

oluşturma                                                                                                            

*Kilden ürün oluşturma                    

*Kum sanatı ile tanışma 

*Kum sanatı video izleme 

SANAT ÇALIŞMASI 

*Artık materyaller ile taşıt 

çalışması                                          

*Kilden serbest ürün 

oluşturma çalışması                                                             

*Gemi etkinliği                              

*Boyama çalışması 

yapıyoruz.                                          

*Dünya çocukları etkinliği 

*Baskı çalışması                   

*Zeplin çalışması                          

*Kitap kurdu çalışması                                    

  

OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK 

*Kitap ve kavram 

çalışmaları  

*Çizgi çalışmaları 

*Makas tutma ve kesme 

çalışmaları 

*Yoğurma çalışmaları  

OYUN ETKİNLİĞİ                                       

*Parkur oyunu                                                  

*Bahçe oyunları                               

*Hedefe uçak atma oyunu                         

*Kahverengi ve pembe 

renk toplama oyunu                                 

*Kum oyunu oynuyoruz.                                                             

*Oyun sınıfında serbest 

oyun                                               

*Tren oyunu       

                                                



             02.04.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

koordinasyon ve denge 

çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Taşıt 
neye denir? Kara taşıtları ile 
ilgili bilgiler ediniyoruz. 
Görselleri inceliyoruz. 
SANAT ÇALIŞMASI: Artık 

materyaller ile taşıt çalışması 

yapıyoruz.                                          

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                 

BRANŞ: İngilizce,orff                                                           

OYUNCAK GÜNÜ         

                 03.04.2018                                    

OYUN ETKİNLİĞİ: Tren oyunu 

oynuyoruz.                                    

MATEMATİK:” 7” rakamı tanıma 

çalışması yapıyoruz.                                                 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Taşıtlar 

şarkısını öğreniyoruz.                      

KAVRAM ÇALIŞMASI: Kahverengi 

kavramı ile ilgili çalışma 

yapıyoruz.                        EKOLOJİ: 

Toprak kavram haritası 

oluşturma çalışması yapıyoruz.                                                                            

BRANŞ: İngilizce, Drama                                                                                                                                                                 

KİTAP GÜNÜ       

04.04.2017 

SPOR/DANS: Farklı yön ve 

tempolarda yürüme çalışmaları 

yapıyoruz.                                 

SANAT ÇALIŞMASI: Kilden 

serbest ürün oluşturma 

çalışması yapıyoruz.                                                             

DİKKAT ÇALIŞMASI: Fark bulma 

çalışması                                

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                     

BRANŞ: İngilizce          

        

                 05.04.2018                                                

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Trafik 

ışıklarına ve trafik kurallarına 

uymanın önemi                                      

KAVRAM ÇALIŞMASI: “Eski-yeni” 

kavramı ile ilgili çalışma yapıyoruz.                                  

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Orff çalışması 

yapıyoruz.                                        

OYUN ETKİNLİĞİ: Parkur oyunu 

oynuyoruz.                                                  

FEN VE MATEMATİK: Bir yaprağı 

ölçme                                                      

BRANŞ: İngilizce                                                        

PUZZLE GÜNÜ                    

     

                 06.04.2018                                              

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

koordinasyon ve denge 

çalışmaları yapıyoruz                          

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Taşıtları 

kullanan kişilerin isimlerini 

öğreniyoruz.                                                                          

MUTFAK ETKİNLİĞİ: Cupcake 

yapımı                                                    

DRAMA ÇALIŞMASI: Taklit 

çalışmaları yapıyoruz.                                

BRANŞ: İngilizce ,Dans     

   

                                                                                                                                                                                             

09.04.2018 

SPOR/DANS: İp ile atlama 

altından- üstünden geçme 

üzerinde adımlama yürüme 

çalışmaları tapıyoruz.                           

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Deniz 

taşıtları ile ilgili bilgiler 

ediniyoruz. Görselleri 

inceliyoruz. 

SANAT ÇALIŞMASI: Gemi 

etkinliği yapıyoruz.                          

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                 

BRANŞ: İngilizce,orff                                                                 

OYUNCAK GÜNÜ    

 

 

 

 

10.04.2018 

EKOLOJİ: Kum sanatı ile tanışma 

Kum sanatı video izleme 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Taşıtlar 

şarkısını tekrar çalışması 

yapıyoruz.      

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: 

Çizgi çalışmaları yapıyoruz. OYUN 

ETKİNLİĞİ: Bahçe oyunları                                                         

BRANŞ: İngilizce ,Drama                                                         

KİTAP GÜNÜ 

 

    

 

                11.04.2018                                       

DİKKAT ÇALIŞMASI: Olay 

sıralama çalışması yapıyoruz.           

DRAMA ÇALIŞMASI: Yaratıcı 

drama çalışması yapıyoruz.             

FEN VE MATEMATİK: Batan 

yüzen cisimler.                                  

OYUN ETKİNLİĞİ: Kum oyunu 

oynuyoruz.                                    

BRANŞ: İngilizce  

 

 

 

                                                   

       

12.04.2018 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Taşıtlar ile 

ilgili bilmeceler soruyoruz. 

KAVRAM ÇALIŞMASI: “Geniş-dar” 

kavramı ile ilgili çalışma yapıyoruz.  

SANAT ÇALIŞMASI: Boyama 

çalışması yapıyoruz.                               

FİKİR OLUŞTURMA ÇALIŞMASI: 

Gündüzleri uyuyup geceleri okula 

gitsek ne olurdu?                                                   

BRANŞ: İngilizce                                       

PUZZLE GÜNÜ                                                                                                     

              13.04.2018                                       

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

esneme ve jimnastik çalışmaları 

yapıyoruz. 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Ritim aletleri 

ile çalışma yapıyoruz.                             

DİKKAT ÇALIŞMASI: Eşleştirme 

çalışması                                                 

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe oyunları. 

BRANŞ: İngilizce, Dans 

     

 

 

 

 

 



16.04.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

esneme ve jimnastik 

çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 23 

Nisan ile ilgili sohbet ediyoruz.  

SANAT ÇALIŞMASI: Dünya 
çocukları etkinliği yapıyoruz.                              
KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 
kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                 
BRANŞ: İngilizce,orff                                                            

OYUNCAK GÜNÜ             

17.04.2018 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Sanki her 

tarafta var bir düğün 

AYIN ÜNLÜSÜ: Nasrettin hoca                                     

EĞİTİCİ VİDEO: Nasrettin hoca ile 

ilgili video seyrediyoruz.                                       

DİKKAT ÇALIŞMASI: Örüntü 

çalışması yapıyoruz.  

BRANŞ: İngilizce, Drama                                                         

KİTAP GÜNÜ  

 

                18.04.2018                                           

DEĞERLER EĞİTİMİ: Hoşgörülü 

olmak ile ilgili bilgiler 

ediniyoruz.                                     

KAVRAM ÇALIŞMASI: Oval 

şeklini öğreniyoruz. 

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları 

FİKİR OLUŞTURMA  

ÇALIŞMASI:Evini nasıl uçan bir 

ev yapabilirsin?                      

SANAT ÇALIŞMASI: Baskı 

çalışması yapıyoruz.                  

BRANŞ: İngilizce,                                                                              

               19.04.2018                                                 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: 23 Nisan 

kimlere armağan edilmiştir? 

AYIN HAYVANI Köstebek                                   
KAVRAM ÇALIŞMASI: “Başlangıç-
bitiş”  kavramı ile ilgili çalışmalar 
yapıyoruz.                                                                                        
DÜŞÜNME BECERİLERİ: Parça 
bütün çalışması yapıyoruz.                                                  
BRANŞ: İngilizce                                                         
PUZZLE GÜNÜ      
                                 

 

                20.04.2018                                                                 
KAVRAM ÇALIŞMASI: Pembe 

renk kavramı ile ilgili çalışma 

yapıyoruz.                                                                 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: 

Makas tutma ve kesme 

çalışmaları yapıyoruz.      

         
TÖREN VE KUTLAMA 

YAPIYORUZ.                            

BRANŞ: İngilizce, Dans 

23.04.2018 

         

          23 NİSAN ULUSAL    

 

       EGEMENLİK VE ÇOCUK        

   

                BAYRAMI 

      

 

24.04.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

koordinasyon ve denge 

çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Hava 

taşıtları ile ilgili bilgiler 

ediniyoruz. Görselleri inceliyoruz. 

SANAT ÇALIŞMASI: Zeplin 

çalışması yapıyoruz.                               

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.                                                                                 

BRANŞ: İngilizce, Drama                                                             

KİTAP GÜNÜ 

   

 25.04.2018 

SPOR/DANS: Tırmanma 

çalışmaları yapıyoruz.                                                   

FİKİR OLUŞTURMA ÇALIŞMASI: 

İtfaiyeciler olmasaydı yangınları 

kim söndürürdü?                                    

KAVRAM OYUNU: Kahverengi 

ve pembe renk toplama oyunu 

oynuyoruz.                                         

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe 

oyunları                                            

BRANŞ: İngilizce  

 

 26.04.2018                                  

AYIN HAYVANI: “Köstebek “                                           

yaşam alanları ve beslenme 

şekilleri ile ilgili bilgiler ediniyoruz 

EĞİTİCİ VİDEO: Köstebekler ile ilgili 

video seyrediyoruz.                                

SANAT ÇALIŞMASI: Yoğurma 

çalışmaları yapıyoruz.                                                                                

KAVRAM ÇALIŞMASI: “Ağır-hafif”               

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe oyunları. 

BRANŞ: İngilizce                                                        

PUZZLE GÜNÜ  

                          

 27.04.2018 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Dünya 

kitap günü hakkında sohbet 

ediyoruz.                                                

SANAT ÇALIŞMASI: Kitap kurdu 

çalışması yapıyoruz.                                    

FEN VE MATEMATİK : Rüzgâr 

gücü ile çeşitli nesneleri hareket 

ettirme                                                       

KİTAP ÇALIŞMASI: Çalışma 

kitaplarımıza devam ediyoruz.  

OYUN ETKİNLİĞİ: Bahçe oyunları                                                                                                  

BRANŞ: İngilizce, dans 

 



 

30.04.2018 

OYUN ETKİNLİĞİ: Hedefe 

uçak atma oyunu oynuyoruz.                           

MATEMATİK:1-20 arası ritmik 

sayma çalışmaları yapıyoruz.                                                   

MÜZK ETKİNLİĞİ: Müziğin 

ritmine göre dans etme 

çalışmaları                                         

FEN VE MATEMATİK: 

Mıknatıslı deneyler                                                                              

BRANŞ: İngilizce,orff                                                                                                                                                                

OYUNCAK GÜNÜ 

  

                                      

                

           

                 

       

 

 



 

  

Yazar: Salim Keskingöz 

Yayınevi: Mikado Yayınları 

   
Bir fil nasıl uyur? Balıklar gibi gözü açık şekilde mi? Belki de koalalar gibi ağaçlara sarılarak mı? Ya da su 

aygırları gibi geceleri değil de gündüzleri mi uyur? 

 

Kahramanımız pembe filin nasıl uyuduğundan yola çıkarak diğer hayvanların nasıl uyuduğunu öğreten çok 

eğlenceli bir uyku kitabı... 

 

NİSAN 2018 VELİ BÜLTENİ 

“ÇOCUĞUN YAŞAMINDA BABANIN ROLÜ VE ÖNEMİ” 

ÇOCUĞUN YAŞAMINDA 

BABANIN ROLÜ VE ÖNEMİ 

                                                       

 

http://www.dr.com.tr/Yazar/salim-keskingoz/s=8482
http://www.dr.com.tr/Yayinevi/mikado-yayinlari/s=6632


Çocuğun hayatında annenin ve babanın rolü farklıdır. Hiçbir anne, bir babanın ve hiçbir baba, bir annenin rolünü taşıyabilecek güçte 
değildir. Her anne ve her baba sınırı içinde çocuğun benlik algısını ve özgüvenini oluşturmasına destek verir. 
Çalışan annelerin sayısının artması, çocuğun ailedeki rolünün farklılaşması, babanın, aile içindeki anlamını ve rolünü de değiştirmiştir. 
Değişen günlük koşullar, ebeveynlik becerilerini ve tutumlarını etkilese de hem anne hem de baba, çocuğun gelişimi, eğitimi ve 
yetiştirmesinde aktif rol oynar. 
     Baba- çocuk arasındaki paylaşımın artması, hem çocuğun gelişimini hem de babanın benlik kavramını ve kendine güvenini olumlu yönde 
etkilemektedir. Bu paylaşım onların çocuklarına karşı daha gerçekçi ve yapay olmayan tutumlar benimsemelerini ve daha sevecen 
olmalarını sağlamaktadır.  
Babanın çocuğun hayatında her noktasında anne kadar etkin olması özellikle iletişim içinde olması babanın çocuğa verebileceği en önemli 
katkıdır.  
Babanın çocuğun hayatında sadece korkulan ve akşam gelince gün içinde yaptıklarından dolayı azar işiteceği ya da tam tersi çocukla 
yalnızca akşamdan akşama kısa bir süre vakit geçirdiği düşüncesiyle sınırları olmayan bir figür olması yerine, çocuğun aile içinde ve 
dışında yaşadığı sıkıntıları paylaşabileceği, karşılaştığı sorunlarla ilgili çözüm önerilerini korkmadan sorabileceği, yardımını ve desteğini 
koşulsuz hissettiği bir ebeveyn olması çocuğun özgüvenini geliştirir.Sadece eleştiren veya cezalandırılan ,korkulan bir baba figürü ,çocuğun 
babadan onay ve kabul görmeden büyümesine ve babayı ulaşamayacak kadar mükemmel ve uzak olarak görmesine, genel anlamda 
kendinde yetersizlik ve beceriksizlik duygusu geliştirerek yetişkin hayatına da yansımasına neden olur. 
 
Bilişsel Gelişim 
Baba ile çocuk arasındaki destekleyici, olumlu ilişki, çocuğun bilişsel becerilerini ve okul yıllarındaki akademik başarısını olumlu yönde 
etkiler. Bebeklik döneminden itibaren çocuğa sağlanan zengin uyaranların, zihinsel gelişim üzerindeki etkisi çok büyüktür. Çocuğunuzla 
ilgilenmek için ayırdığınız zaman, birlikte yaptığınız etkinliklerin çocuğunuza sağladığı zengin ve farklı deneyimler, onun öğrenmesini ve 
zekâsını destekler.  
• Çocuğunuza zengin uyaranlar (birlikte kitap okumak, film seyretmek, oyun oynamak, çevre gezileri yapmak, ortak ilgi alanları bulmak ve 
bunlar için zaman ayırmak vb.) sunmak için, biraz zaman ayırmanız, biraz da yaratıcılığınızı kullanmanız yeterli olur. 
 
• Çocuklar, anne ve babalarını model alırlar. Bu nedenle çocuğunuzla farklı ortamlarda da zaman geçirmeniz ona yeni şeyler öğrenme 
fırsatı yaratacaktır.  
 
Sosyal ve Duygusal Gelişim 
Çocukların benlik algısı ve özgüven gelişiminde babadan gelen geri bildirimlerin yapıcı ya da yıkıcı etkileri olabilir. Benlik algısı; kişinin 
kendi değeri hakkındaki düşünceleri, hayatın ilk yıllarından itibaren öncelikle aileden alınan, gelişen, sosyal çevre tarafından da 
desteklenen geri bildirimler ile oluşur. Ailesi tarafından değer gören, kabul edilen, sevilen bir çocuk, kendisinin değerli, önemli ve 
sevilebilen bir birey olduğuna inanır, böylece olumlu bir benlik algısı geliştirir. Babaların bu noktada da rolü oldukça kritiktir. Babalar, 
çocuğun dış dünya ile kurdukları ilişkide köprü rolü üstlenirler. Babanın onayı, kabulü, çocuğa dış dünya tarafından da kabul edildiği, 
beğenildiği mesajını verir. 
 
• Çocuklar, babaları ile kurdukları ilişkide, babanın davranışlarını, problem çözme becerilerini, olaylar karşısındaki tepki ve tutumlarını 



model alırlar.  
 
• Çocuk ile kurulan olumlu ilişkinin çocuğun gelişimindeki rolü çok önemlidir. Babası tarafından sevildiğini, onaylandığını, en önemlisi 
kabul edildiğini hisseden çocuk, öğrenmeye ve gelişmeye daha açık olur.  
 
• Çocuk ile kurulacak olumu ilişki için çocuğu dinlemek, onun fikirlerine saygı göstermek, sevgiyi açıkça ifade etmek kadar; kural ve 
sınırları belirlemek de önemlidir. Çocuklar, olumlu davranışları kadar hatalarından da birçok şey öğrenirler. Önemli olan ebeveynlerin 
hatalar karşısındaki tutumlarıdır. Çocuğunuzun hatalarını, onun için doğru davranışı öğrenme fırsatı olarak değerlendirin. Bağırmak, 
kızmak yerine, uygun olan ve beklediğiniz davranışı anlatın, gerektiğinde çocuğunuzun davranışının sonucunu yaşamasına izin verin. 
Çocuğunuzu olumsuz durumlardan korumaya çalışmanız, onun sosyal ve duygusal gelişimini engeller. 
 
 CİNSEL ROL GELİŞİMİNDE BABANIN ROLÜ ÖNEMİ 
Cinsel-rol ayrımı, çocuklarda 3 yaşında başlar. Çocuklar farkında olmadan anne ve babalarını gözlemlerler. Erkek ve kız çocuk arasında 
doğuştan gelen farklılıklar olsa da, sağlıklı bir cinsel rol gelişimi, anne ve babayı model alarak oluşur. 
Babanın rolü, özellikle erkek çocuğun cinsel rol gelişimi için önemli gözükse de, kız çocuğun gelişiminde de bu rolün etkisi büyüktür. Erkek 
çocuklar, babalarını gözlemleyerek ve taklit ederek, erkeklerin nasıl davrandıklarını öğrenirler. 
Baba olarak sorunlar karşısındaki tepkiniz, evdeki kuralları uygulama yönteminiz, davranışlarınız, erkek çocuğunuzun, erkeklik ile ilgili 
kavramlarının oluşmasında temel oluşturur. Erkek çocukların, doğdukları andan itibaren baba ile özdeşleşmeleri, ilerleyen dönemlerde 
gelişimleri için oldukça önemlidir. Yaşamlarının ilk yıllarında, babaları ile yeterli paylaşımda bulunamayan çocuklar, ergenlik ve 
yetişkinlik dönemlerinde bu durumdan olumsuz etkilenirler. 
Kız çocukları için ise, babanın önemi farklıdır çünkü baba, hayatlarında tanıdıkları ilk erkektir. Bu nedenle baba ile kurulan ilişki, 
gelecekte karşı cinsle kurulacak ilişkilerin kalitesini ve şeklini belirler. 
 
Kısaca; iyi bir baba özdeşim modeli çocuğun; 
Cinsel kimlik kazanımı 
Okul başarısı artışı 
Zeka gelişimi  
Disiplin anlayışının gelişimi 
Özgüven oluşumu 
Liderlik yapısının gelişimi 
Sosyalleşme 
Arkadaş ilişkilerinde uyum… gibi sayısız önem taşıyan özellikleri kazanmasını sağlar. 
 
 
Babaların çocukları ile daha iyi bir iletişim kurması için öneriler;  
 



Çocuğunuzla iletişim kurmak için onun büyümesini beklemeyin. Çocuğunuzun doğumu ile birlikte onu ilk kucağınıza aldığınızdan 
itibaren çocuğunuzla iletişim başlamıştır.  
 

Çocukların gelişim dönemleri özelliklerini bilmeniz çocuğunuzla iletişiminizi kolaylaştıracaktır.  
 

Çocuğunuzu aktif dinleyin.(Dinlerken gözlerinin içine bakmanız, yeri geldiğinde jest ve mimiklerle onaylamanız onun duygu ve 
düşüncelerine önem verdiğinizi dolayısıyla sizin için değerli olduğunu anlamasını sağlar)  
 

iniz sözleri tutmaya çalışın, tutamayacağınız sözleri vermeyin.  
 

 
 

 
 

abileceği ihtimali 
unutulmamalı.  
 

- annenin ortak sorumluluk almaları, tutarlı hareket etmeleri çocuğun kişilik gelişimini olumlu yönde etkilediği unutulmamalı.  
 
İş yoğunluğu nedeni ile çocuğu ile geçirdiği vaktin uzunluğunu artıramayan babalar, daha çok çocukları ile geçireceği vaktin niteliğini 
artırarak çocuğun bu konudaki ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilirler.  
 

r disiplinin 
de çocuk üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır.  
Kaynak :  
 
Dieter Thoma, (2011) Babalar-Modern Bir Kahramanlık Hikayesi, İletişim Yayınları, İstanbul  
Catherine Mathelin, (2010) Freud’a Ne yaptık da Çocuklarımız Böyle Oldu?, Kitap Yayınevi, İstanbul 
 

                

 

 

 

 

  


