
 

 

  

 

2017-2018 EĞİTİM YILI 
HAZIRLIK SINIFI NİSAN AYI EĞİTİM BÜLTENİ 

 
 
 
 



 

KONULARIMIZ:  
SORGULAMA 
MADDELERİMİZ: 

1. Su 
*suyun gerekli olduğu 
durumlar nelerdir? 
*suya ihtiyacımızın 
nedenleri? 
*su ve vücudumuz 
*suda yaşayan canlılar 

2. İcatlar 
*İcat nedir?  
*Günlük kullandığımız 
eşyaların ilk halleri 
nasıldı? 
İcat etmek istediğin bir 
eşya ne olurdu? 
*en ilginç buluşlar 

3. İletişim araçları 
*İletişim nedir?                   
*geçmişten bugüne 
İletişim araçları nelerdir?         
*eskiden nasıl iletişim 
olmuştur? 
 *hayvanlarda iletişim 
kurar mı? 

4. Türkiye 
*Türkiye dünyanın 
neresindedir? 
*Ülkemizin başkenti 
neresidir?                   
*Denizlerimizin isimleri 
nelerdir?                                
*Kaç bölgemiz vardır? 
İsimleri nelerdir?                              
*Ülkemizin komşularının 
isimleri nelerdir?       
                          

KAVRAMLARIMIZ 
Renk:  

 Gri 

 İki renk karışımı 
( sarı-kırmızı) 

Şekil: 

 Eşkenar dörtgen 

 Sekizgen 
Zıt kavramlar:  

 Büyük-orta-küçük 

 Sağ-sol 

 Sağımda-solumda 

 Sivri-küt 

 Düz-eğri 

 Önce-şimdi-sonra 
EĞİTİCİ OYUN: 

 Artık kaplardan 
topu düşürmeden 
yakalama oyunu 

 Yönergeli zıplama 
oyunu 

 Dev ayak oyunu 
 
BEDEN EĞİTİMİ 

 Tırmanma 
 Sürünme 
 Esneme 
 Denge çalışması 
 Sıçrama-zıplama  
 İstasyon çalışması 

 

YAŞAYAN DEĞERLER EĞİTİMİ: 

 Barış –birlik ve 
beraberlik 

DERİN DÜŞÜNME 
NOKTALARI... 

 Barış ne demektir?  

 Barış içinde olmazsak 
neler olabilir? 

 Birlik ve beraberlik ne 
demektir? 

 Birlik ve beraberlik 
içinde olursak neler 
elde ederiz? 

SCAMPER: 

 Telefon icat 
edilmeseydi nasıl 
olurdu? 

 Bir su damlası olsan 
nereye düşmek 
isterdin? 

 Balıklar karada, 
köpekler denize 
yaşasaydı nasıl 
olurdu? 

 Ayakkabımız 
olmasaydı dışarıda 
nasıl yürürdük? 

GRUP ÇALIŞMASI: 
 Oyun 
 Sanat 
 Gezi 
 Rakamları Sıralama 

MÜZİK ETKİNLİĞİ: 
*Söylenen kelimeleri istenen 
ritimde tekrar edebilme. 
*Müzikli dramatizasyon. 
*Müzik eşliğinde ritmik dans. 
*Latin Dans 
GÖRSEL SANATLAR: 

 Su kaplumbağası 
simetri çizim 

 Gözlemsel çizim 

 Suyun dönüşünü  
 
AYIN SANATI: Fotoğrafçılık 
AYIN SANATÇISI: Salvador Dali 
‘’Zamanın Gözü’’ resmi incelenir, 
boyanır. 
 
GÖRSEL ALGI VE DİKKAT: 

 Mandala 

 Tangram 

 Su doku 

 Yarım kalanları bulma 

 Şekilleri uygun renklere 
boyama çalışması 

 Kelimenin baş harfini 
karışık verilen havuzda 
bulma 

 Renkli lambaları 
boyama çalışması 

 
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR: 

 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı 

 Dünya Kitap Günü 

GEMS KONUSU:  
*su 
DENEY:  

 Suyun döngüsü 

 Suda yaşayan 
hayvanlar  

 Suyun gücü 
AYIN ÜLKESİ: Türkiye 
AYIN HAYVANI: leylek 
AYIN PARTİSİ: 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Çocuk Bayramı 

BRANŞ DERSLER:  

 *Kids code(kodlama) 

 *Drama 
 *ingilizce 
 *Satranç 
 *Okuma yazma  
 *Cimnastik 
 *Dans 
 *Müzik -Orff 

MATEMATİK: 
 16-17-18 tanıma, 

yazma çalışması 
 10ar 10 ar sayma 
 Gruplama 
 Grafik 
 Domino 
 Sağ ve solundaki 

sayma, yazma 
 Rakamlara göre 

boyama 
 Toplamları aynı olan 

parmakları 
birleştirme 

OKUMA YAZMAYA 
HAZIRLIK: 
*Kalem kullanma ve el 
becerisi çalışmaları  
*Ses tanımaları, yazmaları 
 (kalemi doğru tutabilme, 
kalem kontrolü ve doğru 
kullanabilme. 
 
DEYİM: 

 Etekleri 
tutuşmak 

 Çorbada tuzu 
bulunmak 

 Rengi atmak 

 Yumurta kapıya 
dayanmak 
 

ÖZBAKIM KAZANIM: 

 Ayakkabı bağcığı 
bağlama 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

02.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz. Yer değiştirme 

hareketleri 

KAVRAM: (zıt):Büyük-küçük-
orta 
OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI: Ses 

Tanıma, kalem kullanma ve 

el becerisi çalışmaları 

yapıyoruz (kalemi doğru 

tutabilme, kalem kontrolü 

ve doğru kullanabilme.                                

DEYİM: Etekleri tutuşmak 
 

 

 

 

 

 

BRANŞ:  KIDS CODE- 

OKUMA/ YAZMA 

ÇALIŞMALARI- 

MÜZİK ORFF  

İNGİLİZCE 

OYUNCAK GÜNÜ 

03.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz. İstasyon çalışması 

yapıyoruz. 

HAFTANIN KONUSU: Su  
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Su ve 
vücudumuz 
DERİN DÜŞÜNME 
NOKTALARI:  Barış ne 
demektir?  
KAVRAM (ŞEKİL): Eşkenar 
dörtgen 
KİTAP ÇALIŞMASI: Çizgi 

kitap çalışması 

DİKKAT VE HAFIZA 
ÇALIŞMALARI: Yarım 
kalanları bulma 
 

 

 

                                                       

BRANŞ: İNGİLİZCE- 

DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

04.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz. Denge çalışmaları 

yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:   
Suya ihtiyacımızın 
nedenleri? 
OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI: 

Öğrendiğimiz sesten kelime 

üretmen çalışması. 

GÖRSEL ALGI VE DİKKAT: 
Mandala    
KAVRAM: (zıt):  Sağ-sol  
MATEMATİK: 10ar 10 ar 
sayma 

 
 
 
 
 
BRANŞ: İNGİLİZCE / NATİVE 
PUZZLE GÜNÜ 

 
 

 

05.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz. Esneme 

çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:  
Suyun gerekli olduğu 
durumlar nelerdir? 
MATEMATİK: Gruplama 
çalışması yapılır. 
FEN VE DOĞA: Su ve suyun 
döngüsü 
GÖRSEL ALGI VE DİKKAT: 
Tangram 
ÖZBAKIM KAZANIM: 
Ayakkabı bağcığı bağlama 

 
 
 
 
 
 
JIMNASTİK DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

GÖSTER ANLAT GÜNÜ                                                        

06.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz. Denge çalışmaları 

yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Suda 
yaşayan canlılar nelerdir?   
KAVRAM(RENK): Gri 
MATEMATİK: Domino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRANŞ: İNGİLİZCE- 
SATRANÇ 
DANS 
SORUMLULUK GÜNÜ 

07-08.04.2018 

 

AİLE KATILIMI 

*Okulda hafta boyunca 

işlediğimiz konuların 

tekrarını yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

09.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

Yer değiştirme hareketleri 

KAVRAM: (zıt):  Sağımda-
solumda 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 

ÇALIŞMASI: Ses Tanıma, kalem 

kullanma ve el becerisi 

çalışmaları yapıyoruz (kalemi 

doğru tutabilme, kalem 

kontrolü ve doğru kullanabilme.                                

DEYİM: Çorbada tuzu bulunmak 
 

 

 

 

 

 

BRANŞ:  KIDS CODE- OKUMA/ 

YAZMA ÇALIŞMALARI-

İNGİLİZCE 

MÜZİK ORFF  

 OYUNCAK GÜNÜ 

10.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

İstasyon çalışması yapıyoruz. 

HAFTANIN KONUSU:  İcatlar 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: İcat 
nedir?   
DERİN DÜŞÜNME 
NOKTALARI: Barış içinde 
olmazsak neler olabilir? 
KİTAP ÇALIŞMASI:  Çizgi 

kitap çalışması 

DİKKAT VE HAFIZA 

ÇALIŞMALARI: Su doku 

MATEMATİK: 16 sayısı 

tanıtılır. 

 

                                                       

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE- 

DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

11.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

Denge çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:  
Günlük kullandığımız 
eşyaların ilk halleri 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 

ÇALIŞMASI: Öğrendiğimiz 

sesten kelime üretmen 

çalışması. 

GÖRSEL ALGI VE DİKKAT:  
Şekilleri uygun renklere 
boyama çalışması 
KAVRAM: (zıt):   Sivri-Küt 
ÖZBAKIM KAZANIM: 
Ayakkabı bağcığı bağlama 

 
 
 
 
 
BRANŞ: İNGİLİZCE/NATİVE 
PUZZLE GÜNÜ 

 

12.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz.  

Esneme çalışmaları 

yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: İcat 
etmek istediğin bir eşya 
FEN VE DOĞA: Suyun Gücü 
EĞİTİCİ OYUN: Top yakalama 
oyunu 
AYIN SANATÇISI:  Salvador 
Dali 
EĞİTİCİ OYUN: Yönergeli 
zıplama oyunu 
 
 
 

 

 

 

 

 

JIMNASTİK DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

GÖSTER ANLAT GÜNÜ                                                        

13.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

Denge çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:  En 
ilginç buluşlar 
KAVRAM(RENK): Siyah beyaz 
karışımı, gri 
MATEMATİK:  Karışık verilen 
şekilleri sayıp, bulma 
16 sayısını yazma çalışması 
yapılır. 
SCAMPER:    Telefon icat 
edilmeseydi nasıl olurdu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRANŞ: İNGİLİZCE- SATRANÇ 
DANS 
SORUMLULUK GÜNÜ 
  

14-15.04.2018 

 

 AİLE KATILIMI 

*Okulda hafta boyunca 

işlediğimiz konuların 

tekrarını yapabilirsiniz. 

 *Aile katılımı 

kitabından işaretli 

sayfaları yönerge 

vererek yaptırmanızı 

rica ederim. 

 

 

 

 

                                    



 

16.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik 

eşliğinde beden egzersizleri 

yapıyoruz. Yer değiştirme 

hareketleri 

KAVRAM: (zıt): Düz -Eğri 

OKUMA YAZMAYA 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI: Kalem 

kullanma ve el becerisi 

çalışmaları yapıyoruz (kalemi 

doğru tutabilme, kalem 

kontrolü ve doğru 

kullanabilme.       

DEYİM: Rengi atmak 
ÖZBAKIM KAZANIM: 
Ayakkabı bağcığı bağlama 

 

 

 

 

BRANŞ:  KIDS CODE- 

OKUMA/ YAZMA 

ÇALIŞMALARI-İNGİLİZCE 

MÜZİK ORFF  

 OYUNCAK GÜNÜ 

17.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

İstasyon çalışması yapıyoruz. 

HAFTANIN KONUSU:  İletişim 

araçları 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: İletişim 
nedir? Nasıl iletişim kurarız?   
AYIN ÜLKESİ: Türkiye 

FEN VE DOĞA: Suda yaşayan 

hayvanlar 

MATEMATİK: 17 sayısı tanıtılır. 

DERİN DÜŞÜNME NOKTALARI:    
Birlik ve beraberlik ne 
demektir? 
 
 

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

18.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

Denge çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:  
Geçmişten günümüze iletişim 
araçları nelerdir?  
MODERN DANS ETKİNLİĞİ:  

Müzikli dramatizasyon. 

MATEMATİK:  Sağ ve solundaki 
sayma, yazma 
GÖRSEL ALGI VE DİKKAT:  
Renkli lambaları boyama 
çalışması 
AYIN HAYVANI: leylek  
 
 
 
 
 
 
 
BRANŞ: İNGİLİZCE/NATİVE 
PUZZLE GÜNÜ 

 

19.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz.  

Esneme çalışmaları yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:  
Hayvanlarda  iletişim kurar mı?  
MATEMATİK: Rakamlara göre 
boyama 
AYIN SANATI: Salvador Dali 
‘’Zamanın Gözü’’ resmi 
incelenir, boyanır. 
KAVRAM (ŞEKİL):Sekizgen 

SCAMPER: Bir su damlası olsan 
nereye düşmek isterdin? 
 
 

 

 

 

 

 

JIMNASTİK DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

GÖSTER ANLAT GÜNÜ      

 

20.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

Denge çalışmaları yapıyoruz. 

MATEMATİK: 17 sayısı yazma 

çalışması yapılır.10ar 10 ar 

sayılır. 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
ÇALIŞMASI: Öğrendiğimiz 
sesin yazma çalışması yapılır. 

 
 
 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Çocuk Bayramı  

Töreni 
 
 
 
 
 
 
BRANŞ: İNGİLİZCE- SATRANÇ 
DANS 
SORUMLULUK GÜNÜ 

21-22.04.2018 

 

AİLE KATILIMI 

*Okulda hafta boyunca 

işlediğimiz konuların 

tekrarını yapabilirsiniz 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

23 NİSAN 

ULUSAL 

EGEMENLİK 

VE ÇOCUK 

BAYRAMI 

TÖRENİ 

24.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

İstasyon çalışması yapıyoruz. 

HAFTANIN KONUSU:  Türkiye 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Türkiye 
dünyanın neresindedir? 
GÖRSEL SANATLAR:   
gözlemsel çizim. 
MATEMATİK: 18 sayısı tanıtılır. 

SCAMPER:   Balıklar karada, 
köpekler denize yaşasaydı nasıl 
olurdu? 
DERİN DÜŞÜNME NOKTALARI:   
Birlik ve beraberlik içinde 
olursak neler elde ederiz? 
KAVRAM: (zıt): Önce şimdi 

sonra 

 
 

 

                                                           

 

 

 

 

BRANŞ: İNGİLİZCE- 

DRAMA 

KİTAP GÜNÜ 

25.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 
beden egzersizleri yapıyoruz. 
Denge çalışmaları yapıyoruz. 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:  
Türkiye’nin başkenti neresidir?                 
MODERN DANS ETKİNLİĞİ: 
Latin dans müziği ile dans 
etkinliği yapıyoruz. 
MATEMATİK:  10ar 10 ar 
sayma 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
ÇALIŞMASI: Öğrendiğimiz sesin 
yazma çalışması yapılır. 
DEYİM: Yumurta kapıya 
dayanmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRANŞ: İNGİLİZCE 
PUZZLE GÜNÜ 

GEZİ: Tiyatro  

 

26.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz.  

Esneme çalışmaları 

yapıyoruz. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Kaç 
bölgemiz var, isimleri. 
Denizlerin isimleri neler? 
MATEMATİK:   Toplamları 
aynı olan parmakları 
birleştirme                              
GÖRSEL ALGI VE DİKKAT:   
Kelimenin baş harfini karışık 
verilen havuzda bulma. 
EĞİTİCİ OYUN: Dev ayak 
oyunu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIMNASTİK DERSİ 

BRANŞ: İNGİLİZCE 

GÖSTER ANLAT GÜNÜ    

 

27.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 
beden egzersizleri yapıyoruz. 
Denge çalışmaları yapıyoruz. 
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ-: 
Ülkemizin komşularının 
isimleri nelerdir?  
SCAMPER:  Ayakkabımız 
olmasaydı dışarıda nasıl 
yürürdük? 
MATEMATİK: Sayma.18 
sayısı yazma çalışması yapılır. 
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 
ÇALIŞMASI: Ses Tanıma, 
Kalem kullanma ve el becerisi 
çalışmaları yapıyoruz (kalemi 
doğru tutabilme, kalem 
kontrolü ve doğru 
kullanabilme.                                
ÖZBAKIM KAZANIM: 
Ayakkabı bağcığı bağlama 

 

 
 
 
 
BRANŞ: İNGİLİZCE- SATRANÇ 
DANS 
SORUMLULUK GÜNÜ 
  

28-29.04.2018 

 

AİLE KATILIMI 

*Okulda hafta boyunca 

işlediğimiz konuların 

tekrarını yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 

HERGÜN BİR SORUMLULUĞUM VAR… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2018 

 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

beden egzersizleri yapıyoruz. 

Yer değiştirme hareketleri 

KAVRAM: (zıt): önce şimdi 

sonra dramtizasyon yapılır. 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK 

ÇALIŞMASI: Ses Tanıma, 

Kalem kullanma ve el 

becerisi çalışmaları yapıyoruz 

(kalemi doğru tutabilme, 

kalem kontrolü ve doğru 

kullanabilme.     ÖZBAKIM 

KAZANIM: Ayakkabı bağcığı 

bağlama 

                       

 

 

 

BRANŞ:  KIDS CODE-

OKUMA/ YAZMA 

ÇALIŞMALARI-İNGİLİZCE 

MÜZİK ORFF  

 OYUNCAK GÜNÜ 

PAZARTESİ:  
Oyuncak Günü 
Hangimiz kendimizi daha 
güvende ve mutlu 
hissetmeyiz, yanımızda 
en sevdiğimiz 
oyuncağımız olduğunda. 
Her Pazartesi günü, yaş 
gruplarımıza uygun, 
eğitici aynı zamanda da 
eğlenceli oyuncaklarımızı 
okulumuza getirip, 
arkadaşlarımızla yeni 
paylaşımlarda bulunup 
akşam oyuncaklarımızı 
eve geri getireceğiz. 
 

SALI:  
Kitap Günü 
Evimizdeki farklı kitapları 
okul ortamında tüm 
arkadaşlarımla 
paylaşmak ve bunun 
keyfini yaşamak 
istiyorum. İşte bunun 
için, haftanın her Salı 
günü bana ait bir kitabı 
üzerine ismimi yazarak 
okuluma götüreceğim. 
Ancak gelen tüm 
kitapların incelenebilmesi 
için Cuma gününe kadar 
kitaplarımızı sınıf 
kütüphanesinde 
saklayacağız. 
 

ÇARŞAMBA:  
Puzzle Günü 
Evimizden her hafta farklı 
bir puzzle getirerek 
arkadaşlarımızla puzzle 
saati paylaşıyoruz. 

 
 
 
 
 
 
Gezi/parti günümüz 
Gezi Günü: Okulumuza 
gelirken okul 
eşofmanlarımızı 
giyeceğiz. Parti Günü: 
Konsepte uygun giysiler 
ve aksesuarlar 
getireceğiz. 
 

PERŞEMBE:  
Göster Anlat Günü 

Çarşamba akşamından 
Perşembe günü okula 
getireceğim içi 
görünmeyen bir torbanın 
içine ilginç bir eşya 
koyacağım. Önce bu 
eşyayı arkadaşlarımı 
meraklandırarak ne 
olduğuna dair 
tahminlerde 
bulunmalarını 
isteyeceğim daha sonra 
da sizin bana anlattığınız 
gibi eşyayı onlara tanıtıp 
bilgiler vereceğim. 
Öğretmenimden sizlere 
ipuçları: Kahve makinesi, 
kum saati, cep saati, 
müzik aleti vb. 

CUMA:  
Sorumluluk Günü 
Bugün tüm hafta 
boyunca okulumda 
yaptığım çalışmalardan 
birkaç örnekle eve 
geleceğim. 
Öğrendiklerimi 
pekiştirmek için bana 
verilen bu çalışmayı 
ailemin de desteği ile 
hafta sonu tamamlayıp 
Pazartesi günü şeffaf 
dosyamın içinde 
öğretmenime teslim 
edeceğim. 



 

    

 

 

 

    

Birlik,Beraberlik, Yardımlaşma 

 

Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluşturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur. Toplum huzurlu olabilmesi için ailelerin huzurlu 

olması gerekir. 

 

Ailede, sevgi saygı, dayanışma, iş bölümü olmalıdır. 

Ailenin başarı ve mutluluğunda bireyler arasındaki dayanışma önemli etkendir. Ailedeki iş bölümü, dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Ailede anne, baba ve çocukların görev ve sorumlulukları 

farklıdır. 

Aile hayatı sosyal hayatın en önemli unsurlarından biridir. Düzenli bir aile yaşamını devam ettirebilmek son derece önemlidir. Aile hayatı ne kadar düzenli ise çocuklar da o kadar sağlıklı ve kendine 

güvenen kişiler olarak yetişir. 

Dayanışma aile bireylerinin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirine bağlanmasıdır. 

İş bölümü, aile ortamında yapılacak işlerin aile bireyleri tarafından paylaşılmasıdır. Örneğin, annemiz yemek yaparken, masayı hazırlamak, odamızı toplamak gibi. 

Ailede herkesin bir rolü vardır. Herkes rolünün gerektirdiği sorumlulukları yerine getirir. Böylece aile içerisinde düzen, karşılıklı yardımlaş-mayla kolaylıkla yerine getirilir. İş bölümü yapmayı ve 

sorumluluklarımıza uygun davranmayı ilk ailede öğreniriz. İş bölümü sayesinde değişik görev ve hizmetler karşılıklı yardımlaşmayla kolaylıkla yerine getirilir. 

Aile içerisinde sürdürülen anlayış ve iş bölümü toplum hayatına da yansır. Ailelerdeki huzur ve mutluluk, toplumu da mutlu ve huzurlu kılar.  

Çağdaş Türk ailesinde kadın erkek eşitliği vardır. Anne ve baba, ailenin tüm gereksinimlerini karşılarlar. Çocukları yetiştirmek ve onların iyi eğitim almalarını sağlamak için uğraşırlar. Karşılaştıkları 

sorunları birlikte çözerler. Sorumlulukları eşit olarak paylaşırlar. Bunları yerine getirirken karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde olurlar. 

Ev işlerinden aile bireyleri sorumludur. Çocukların da aile içinde görev ve sorumlulukları vardır. Örneğin odalarını düzenli tutmak, sofranın hazırlanmasında anne, babasına yardımcı olmak, çocukların 

yapabileceği işlerdendir. Çocuklar, varsa küçük kardeşlerinin bakımında da anne ve babalarına yardımcı olabilirler. Aileleriyle birlikte alışverişe çıkabilirler. 

Aile bireyleri üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşırlar. Bu durum, ailedeki dayanışmanın en güzel örneğidir. Sevinçlerin aile bireyleriyle paylaşılması mutluluğu artırır. Üzüntülere ortak olunması ise 

sorunları azaltır. Her iki durum da aile bireylerini birbirine bağlar. 

Aile bireyleri arasındaki dayanışma ailenin güçlenmesini sağlar. Dolayısıyla toplum da güçlenir. 

Atatürk, aile bireyleri arasındaki dayanışmaya büyük önem vermiştir. Aile içinde olduğu kadar, toplum yaşamında da kadınla erkeğin birlikte hareket etmesini istemiştir. Türk kadınının iş yaşamının her 

alanında yer alması gerektiğini şu sözlerle belirtmiştir: “Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Bu yol; büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte 

yürütmek, Türk kadınını ilmî, ahlâkî, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, destekleyicisi yapmak yoludur.” 

Ailede İş Bölümünün Faydaları 
1. Herkesin rolü ve yetkileri belli olur. 

2. Herkes birbirleriyle yakından ilgilenir. 
3. Herkes kararlarda söz sahibi olur. 

4. Herkesin kendini huzurlu hissettiği bir aile ortamı sağlanmış olur. 
5. Herkes belirlenen kurallara sonuna kadar bağlı ve saygılı olur. 

 

 

 


