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                                              2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2-3 YAŞ GRUBU NİSAN AYI EĞİTİM PROGRAMI  

          

KONULARIMIZ:  
*Taşıtlar  
(Hava – Kara – Deniz) 
*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: 
*Pembe 
*Turuncu 
ŞEKİL 
*Genel tekrar 
SAYI 
*1, 2,3 rakamı tekrarı 
*4 rakamı 
*1-10” arası ritmik sayma 
ZIT KAVRAMLAR:  
*Ağır-hafif 
*Dolu- boş 
AYIN HAYVANI  
*Köstebek 
BEDEN EĞİTİMİ 
*Müzik eşliğinde sabah 
sporumuzu yapıyoruz.   
*Esneklik ve koordinasyon 
çalışmaları yapılarak 
hareket kabiliyeti 
geliştirilir. 

YAŞAYAN DEĞERLER 
EĞİTİMİ                 
* Konuşma ve dinleme adabı 
DİKKAT ÇALIŞMASI             
*Taşıtlar ile ilgili eşleştirme 
çalışması yapıyoruz.                                                                                                             
*Hangisi yok oyunu 
oynuyoruz.   
PARMAK OYUNU      
* ”Uçak” isimli parmak 
oyununu oynuyoruz.                                    
* ”Ellerini vur vur” isimli 
parmak oyununu 
öğreniyoruz.                                       
DRAMA ÇALIŞMASI           
*Kuklalarımız ile oynuyor 
hikaye oluşturuyoruz.  
*Tren draması yapıyoruz.   
HİKAYE ZAMANI 
*Hikaye kitaplarımızı okuyor 
ve inceliyoruz.                                                                                                                                                                          

 MÜZİK ETKİNLİĞİ 
*Müzik aletlerimiz ile ritim ve 
dans çalışması yapıyoruz.                            
*Davullar ile ritim çalışması 
yapıyoruz.                    
*”Gökyüzü” isimli şarkıyı 
dinliyor ve söylüyoruz.                                                           
*”Taşıtlar” şarkısını dinliyor 
ve söylüyoruz. 
*23 Nisan şarkısını dinliyor ve 
söylüyoruz.                                                                 
* ”Tayfalar” isimli şarkıyı 
dinliyor ve söylüyoruz.                                                                                                                                                                                     
MUTFAK ETKİNLİĞİ 
*Çikolatalı çilekler                                                                                                                                                                                                                                              
OKUMA YAZMAYA 
HAZIRLIK:  
*Kitap çalışması.  
EĞİTİCİ OYUNCAK 
*Eğitici oyuncaklarımız ile 
oynuyor ve öğreniyoruz.      

SANAT ÇALIŞMASI 
* Yırtma yapıştırma 
çalışması yapıyoruz.                       
*Boyama çalışması 
yapıyoruz.  
*Hava taşıtları kuklaları 
yapıyoruz.                                                                         
*Uçan balon etkinliği 
yapıyoruz.                                                                                                           
*Araba etkinliği yapıyoruz.             
*Tıraş köpükleri ile çalışma 
yapıyoruz.                                               
*Artık materyaller ile tren 
etkinliği yapıyoruz.                                                     
*Boyama çalışması 
yapıyoruz.          
*Sınıfımız için süslemeler 
hazırlıyoruz.     
*Yoğurma çalışmaları 
yapıyoruz.                 
*Atatürk çerçevesi 
hazırlıyoruz.                                                                 
*Gemi etkinliği yapıyoruz.      
*Parmak boyalarımız ile 
grup çalışması yapıyoruz.                                                                                                                              
*Taşıtlar ile ilgili boyama 
çalışması yapıyoruz    
*Taşıtlar proje çalışması 
yapıyoruz 

OYUN ETKİNLİĞİ:  
*Köstebek oyunu 
oynuyoruz.                                                                                    
*İp üzerinden atlama 
çalışması yapıyoruz. 
*”Uçak” isimli oyununu 
oynuyoruz.                                                       
*Denge tahtası üzerinde 
yürüme çalışmaları 
yapıyoruz.                                         
*Arkadaşına sarıl oyunu 
oynuyoruz.                                                                     
*Hareketli grup oyunları 
oynuyoruz.                            
*Top ile zıplatma oyunu 
oynuyoruz.                                                                                                                                        
FEN ETKİNLİĞİ 
*Boyumuzu ve kilomuzu 
ölçüyoruz.  .   
*Balon ile uçan uçak 
deneyi yapıyoruz.                                                                              



               02.04.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.   

DRAMA OYUN: İp üzerinden 

atlama çalışması yapıyoruz.                                                                       

FEN MATEMETİK: Boyumuzu 

ve kilomuzu ölçüyoruz.                                                                               

SANAT ÇALIŞMASI: Yırtma 

yapıştırma çalışması 

yapıyoruz.                       

BRANŞ: İngilizce      

 OYUNCAK GÜNÜ                                                       

 

              03.04.2018         
SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 
sabah sporumuzu yapıyoruz.    
ANA DİLİ ÇALIŞMASI: Taşıt neye 
denir?   Hava taşıtlarını 
öğreniyoruz.                     
DRAMA OYUN: Köstebek oyunu 
oynuyoruz. 
SANAT ÇALIŞMASI: Yırtma 
yapıştırma çalışması yapıyoruz.  
KAVRAM ÇALIŞMASI:1,2,3 
rakam tekrarı yapıyoruz. 
BRANŞ: İngilizce      
KİTAP GÜNÜ 
                                          

 04.04.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.   

PARMAK OYUNU: ”Uçak” isimli 

parmak oyununu oynuyoruz. 

KAVRAM ÇALIŞMASI: 1-10 

arası ritmik sayma çalışması 

yapıyoruz.                                              

SANAT ÇALIŞMASI: Boyama 

çalışması yapıyoruz.  

BRANŞ: İngilizce      

  

    

                   05.04.2018                          

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.   

RİTİM ÇALIŞMASI: Müzik 

aletlerimiz ile ritim çalışması 

yapıyoruz.                                          

DRAMA OYUN: ”Uçak” isimli 

oyununu oynuyoruz.                                                       

ANA DİLİ ÇALIŞMASI: Kitap 

çalışması yapıyoruz.                                                                    

BRANŞ: İngilizce      
 

                                                                          

                    06.04.2018                                               

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.   

SANAT ÇALIŞMASI: Hava taşıtları 

kuklaları yapıyoruz.                                                                         

DRAMA OYUN ETKİNLİĞİ: 

Kuklalarımız ile oynuyor hikaye 

oluşturuyoruz.                                

DENEY ÇALIŞMASI: Balon ile 

uçan uçak deneyi yapıyoruz.                                                                             

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                         

09.04.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.   

MÜZİK ETKİNLİĞİ: ”Gökyüzü” 

isimli şarkıyı dinliyor ve 

söylüyoruz.                                                          

SANAT ÇALIŞMASI: Uçan 

balon etkinliği yapıyoruz.                                                             

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK:  

Kitap çalışması yapıyoruz.                                                                                                                              

BAHÇE ZAMANI                                                          

BRANŞ: İngilizce                                                                  

OYUNCAK GÜNÜ    

 

 

 

 

10.04.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.   

ANA DİLİ ÇALIŞMASI: Kara 

taşıtları ile ilgili resimler inceliyor 

ve isimlerini öğreniyoruz                 

DRAMA ÇALIŞMASI: Tren drama 

çalışması yapıyoruz.                                                                       

SANAT ÇALIŞMASI: Araba 

etkinliği yapıyoruz.                                                                 

BRANŞ: İngilizce                                                        

KİTAP GÜNÜ 

 

    

 

                11.04.2018                                         

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.   

MÜZİK ETKİNLİĞİ: ”Taşıtlar” 

şarkısını dinliyor ve söylüyoruz.                                                      

SANAT ÇALIŞMASI: Tıraş 

köpükleri ile çalışma yapıyoruz.                                              

MUTFA K ETKİNLİĞİ: Çikolatalı 

çilekler    

BRANŞ: İngilizce                                    

 

12.04.2018 

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.   

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: 

Kitap çalışması yapıyoruz.                                                                                    

KAVRAM OYUNU: Ağır- hafif 

kavramı ile ilgili oyun oynuyoruz.                                                       

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Müzik eşliğinde 

ritim  çalışması yapıyoruz.                                                       

AYIN HAYVANI: Köstebek                                                                                                                                                                                                                                          

BRANŞ: İngilizce    

 

              13.04.2018                                       

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz. 

 ANA DİLİ ÇALIŞMASI: Trafik 

ışıklarına ve trafik kurallarına 

uymanın önemi 

  SANAT ÇALIŞMASI: Artık 

materyaller ile tren etkinliği 

yapıyoruz.                                                    

KAVRAM ÇALIŞMASI: Turuncu 

renk günü 

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



16.04.2018 
SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 
sabah sporumuzu yapıyoruz.                                                                            
MÜZİK ETKİNLİĞİ: ”Taşıtlar” 
şarkısını dinliyor ve 
söylüyoruz.                                                       
DİKKAT ÇALIŞMASI: Taşıtlar 
ile ilgili eşleştirme çalışması 
yapıyoruz.                                                                                                             
SANAT ÇALIŞMASI: Boyama 
çalışması yapıyoruz.                                                                                   
BRANŞ: İngilizce                                                              
OYUNCAK GÜNÜ              
    

17.04.2018 
SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 
sabah sporumuzu yapıyoruz 
ANA DİLİ ÇALIŞMASI:23 Nisan 
çocuk bayramı hakkında sohbet 
ediyoruz.                                          
SANAT ÇALIŞMASI: Sınıfımız için 
süslemeler hazırlıyoruz.    
HİKAYE ZAMANI: Hikaye 
kitaplarımızı okuyor ve 
inceliyoruz.      
KAVRAM ÇALIŞMASI: Pembe 
rengi öğreniyoruz.                                                           
BRANŞ: İngilizce                                                                                                                
KİTAP GÜNÜ 

                18.04.2018                                           
SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 
sabah sporumuzu yapıyoruz.                                   
RİTİM ÇALIŞMASI: Davullar ile 
ritim çalışması yapıyoruz 
MÜZİK ETKİNLİĞİ:23 Nisan 
şarkısını dinliyor ve söylüyoruz.                                                                 
OYUN ETKİNLİĞİ: Denge tahtası 
üzerinde yürüme çalışmaları 
yapıyoruz.                                         
ANA DİLİ ÇALIŞMASI: Kitap 
çalışması yapıyoruz.                                                                                                                                                                  
BRANŞ: İngilizce    
                                                                                                        
 

               19.04.2018                                                 
SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 
sabah sporumuzu yapıyoruz. ANA 
DİLİ ÇALIŞMASI: Taşıtları kullanan 
kişilerin isimleri                                               
EĞİTİCİ OYUNCAK ZAMANI: Eğitici 
oyuncaklarımız ile oynuyor ve 
öğreniyoruz.      
SANAT ÇALIŞMASI: Yoğurma 
çalışması yapıyoruz.                                                                        
BAHÇE ZAMANI                                                                                                                                                                                                                            
BRANŞ: İngilizce                                                         
 

20.04.2018 
SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 
sabah sporumuzu yapıyoruz.  
OYUN ETKİNLİĞİ: : Arkadaşına 
sarıl oyunu oynuyoruz.                                                                    
SANAT ÇALIŞMASI: Atatürk 
çerçevesi hazırlıyoruz.                                                                     
KAVRAM ÇALIŞMASI: Şekiller ile  
ilgili çalışma yapıyoruz.     
PARMAK OYUNU:   Ellerini vur 
vur” isimli parmak oyununu 
öğreniyoruz.                                                                                                                         
BRANŞ: İngilizce   

23 NİSAN TÖRENİ 

23.04.2018 

 

 

               24.04.2018                                                  

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz. 

DİKKAT ÇALIŞMASI: Hangisi yok 

oyunu oynuyoruz. 

HİKAYE ZAMANI: Hikaye 

kitaplarımızı okuyor ve 

inceliyoruz. 

KAVRAM ÇAŞIMASI: 4 rakamını 

öğreniyoruz. 

BRANŞ: İngilizce                                                                                                      

KİTAP GÜNÜ 

                25.04.2018                                

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz. 

ANA DİLİ ÇALIŞMASI: Deniz 

taşıtları ile ilgili resimler 

inceliyor ve isimlerini 

öğreniyoruz                                                              

SANAT ETKİNLİĞİ: Gemi 

etkinliği yapıyoruz.                                                     

OYUN ETKİNLİĞİ: Hareketli 

grup oyunları oynuyoruz.                                                                                           

BRANŞ: İngilizce   

                  26.04.2018                                                     

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.      

MÜZİK ETKİNLİĞİ: ”Tayfalar” isimli 

şarkıyı dinliyor ve söylüyoruz.                                                                     

KAVRAM ÇAŞIMASI: Boş –dolu 

kavramı ile ilgili çalışma yapıyoruz.                                                              

SANAT ÇALIŞMASI: Parmak 

boyalarımız ile grup çalışması 

yapıyoruz.                                                                                                           

BAHÇE ZAMANI    

BRANŞ: İngilizce                                                          

               27.04.2018                            

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz.                                  

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK: 

Kitap çalışması.     

SANAT ÇALIŞMASI: Taşıtlar ile 

ilgili boyama çalışması yapıyoruz.                        

ANA DİLİ ÇALIŞMASI: ”Konuşma 

ve  konuşanı dinleme” konusu ile 

ilgili sohbet ediyoruz.                                              

BRANŞ: İngilizce                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 



             30.04.2018                                   

SPOR/DANS: Müzik eşliğinde 

sabah sporumuzu yapıyoruz. 

SANAT ÇALIŞMASI: Taşıtlar 

proje çalışması yapıyoruz.                                                                                                                   

OYUN ETKİNLİĞİ: Top ile 

zıplatma oyunu oynuyoruz.                                                                             

ANA DİLİ ÇALIŞMASI:  Kitap 

çalışması yapıyoruz.                                                                                                                                               

BRANŞ: İngilizce                                                                  

OYUNCAK GÜNÜ 

 

 

      

*Masanın üzerine dört adet nesne koyun ve çocuğunuzun bu nesnelere dikkatle bakmasını isteyin. Otuz saniye sonra gözünü 

kapatmasını isteyin. Masanın üzerinden bir nesne alıp saklayın ve ondan eksik olan nesneyi tahmin etmesini isteyin.    

*Çocuğunuzun meyve saatini oyun ile renklendirebilirsiniz. Gözlerini bağlayın ve yediği meyvelerin hangisi olduğunu tahmin 

etmesini isteyin.       

*Kuyruksuz kedi, kapısız ev, tekerleksiz araba gibi resimler çizerek çocuğunuzdan neyin eksik olduğunu bulmasını isteyin.    

*Çeşitli taşıt sesleri dinleterek sesin hangi taşıta ait olduğunu tahmin etmeye çalışın.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Yazarı : Duncan Beedie 

Çizeri : Duncan Beedie  

Yayın Evi : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

 

 

Evvel zaman içinde Monti isminde bir ayı varmış... Monti rastladığı 
herkese gözlerini dikip bakmaya, onları seyretmeye bayılırmış ama 
gelin görün ki diğer hayvanlar üzerlerine dikilen bakışlardan pek 
rahatsızmış. Acaba Monti bunu başka bir sebeple yapıyor olabilir 
mi? 

 

 

http://www.kitapkurduanne.com/cocuklar-icin-kitap-onerileri/Duncan-Beedie/yazar
http://www.kitapkurduanne.com/cocuklar-icin-kitap-onerileri/Duncan-Beedie/cizer
http://www.kitapkurduanne.com/cocuklar-icin-kitap-onerileri/T%C3%BCrkiye-%C4%B0%C5%9F-Bankas%C4%B1-K%C3%BClt%C3%BCr-Yay%C4%B1nlar%C4%B1/yayinevi


“ÇOCUK BAKIMINDA 

GÖRÜŞ AYRILIKLARI 

                                                                                                                   

 

Her  anne baba  çocuğunu  en  iyi  biçimde  yetiştirmeye  çalışmaktadır. Anne babanın farklı kişilik yapıları , yetişme tarzları , anlayışları ve davranış 

farklılıkları olacaktır .Bu, çocuğun yetişme ve zeka gelişiminde iyi yönde katkılar sağlayabileceği gibi , çocuğun eğitimi ve davranışlarının 

yönlendirilmesinde anne babanın birbirinden habersiz olmaları veya tamamen farklı yaklaşımları çocukların psikososyal gelişiminde büyük sıkıntılar 

oluşturabilmektedir.  

 

Çocuğun gelişim aşamalarından uygun bir şekilde geçmesi ve onun yaşa özgü eğitiminin tamamlanmasında anne babanın yaklaşımları ve çocuğu 

yönlendirmeleri önem kazanır. Örneğin; bir anne aşırı hoşgörülü olabilir; baba ise tam tersi disiplin yönüyle ağır basabilir. Bu durumda çocuğun 

davranışları , konuşması , hal ve hareketleri tamamen iki farklı kutup tarafından yönlendirilmeye çalışılırsa çocukta davranış problemleri ve bazı 

psikolojik sorunlar yaşanabilir. Babanın koyduğu kuralı annenin bozması veya tam tersi babanın hoşgörü gösterdiği bir davranışa annenin sınır koyması 

genelde çocuğun davranış olarak kararsız , çekingen , çelişkili ve tutarsız bir hale gelmesine neden olabilir. Çünkü çocuk,  gelişimini ve davranışlarını 

anne babasından iyi yönde veya kötü yönde aldığı uyarılar ile şekillendirir. Bu  çocuğa yansıyan çelişkili ve tutarsız durum çocukta değişik kaygı 

belirtilerinin       (tırnak yeme , tik , konuşma  bozuklukları , uyku ve yeme bozuklukları vb.) ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle çocuğun 

yetiştirilmesinde, anne babaların mümkün olduğu kadar birbirlerini desteklemeleri , tutarsız davranmamaları , çocuğun yanında birbirinin uygulamalarını 

eleştirmemeleri gerekir. Bazı görüş farklılıkları olsa  bile çocuğun olmadığı zamanlarda konuşularak ortak görüşün çıkması ve ortak söz birliğinin 



sağlanması gerekir. Çocuğun sağlıklı gelişiminde anne babaların birlikte , çelişkisiz ve tutarlı olmaları çok önemlidir. Aksi takdirde bu farklılıklar ve anne 

babanın çelişkili davranışları çocuk tarafından kullanılabilir. Çocuğun anne babayı yönlendirmesi bu farklı tutumlardan dolayı kolaylaşabilir. Anne 

babaların ortak fikir ve görüş birliği ile çocuklarını yönlendirmeleri gerekirken , tam tersi olarak çocuk , anne babayı yönlendirebilir.  

 

Bir başka noktada, anne baba harici bir başka kişinin     ( genelde büyükanne,  büyükbabanın) anne babanın koyduğu kuralları ihlal eden veya zayıflatan 

yaklaşımlarda bulunarak, çocukların kurallara uymasını ve davranışlarının şekillenmesini engellemesidir. Anne baba arasındaki iletişim ve ortak karar 

alma mekanizması ne kadar iyi işler ve çocuğa yansıtılan davranışları ne kadar birbirleri tarafından desteklenirse çocuk o kadar sağlıklı ve  psikososyal 

gelişimde normal çocuklar olacaktır.  

Çocuklara yansıtılan davranışların zaman aşımına uğrayarak değişikliklere uğraması uygun değildir. Yani anne bugün koyduğu kuralı bir hafta sonra 

bozuyor veya tam tersi bir tutum izliyorsa (  gerekli bir neden olmadan ) bu durum  çocukların gelişimini kötü yönde etkiler. Çünkü çocuk bir hafta önce 

tepki almadığı bir davranıştan bir hafta sonra tepki aldığını görürse bu, onun kendine güvenini azaltır, onu çekingen, tedirgin ve kaygılı birisi haline 

getirebilir. Yani çocuğun çevresinden (aile , arkadaş , okul ve öğretmen , sosyal çevre ) sürekli ve tutarlı davranışlar görmesi önemlidir. 

Çocuk için  anne babanın  birbirine  nasıl  davrandığı, birbiriyle  nasıl  uzlaştıkları  ve  birbirlerine  karşı  gösterdikleri  sevgi  ve  saygı;  neye  izin  

verilip  neye  verilmeyeceğinden daha  önemli  bir  konudur.  Örneğin:  Çocuğun  bilgisayarda  savaş  oyunları  oynamasına  karşı olan  bir  annenin,   

bu  tür oyunları  oynamasına  izin  veren  babayla  çocuğun  önünde  tartışması,  çocuğa  bilgisayarda  oyun  oynamasından  daha  fazla  zarar  

verebilmektedir.  Anne  ya da  baba  onaylamadıkları  bir  tutum  için  çocuklarının  önünde  aşırı tepki  vermemelidirler. Anne baba    o  an  için  

sessiz  kalıp  daha  sonra  çocuklarının  olmadığı  bir  ortamda anlaşamadıkları  konu  üzerinde  uzlaşmaya  çalışmalıdırlar. 

 Anne baba birbirlerinin  görüşlerini  dikkatlice  ve  saygı  göstererek  dinleyebiliyor  ve  zaman  zaman  birbirine  hak  verebiliyorsa,  bu,  çocuk 

için  çok  da olumlu  bir  örnek  olur. Çocuk da  farklı  görüşleri  dinleyebilme   ve  uygun  şekilde  tartışabilmeyi  öğrenir. 

Uyku  saati, yemek  yeme,  ev kuralları,  disiplin vb. temel  konularda  nasıl  davranılması gerektiğiyle  ilgili olarak anne  ve  baba  önceden  konuşup  

anlaşmalıdır.  

 Çocukların  yanında  anne  baba,  birbirleri  hakkında  olumsuz,  eleştirel  biçimde  konuşmamalıdır. Bu,  çocuğun  gözünde  ebeveynin  otoritesini  

zedeler  ve  çocuğun  eleştirel,  insanlara karşı  olumsuz  yaklaşan  bir çocuk olmasına  neden  olabilir. 



Çocuğunuzun  yanında  birbiriyle  çelişen  mesajlar vermemelisiniz.  Yemekten  önce  anne  çocuğun, şeker, çikolata, bisküvi vb.  yiyecekler  yemesine  

izin vermiyorsa, baba da  çocuk ağladığı  için  anneye   “Rahat  bırak  çocuğu  bu  seferlik yesin,  bir şey olmaz.”  demesi sonucunda çocuk,  ısrarcı  

olarak  veya  ağlayarak tüm  kurallara    uymak  zorunda  olmadığını  öğrenir. Ebeveynlerinin   çocuğun  yapmasına  izin  vermedikleri   

her  durumda  isteğine ulaşabilmek  için,  bu davranışının  şiddetini  gittikçe  arttırabilir. 

 Ebeveynlerden birinin  evde  olmadığı  durumlarda , evde  çocuğun  yanında olan  ebeveyn, birbirlerinin  kurallarını  bozmamalıdır. Örneğin, baba  

çocuğun  kendi  yatağında  yatması  konusunda   özen gösterirken, babanın  birkaç günlük  evde olmadığı  zamanlarda  anne ve  çocuk birlikte uyursa, 

çocuk sadece  baba  öyle  istediği için kendi odasında  yalnız  yatması  gerektiği  mesajını  alır.   

Sonuç  olarak:   Anne babanın  farklı  görüş  ve  tutumları  hemen  her  ailede  az  ya da  çok  var  olan  kaçınılmaz  bir  durumdur. Anne  babalar  

bu  farklılıkları “ Benim  dediğim  olacak”  savaşına  dönüştürmedikleri  sürece, birbirlerini  tamamlayarak  çocuğun  gelişimine  katkı  sağlayacak  

bir  zenginlik  olarak yaşayabilirler. 

Başarılı  Anne-Baba-Çocuk İlişkisinin  Koşulları 

 Anne babalar öncelikle çocuklarını tanımalı ve onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmelidir. 

 Anne babalar, çocuklarının  kendi modelleri olmadığının bilincinde olarak, her çocuğun kendine özgü niteliklerle donanmış, ayrı bir birey olduğunu 

düşünerek kardeşleriyle  ve  diğer çocuklarla  kıyaslama yoluna gitmemelidirler. 

 Anne babalar, çocuklarındaki  güven  duygusunu pekiştirmek için onlara yeteneklerini ve  kapasitelerini aşmayacak sorumluluklar  vermelidir. 

 Anne babalar çocuklarına  yeterince  ilgi, şefkat  ve  sevgi göstermelidir. 

 Anne babalar, çocuklarına yönelttikleri davranışlarda dengeli, tutarlı  ve  kararlı  olmalıdır. 

 Anne babalar, özellikle disiplin konusunda görüş birliğinde olmaya ve çocuğun yanında  tartışmamaya  özen  göstermelidir. 

 Anne babalar, oyunun çocuğun  gelişimi üzerindeki olumlu  etkilerinin bilincinde olarak, çocuklarıyla oyun oynamalıdırlar. 

 Anne babalar, önce  kendi  içlerinde barışık, huzurlu birer birey ve sağlıklı birer  özdeşim  modeli  olmalıdırlar. 

 Anne babalar, çocuğu kendi kendini yöneten bir birey olarak yetiştirmek için gerekli psikososyal  ortamı  hazırlamalıdırlar. Bunun için de aşırı koruyucu 

yaklaşımdan kaçınarak çocuğun kendi kendini yöneten bir birey olmasına fırsat vermelidirler. 
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