
Çocuğunuzu dünyada en iyi siz yetiştirirsiniz. 

Çocuğunuz büyürken siz bazı hatalar yapmış olabilirsiniz. Bir 

uzman, sizin yaptığınız hataları yapmadan yetiştirebilirdi onu. 

Ancak bu uzman sizin, çocuğunuzu sevdiğiniz kadar sevebilir 

miydi? Şüphesiz ki  hayır. Siz anne baba olarak geçmişte 

birtakım hatalar yapmış olabilirsiniz. Ama birçok şeyi de 

hatasız yaptınız. Ana babaların genelde az sayılabilir miktarda 

hatası, ama sayılamayacak kadar da doğru davranışı olur. Önemli olan geçmişte hata yapmış olmak 

değil, gelecekte aynı hataları tekrarlamamaktır. Önemli olan gelişmektir. 

Anne-babanın amacı; mutlu, başarılı, saygılı ve sevgi dolu çocuklar yetiştirmektir. 

Mutlu, başarılı çocuk için sevgi, ilgi, sorumluluk, saygı, bilgi gerekmektedir. Çiçekleri sevdiğimizi 

söyleyip onların bakımını yapmazsak, suyunu vermezsek, çiçekleri sevdiğimize kimse inanmaz. 

Sevdiğimiz şeyin gelişip yaşaması için göstereceğimiz ilgi çok önemlidir. 

SAYIN VELİ, 

     Çocuğunuzu yarınlara daha iyi hazırlayabilmek için birtakım tedbirler almak zorundayız. Bu 

tedbirleri maddeleştirmek gerekirse şunları söyleyebiliriz: 

     1-Çocuğunuzun mutlaka düzenli çalışacağı bir ortamı ve planı olmalıdır. 

    2-Günlük olarak öğrencinin dersleri takip edilmeli, anlayamadığı konular varsa mutlaka telafi 

edilmelidir.(Ağabey, abla, akraba ve komşulardan destek alınabilir) 

    3-Çocuğunuzun arkadaşlarını iyi seçmesini sağlayınız. Unutmayın ki arkadaş başarıyı etkileyen bir 

faktördür. Çocuklarınızın arkadaşlarıyla tanışmaya özen gösteriniz. 

    4-Sık sık okula gelip çocuğunuzun öğretmenleriyle görüşünüz. Öğretmenin söylediklerini dikkate 

alınız, ihmal etmeyiniz. Unutmayın ki öğretmen-veli işbirliği çok önemlidir. 

    5-Çocuğunuzun sosyal etkinliklerde görev alması için çabalayınız. Yarışmalar için teşvik ediniz. 

    6- Çocuğunuzu bir hobi (çocuğunuzun yapmaktan hoşlandığı dersler dışındaki bir etkinlik) sahibi 

yapınız. Boş zamanlarını bu şekilde dolu dolu geçirmesini sağlamış olursunuz. 

    7-Çocuğunuzla zaman geçiriniz. Beraber parka, sinemaya, tiyatroya vb. gidebilir, çeşitli etkinliklere 

katılabilirsiniz. 

    8-Çocuğunuzla birlikte okuma saati düzenleyiniz. Bu okuma saatinde dergi, kitap, gazete vb. 

yayımlar okuyabilirsiniz.  

    9-Aile içi iletişimde çocuğunuza örnek olacak davranışlar sergileyiniz. Minik beyinler, en fazla 

psikolojisi bozuk olduğunda yorulmaktadır. Çocuğunuzun moralini yüksek tutmaya gayret ediniz. 

   10- Çocuğunuzun beslenmesine dikkat ediniz. Zekâ gelişimi bakımından sağlıklı ve doğal beslenme 

önemlidir. Tost, kola, cips gibi yiyecekler çocuğun gelişimini olumsuz etkilemektedir. 

   11-Ödüllendirmelerde de dikkatli olunuz. Çocuğunuzu hak ettiğinden fazla ödüllendirmek onu 

şımartır. Bu konuda orta yolu iyi tutturmak gerekir. 



   12-Çocuğunuzun uykusu düzenli olmalıdır. Gece yarılarına kadar TV izleyen, bilgisayarda zaman 

geçiren çocuk gelişimini tamamlayamaz ve başarılı da olamaz. 

   13-Çocuklarınıza sorumluluk duygusu aşılayınız. Yaşına uygun görevler verip bu görevleri yerine 

getirip getirmediğini takip ediniz. Onlara ait sorumlulukları siz yerine getirirseniz onlara yardımcı 

olmuş olmazsınız. Aksine kendine güveni olmayan bir çocuk yetiştirmiş olursunuz. 

   14- “Bizim zamanımızda…” diye söze başlayıp kendinizi örnek göstermeyiniz. 

   15-Her çocuğun ayrı bir birey olduğunu ve yaşıtlarından farklı bireysel özellikleri olabileceğini 

düşünerek çocuğunuzu başkalarıyla karşılaştırmayınız. 

   16-Çocuğunuza her ortamın uyulması gereken kuralları olduğunu öğreterek eğitiniz. 

   17-Çocuğunuzun aldığı projeleri zamanında teslim etmesini sağlayınız. Unutmayın ki bu projeler 

çocuğunuzun sorumluluğudur. Onun adına bu sorumluluğu siz üstlenmeyiniz. Sadece teslim edip 

etmediğinin takibini yapınız. 

   18-Çocuğunuza eve geldiğinde gününün nasıl geçtiğini mutlaka sorunuz. Böylece çocuğunuzla 

sağlıklı bir iletişim için adım atmış olursunuz. 

   19- Çocuğunuzla ilgili bir olumsuzluk yaşadığınızda ona hemen kızma yerine onu dinleyiniz. Aksi 

halde çocuğunuz sizden uzaklaşır, size yalan söyleyebilir. 

Pek çok anne baba, çocuklarına onları sevdiğini söylemeye ve ayrıca sevgilerini göstermeye 

gerek olmadığını, onların zaten bunu bildiğini düşünür. Ne yazık ki çoğu anne baba “Ona yemek 

yapıyorum, ona istediğini alıyorum, ona para veriyorum, o bunlarla onu sevdiğimi görüyor.” diye 

düşünüyor. Oysa çocuklar, anne-babalarından sevgi sözcükleri duymayı ne kadar çok ister, bunu 

duymayı sabırsızlıkla bekler. Anne-babasının onu öpmesi, kucaklaması, onun başını okşaması da sevgi 

sözcükleri kadar gereklidir. 

Araştırmalar okula giderken öpülmeyen, kuru sözlerle 

uğurlanan çocukların dikkatlerini toplayamadığı, başarılı 

olamadığı, iyi arkadaşlıklar kurup sürdüremediğini ortaya 

koymuştur. Buna karşın öpülüp sarılarak, başı okşanarak okula 

yollanan çocukların dikkatlerinin dağınık olmadığı, derslerde ve 

etkinliklerde daha başarılı oldukları, arkadaşlarıyla iyi 

geçindikleri görülmüştür. 

SAYIN VELİ, 

 Ana babalık tarzları değişir; fakat çocuğunuz için yapılması gerekenler aynıdır. Çocuğunuza 

karşı sevgi ve ilgi dolu olduğunuzu biliyoruz. Ama bunu yaparken yukarıda yazılı olanları da 

unutmamanız gerekiyor. Siz elinizden geleni yaptıktan sonra gerisini çocuğunuzun anlama düzeyine 

ve yeteneğine bırakın. “Bu dünyada her insan tektir, kimse diğerinin aynısı değildir.” 

Eğer bir çocuk KINANARAK yaşarsa SUÇLANMAYI öğrenir. 

Eğer bir çocuk DÜŞMANCA DAVRANIŞLAR İÇİNDE yaşarsa KAVGA ETMEYİ öğrenir. 

Eğer bir çocuk ALAY EDİLEREK yaşarsa SIKILGANLIĞI öğrenir. 

Eğer bir çocuk UTANÇ İÇİNDE yaşarsa SUÇLULUK DUYMAYI öğrenir. 

Eğer bir çocuk HOŞGÖRÜYLE yaşarsa SABIRLI OLMAYI öğrenir. 

Eğer bir çocuk TEŞVİK EDİLEREK yaşarsa GÜVENMEYİ öğrenir. 

Eğer bir çocuk DEĞER VERİLEREK yaşarsa SAYGI DUYMAYI öğrenir. 

Eğer bir çocuk EŞİTLİK ORTAMINDA yaşarsa ADALETİ öğrenir.                                        astagos 


