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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 761CBG012 

ALAN Eğlence Hizmetleri 

DAL/MESLEK Çocuk Animatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Çocukla İletişim 

MODÜLÜN TANIMI Çocuk animatörlüğünde çocuklarla sağlıklı ve olumlu 

iletişim kurma ve disiplin kurallarına uygun ödül ve uyarı 

konularının verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Çocuklarla doğru iletişim kurmak 

 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 Bu modül ile eğlence hizmetleri departmanında 

çocuklarla iletişimde iletişim yöntemlerini doğru olarak 

kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Eğlence hizmetleri departmanında aktivitelere katılan 

çocuklarla iletişim tekniklerine uygun olarak iletişim 

kurabileceksiniz. 

2. Eğlence hizmetleri departmanında aktivitelere katılan 

çocuklarla iletişimde disiplin kurallarına uygun olarak 

ödül ve uyarıları kullanabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam : Sınıf, atölye, sektör 

Donanım: Bilgisayar donanımları, VCD, DVD, televizyon 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Her öğrenme faaliyeti sonrasında o faaliyetle ilgili 

değerlendirme soruları ile kendi kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. Bunun için cevap anahtarları 

hazırlanmıştır. 

 Ölçme değerlendirme faaliyetleri esnasında önerilere 

uymanız modülü daha iyi öğrenmeniz için önemlidir. 
 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

İletişim insanlık varolduğu sürece gereksinim duyacağımız bir süreçtir. İletişim 

toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Günlük yaşamımızın hemen her anında başkaları ile 

iletişim halinde bulunma durumunda kalırız. Toplumsal yaşamda bireylerin ortak 

yaşantılarını paylaşmaları, kuşaktan kuşağa kültürel değerleri aktarabilmeleri ve toplumsal 

rollerin öğrenilebilmesi için iletişime ihtiyaç vardır. Ayrıca bireyin kendini başkalarına 

anlatabilmesi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi, yeni deneyimler, bilgi ve beceriler 

kazanabilmesi için de iletişime gereksinim duyar. Ancak bu aktarımların doğru olabilmesi 

büyük önem taşır. Anlaşılmak, doğru anlaşılmak isteriz. Doğru anlaşılmak için kendimizi 

doğru ifade edebilmemiz, başkalarının bize gönderdiği mesajları da doğru 

yorumlayabilmemiz gerekir. Bu da ancak etkili bir iletişimle gerçekleşebilir. 

 

Sürekli gelişen ve hızla değişen dünyaya çocukların uyum sağlayabilmeleri de etkili 

bir iletişimi gerektirmektedir. Çocukların bu konuda yetişkinlerin desteğine ihtiyaçları 

vardır. Özellikle tatil için gidilen işletmeler çocuklar için yeni ve tanınmayan bir ortamdır. 

İlk kez gelinen bir ortamda ilk kez karşılaşılan insanlarla iletişim kurmak, birlikte zaman 

geçirip paylaşmak bazı çocuklar için zor olabilmektedir. Burada da en büyük görev siz çocuk 

animatörlerine düşmektedir. Doğru bir yaklaşım ve etkili bir iletişimle çocukların 

ihtiyaçlarını ve isteklerini de göz önünde bulundurarak tatil sürelerini eğlenceli ve yararlı bir 

şekilde geçirmelerini sağlamak size düşmektedir. Bunun sonucunda tatilini eğlenerek ve 

mutlu bir şekilde geçiren çocuğun ailesinin de memnuniyeti artacaktır. Unutmayınız ki, tatlı 

dil yılanı deliğinden çıkarır. 

 

Bu modül ile çocukla olumlu ve sağlıklı iletişim kurmanın yollarını, sorun karşısında 

nasıl davranmanız gerektiğini, çocuklarla çalışırken disiplini nasıl sağlayacağınızı, çocuk 

kulüplerinde ödül ve uyarıları nasıl kullanacağınızı öğrenecek ve tüm bunları uygulama 

becerisi kazanacaksınız. Tüm bu bilgi ve becerilerin meslek yaşamınızda yararlı olması 

dileğimizle. 
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ĞRENME FAALİYETİ - 1 

 

 
 

Eğlence hizmetleri departmanında aktivitelere katılan çocuklarla iletişim tekniklerine 

uygun olarak iletişim kurabileceksiniz. 

 

 

 
Çevrenizde yetişkinlerin ve eğitimcilerin, çocuklarla iletişimde kullandıkları 

yöntemler hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri rapor haline getirip sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

Çevrenizdeki işletmelerde çocuk animatörleri ile görüşmeler yaparak çocuk kulübüne 

gelen çocuklarla iletişimde hangi yolları kullandıklarını araştırıp rapor haline getiriniz. 

Sonucu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ÇOCUKLA İLETİŞİM 
 

İletişim insanların birbirini anlamarını sağlayan bir süreç, iki birey arasında karşılıklı 

mesaj göndermeye dayanan bir etkileşimdir. Bu anlamda düşündüğümüzde iletişim devam 

eden bir süreçtir ve iki yönlüdür. Yani mesaj gönderir ve mesaj alırız. İletişim süreci 

boyunca mesajı gönderen ve alan sürekli yer değiştirir. Mesaj gönderen bizken karşımızdaki 

yanıt verdiği anda mesajı alan biz oluruz. Bu nedenle iletişimin gerçekleşebilmesi için en az 

iki bireye ihtiyaç vardır. Bununla birlikte sadece mesaj göndermiş olmak iletişimin 

gerçekleşmesi için yeterli değildir.  İletişim süreci içinde iletişimde bulunan insanların 

birbirlerini anlamaları, iletilen mesaj sonucunda bir etki uyandırmaları hatta davranış 

değişikliği sağlamaları ile ancak etkili bir iletişim gerçekleşmiş olur. Bu nedenle iletişim 

süreci içinde kurallara dikkat edilmeli ve etkili iletişim yolları kullanılmalıdır.  

 

İletişim hakkında detaylı bilgi için ‘İletişim modülüne bakınız. 

 

İletişim günlük yaşantımızda önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü günlük yaşantımızda 

sürekli başkaları ile iletişim halinde bulunuruz. Diğer insanlarla birbirimizi anlayabilmek, 

duygu ve düşüncelerimizi paylaşabilmek için iletişim kanallarımız her zaman açıktır. Doğru 

anlaşılabilmek içinse, iyi bir iletişim kurmak gerekir. Özellikle çocuklarla çalışan tüm 

yetişkinler için iyi bir iletişim kurabilmek çok önemlidir. Çünkü çocuklar üzerinde etkili 

olabilmemiz, onlara doğru davranışları kazandırabilmemiz için iletişim sürecini kullanırız.   

 

İletişime geçmeden önce şu soruların yanıtlarını düşünmeliyiz: 

 Ne söylemek istiyorum? 

 Ne zaman söylersem uygun olur? 

 Nerede söylemeliyim? 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Yukarıda sıralanan sorulara doğru yanıtları verebiliyorsanız, kurduğunuz iletişimde de 

başarıya ulaşacaksınız demektir. 

Başarılı bir iletişimin temel koşulları şunlardır: 

 

 Karşımızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve 

değerli olduklarını hissettirmek, olduğu gibi benimsemek, 

 Gerçekçi, doğal ve abartıdan uzak davranmak, 

 İletişimin en önemli ögesi empatidir. Empati, bir anlamda, dış dünyayı 

karşımızdaki kişinin penceresinden görmeye çalışmaktır. Kurulan bu duygu 

ortaklığı, iletişimi güçlü kılar (Yavuzer, 1995). 

 

KAYNAK

(KİM)

ALICI

(KİME)

KANAL

(HANGİ YOLLA

Geri Bildirim

İLETİŞİM ŞEMASI

K

O

D

L

A

M

A

Ç

Ö

Z

Ü

M

L

E

M

E

MESAJ

(NE SÖYLEDİ)

 

Şekil 1: İletişim sürecinde bir çok öge yer alır 

 

Çocuklarla iletişim kurmadaki amaçlarımızı sıralarsak; 

 

 Temel amacımız çocuğun gelişimini desteklemek, ona katkıda bulunabilmektir. 

 Gelişimin temeli ise bireyin kendini tanıması ve kendi yolunu çizebilmesinden 

geçer. Kendini gerçekleştirebilmiş insanlar hayatta daha başarılı olur. Biz de 

doğru bir iletişim süreci ile çocuğun kendini gerçekleştirmesine katkıda 

bulunabiliriz. 

 Başkaları ile sağlıklı iletişim kurabilen insanlar ruhsal açıdan sağlıklı ve mutlu 

olurlar. Arkadaş edinemeyen, arkadaş grupları içinde yer alamayan ya da 

kendini anlatamayan çocuklar problemli davranışlar sergileyebilirler. Çocuğun 
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mutlu ve sağlıklı olabilmesi için olumlu ve etkili iletişim yollarını öğrenmesi 

gerekir. 

 İletişim bir anlamıyla da uyum sağlama sürecidir. Çocuğun çevresine yeni 

karşılaştığı durum ve ortamlara uyum sağlayabilmesi iletişimin amaçlarımdan 

biri olarak sayılabilir. 

 Özelikle aktivite ve oyunlar sırasında iletişim, çocuğun eğlenceli ve hoşça vakit 

geçirmesi için bir araç olarak kullanılır.  

1.1. Çocukla İletişimde Temel Kurallar 
 

Çocuklarla iyi bir iletişim kurabilmek yetişkinler için önemli bir beceridir. Çocukla 

olumlu bir iletişim kurabilmek her zaman kolayca gerçekleştirebileceğimiz bir iş değildir. 

Çünkü çocukların iletişim yolları ile yetişkinlerin iletişim yolları birbirinden farklılıklar 

gösterir. Çocuğa ulaşabilmek çocuğun kendine özgü özelliklerini dikkate alıp buna uygun 

davranmayı gerektirir. Çocuklar arasındaki bireysel, ailesel ve geldikleri ulusa ait farklılıklar 

da her çocuğa farklı yaklaşılmasını gerektirir.  

 

Çocukla iletişim kurarken bazı özelliklere dikkat etmemiz gerekir: 

 

 Bireysel farklılıklar 

 Cinsiyet özellikleri 

 Geldiği ulusun özellikleri 

 Kişilik özellikleri 

 Yaş 

 

 

 

 

 

 

 

Saydığımız özellikler çocukların vereceği tepkileri ve yetişkinin yaklaşımına tepkisini 

belirler. Yetişkin de çocuğa yaklaşımında bu özellikleri göz önünde bulundurursa başarılı bir 

iletişin gerçekleştirmiş olur. Örneğin, kişilik özelliği nedeniyle çekingen ve içe kapanık bir 

çocuğun üzerine gidilmemeli, aktivitelere katılımı için zorlanmamalı, model oluşturularak 

uğraşını kendisinin seçmesine fırsat tanınmalıdır. 

 

Bir nazlı kuşa benzer çocuk dediğin,  

Ev ister, ekmek ister.           

Öpülmek, okşanmak ister. 

Cahit KÜLEBİ 
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Resim 1: Çocuklar birbirleri ile kolayca iletişim kurarlar 

Aslında iletişimin genel kuralları çocukla iletişim içinde geçerlidir. Ancak daha önce 

de sözünü ettiğimiz gibi çocukların yaşları ve gelişim düzeyleri farklı yaklaşımları gerektirir. 

 

Çocukla iletişimde uyulması gereken kuralları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 

 Ortam: İletişimin etkili olabilmesi için ortamın buna uygun olması gerekir. 

Örneğin çok gürültülü bir ortamda karşımızdakinin bizi anlaması zorlaşır. 

Ayrıca ortamda çocuğun dikkatini dağıtacak ilgi çekici materyallerin bulunması 

da iletişimi güçleştirir. 

 Dinleme: Etkili bir iletişimde neyi, nasıl söyleyeceğimiz kadar karşımızdaki 

bireyleri nasıl dinleyeceğimiz de önemlidir. Dinlerken; 

 Konuşanın yüzüne bakmak, 

 Göz teması kurmak, 

 Fiziksel olarak aynı seviyede olmak, 

 Sözünü kesmemek,  

 Dinlediğimizi belirten sözlü ya da sözsüz tepkiler vermek, 

 Sessiz kalarak karşımızdakinin konuşmasına ortam yaratmak, 

 Söyledikleri nedeniyle karşımızdakini yargılamamak, 

 Duygularını anlamaya çalışmak gerekir. 

 Konuşma dili: İletişim bir anlamada sembollerin karşımızdaki bireylere 

iletilmesidir. Bu nedenle kullandığımız sembollerin alıcı tarafından anlaşılır 

olması gerekir. Sözlü iletişimde semboller, kullandığımız dil ve buna bağlı 

olarak sözcüklerdir. Bilmediğimiz bir dille konuşan birinin söyledikleri bizim 

için hiç bir anlam ifade etmez. Özellikle turizm sektöründe çalışan meslek 

elemanlarının farklı dilleri kullanabiliyor olması gerekir. 
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Ayrıca konuşma sırasında kullandığımız sözcükler basit, anlaşılır ve çocuğa uygun 

olmalıdır.  

 

 Konuşma hızı: Konuşma hızımız çocuğun takip edebileceği hızda olmalıdır. 

Hızlı konuşma kadar çok yavaş konuşmak da dinlemeyi güçleştirir. 

 Beden dilini doğru kullanma: İletişim konusunda yapılan bir araştırma sonucuna 

göre; iletişimde sözcükler %10, ses tonu %30, beden dili %60 rol oynamaktadır. 

Konuşurken kullandığımız sözcüklerin istediğimiz etkiyi yaratabilmesi için 

söylediklerimizi beden dilimizle de desteklememiz gerekir. Örneğin; çocuğa 

onu dinlediğimizi, isteklerini ya da duygularını bize anlatabileceğini söylerken 

sürekli kıpırdayıp sağa sola dönüyor ve başka yönlere bakıyorsak inandırıcı 

olamayız. 

 Ses: Ses tonumuz karşımızdakinin duyabileceği kadar yüksek olmalıdır. Ancak 

bağırarak konuşmamalıyız. Tek düze bir ses tonu yerine söylenilenlere uygun 

olarak alçalıp yükselen, gerekli yerlerde vurgular yapılan bir ses tonu ile 

konuşmalıyız.  

 Yüz ifadeleri: Yüz ifadelerimiz bize zengin bir seçenek sunar. Konuşma 

sırasında yüzümüzün aldığı ifade, bakış şeklimiz önemlidir. Söylediklerimizi 

yüz ifadelerimizle de desteklemeliyiz. Örneğin karşımızdaki çocuğa 

kızgınlığımızı ifade etmek isterken yüzümüzün gülüyor olması istenen etkiyi 

yaratmaz.  

 Duygular: İletişimin olumlu ya da olumsuz olmasında her iki tarafın birbiri 

üzerinde yarattığı duygular çok önemlidir. Olumlu bir iletişim kurabilmek için 

karşımızdaki bireyin bize inanması, güvenmesi, sevgi ve saygı duyması gerekir. 

Böyle bir ortam yaratabilmek için tavırlarımıza hoşgörü hakim olmalıdır. 

Öncelikle biz kendimize güven duymalı ve yaptığımız işe inanmalıyız. Ayrıca 

iletişim için uygun zaman ve ortam seçilmelidir. 

 

 

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM 

   Can, beş yaşında bir erkek çocuğudur. Annesi işten geldikten sonra mutfağa girip 

yemek hazırlamaya başlamıştır. Can ise salonda kendi başına oyun oynamaktadır. Bir 

süre sonra Can annesine bir şey göstermek için mutfak kapısına gelir ve ‘anne’ diye 

seslenir. Anne işine devam ederken Can’a bakmadan ‘efendim oğlum’ der. Can 

annesine birkaç kez daha seslenir. Her seferinde anne Can’ın yüzüne bakmadan ‘ne 

var’ diye söylenir.  Can bunun üzerine sağ elini annesine doğru uzatıp silah şeklini 

verir ve ‘dan dan dan..’ diyerek oyununa geri döner. 

 

 Can neden annesine silah çekmiştir? 

 Can’ın duyguları neler olabilir? 

 Annenin yaptığı iletişim hataları nelerdir? 

 Doğru iletişim şekli nasıl olmalıdır? 

 

Yukarıda verilen örnek olayı sınıfta arkadaşlarınızla canlandırınız. Siz de buna benzer 

olaylar yaşadınız mı? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız 
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1. 2. Bireysel İletişim 
 

Çocukla yetişkin arasındaki iletişimin büyük kısmı bireysel olarak gerçekleşir. Yani 

sadece ikisi arasında ve yüz yüze, doğrudan iletişim kurma şeklindedir. Böyle bir iletişim 

sürecinde yetişkinin tavırları, iletişim tekniklerini ve beden dilini kullanışı önem kazanır. 

Yüz yüze iletişimde konuşulan konular, söyleniş biçimi, kullanılan sözcükler kadar bedenin 

duruşu, ses tonu, jest ve mimiklere de dikkat edilmelidir.  

 

Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnızca zamanında gerçeği 

söyler. 

Bernard SHAW 

 

 

1.2.1. Sözlü İletişim 

 

Konuşmaya dayanan iletişim şeklidir.  

İki kişi arasında gerçekleşen sözel iletişimde iletişimi bozan etkenlerin başında 

iletişim engelleri gelir. Karşımızdaki bireyleri özellikle de çocukları dinlerken sıklıkla 

uyarılarda bulunur, konuştukları hakkında fikir yürütür, öğüt verir, yorumlar ve yargılarda 

bulunuruz. Böylece aslında karşımızdakini dinlemek yerine sürekli müdahale ederek kendi 

düşüncelerimizi söyleriz. Bu müdahalelere iletişim engelleri denir. İletişim engellerinin 

kullanılması konuşan kişinin sinirlenmesine, susmasına ya da kendini değersiz hissetmesine 

neden olur. 

 

İletişim engellerini on iki ana başlık altında toplayabiliriz: 

 

 Emretme 

 Gözdağı verme, tehdit etme 

 Ahlâk dersi verme 

 Öğüt verme, çözüm getirme 

 Mantık yolu ile inandırma 

 Yargılama, eleştirme, suçlama 

 Övgüde bulunma, görüşüne katılma 

 Ad takma, gülünç duruma düşürme 

 Analiz etme, teşhiş koyma 

 Güven verme 

 Araştırma, soruşturma 

 Konuyu değiştirme, şakaya vurma 

 

İletişim engellerinin kullanılması bireyin kendini anlatmaya çalışmasını, iletişim 

kurmasını ve konuşmasını engeller. Hatta ileride de iletişim engellerini kullanan kimselere 

yaklaşmamasına neden olur.  
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İletişim engellerini kullanmak yerine çocuğu dinlerken ya da çocukla konuşurken 

dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır: 

 Karşımızdaki bireylerle empati kurma 

 Karşımızdaki bireylere konuşması için sessizlik alanları yaratma 

 Dürüst olma 

 Doğal olma, yapmacıklıktan uzak davranma 

 Karşımızdaki bireyleri olduğu gibi kabul etme 

 Sen dili yerine ben dili ile konuşma 

 Katılımlı dinleme 

 

 

Resim 2 :Çocukların dili heryerde aynıdır 

Katılımlı dinleme en basit anlamıyla karşımızdakilerin söylediklerini kısaca tekrar 

etmeye dayanır. Bu yöntem karşımızdaki insanların söylediklerini dinlediğimizi göstermenin 

yanı sıra aynı zamanda anladığımızı da gösterir. Dinlediğimizi gösterebilmek için çocuğun 

söylediklerini kısaca ama yargı katmadan tekrarlayabiliriz. Örneğin; 

- Çocuk: Annem nerede kaldı? 

- Yetişkin: Annen geç kaldığı için endişeleniyorsun.  

 

İletişim engellerinin bir diğeri de “Sen dili” ile konuşmaktır. Özellikle kızgınlık ifade 

eden, kabul edilemeyen davranışlar sonucunda gösterilen tepkilerde kurduğumuz cümleler 

“Neden böyle yapıyorsun?”, “Niye söz dinlemiyorsun?”, “Oyuncaklara hep zarar 

veriyorsun?”şeklindedir. Bu cümlelerin ortak noktası karşımızdaki çocuğa sen yaptın 

mesajını iletmesidir. Bu konuşma tarzı sen dili olarak adlandırılır.  
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Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. 

Hz. MEVLANA 

 

Sen dili ile kurulan cümleler genelde bizim duygularımızı ya da kızgınlığımızın 

gerçek nedenlerini içermez. Daha çok karşımızdakini suçlamaya yönelik mesajlar içerir. Bu 

nedenle de çocuk üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Çocuğun olumsuz duygular yaşamasına 

neden olur: suçluluk, öz güveni yitirme, savunmaya geçme, öfke duyma, başkaldırma gibi. 

 

Sen mesajları bizim duygularımız ya da isteklerimiz hakkında ipuçları vermez. Bunun 

yerine ben dili ile konuşmak bizim çocuğun davranışları hakkında ne düşündüğümüzü, 

çocuğun davranışının bizi ya da başkalarını nasıl etkilediğini, bize ne tür duygular yaşattığını 

anlatabilmemizi sağlar. Ben mesajları çocuğu suçlamaz. Bunun yerine bizim yaşadığımız 

duyguları ortaya koyar. Bu da çocuğun savunucu bir tutuma geçmeksizin durumdaki kendi 

sorumluluğunu kabul etmesini sağlar.  

 
Ben dili ile konuşmanın üç tür olumlu etkisi vardır: 

 

 Konuşan kişiyi rahatlatır, duyguların açıklanması kişinin rahatlamasına ve 

birikim yapmamasına yol açar. 

 Belirgin etkiyi düşünen yetişkinler bazen belirgin etki olmadığını fark eder, 

aslında kızgınlığının çocuğun davranışı nedeniyle olmayıp özel yaşantısında 

karşılaşmış olduğu bir olumsuz durumdan kaynaklandığını anlar (başka birine 

karşı duyulan kızgınlık gibi). 

 Ben mesajında çocuğa karşı bir saldırı olmadığı için çocuk söyleneni savunucu 

olmadan duyabilir ve yetişkinin gereksinimini karşılamak gayesiyle, 

davranışının sorumluluğunu üstlenir, değiştirmeye yönelebilir (Navaro,1997). 

 

Örneğin; 

 

“Çok yaramazsın, sürekli başkalarına zarar veriyorsun.” Yerine; 

“Arkadaşlarına vurman beni ve arkadaşlarını sinirlendiriyor” demek davranışı 

tanımlayarak bizdeki etkisini ortaya koyar. 

 

Siz de sınıfta arkadaşlarınızla sen mesajları ve karşılığı olan ben mesajları örnekleri 

oluşturunuz. 

 

 Sözsüz iletişim (Beden dili) 

 

Bedensel duruş, hareketler, jest ve mimiklerin kullanımına dayanan iletişim şeklidir. 

Sözel iletişim sırasında kullandığımız sözcüklerin ve anlattıklarımızın istenen etkiyi 

yaratabilmesi için beden dili ile desteklenmesi gerekir. Hayata geldiğimizde kullandığımız 

ilk dilimiz beden dilidir. Beden dili duygu ve düşüncelerin yansımasıdır.  
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Beden dilinin ögeleri :  

 Beden duruşu 

 Mimikler 

 Başın kullanımı  

 Oturmak için seçilen yer 

 Giyim 

 Bakım ve makyaj  

 Jestler  

 Göz teması  

 Ayakların kullanımı  

 Oturma biçimi  

 Mesafe 

 Kullanılan aksesuarlar 

 

Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır. 

Herber 

 

Göz teması: İletişim sırasında ilk bağlantı göz teması ile kurulur. Bu nedenle bireyler arası 

iletişimde önemli bir yer tutar. Özellikle çocuklarla iletişim kurarken sevgi ve onaylama ile 

bakan gözler, iletişimi olumlu hale getirir. Konuşma ve dinleme sırasında karşımızdakine 

bakmak gerekir. Ancak insanın gözünün içine bakışlarımızı dikip uzun süre bakmak rahatsız 

edici olabilir. Bu nedenle kısa süreli göz teması kurup arada gözlerimizi sağa, sola 

kaydırmak en uygun olanıdır. 

 

 

Resim 3 : Çocukla konuşurken aynı göz seviyesinde olunmalıdır 
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Kişiler arası mesafe: İletişim sırasında bireyler duygu yakınlığına göre birbirlerine belirli 

bir mesafede durular. Kişiler arasındaki bu mesafe karşımızdaki kişi ile duygusal 

yakınlığımıza göre azalır ya da artar. Genelde yakın olduğumuz kişiler ile 30 cm’den 

başlayan bir mesafede dururuz. Aradaki mesafe 3 metreyi geçtiğinde iletişim kurmak 

zorlaşır. Özellikle çocuklarla çalışırken yakın mesafeden iletişim kurulmalıdır. Çocuklar, 

mesafe uzadıkça iletişim kurmakta zorlanırlar. Ayrıca iletişimde bedensel ve görsel kanalları 

daha fazla kullanan bireylerle iletişim kuracağımızda yakın mesafeleri tercih etmeliyiz. 

Çocuklar iletişim sırasında dokunulmasından yani bedensel temas kurulmasından da 

hoşlanırlar. Bedensel temas kurulması karşımızdaki bireylere sevgi, güven, onay mesajları 

iletir. 

 

Karşımızdaki kişilerle mesafemizi ayarlarken ve bedensel temas kurarken onların 

tepkilerine dikkat etmeli, buna göre mesafemizi ayarlamalıyız. Herkes yakın iletişimden ve 

bedensel temastan hoşlanmayabilir. 

 

Konuşmak bir gereksinim olabilir  fakat susmak bir sanattır. 

(Mademme De Steal) 

 

Bedenin duruş biçimi: Bedenin bir bölümünün ya da tamamının duruş şekli iletişimimizi 

etkiler. İletişim sırasında bedenimizin yönü konuştuğumuz ya da dinlediğimiz kişiye dönük 

olmalıdır ve söylediklerimizi desteklemelidir. 

 

Yüz ifadeleri : İletişimde yüz ifadeleri duyguları yansıtmaları bakımından önemlidir. Yüz 

ifadelerimiz bize zengin bir mesaj çeşitliliği sunar. Çocuklarla iletişimde, kabul edildiğini 

gösteren yüz ifadeleri tercih edilmelidir. Gülümseyen bir yüz her zaman iletişim kapılarını 

açar. 

 

Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. 

(Hz. Mevlana) 

 

Kol, bacak hareketleri: İletişim sırasında kol ve bacakların duruşu, yapılan kol ve bacak 

hareketleri de duygularımız açısından ipuçları verir. Örneğin, göğüs hizasında kenetlenmiş 

kollar karşımızdaki kişilere kapalı olduğumuzu gösterir. Ayakların sürekli sallanması ise 

sıkıldığımızı ya da tedirginliğimizi ifade eder. Konuşma ve dinleme sırasında kollarımız iki 

yana açık durmalı, kollar ve bacaklar fazla hareket ettirilmemelidir.  

 

Jestler yani ellerin ve kolların hareketleri iletişim sırasında eksik kalan kelimeleri 

tamamlamak amacıyla değil, konuşulanları desteklemek amacıyla kullanılmalıdır. Özellikle 

dillerini iyi bilmediğimiz kişilerle konuşurken eksik kalan sözcükleri ellerle tamamlamaya 

çalışmak yanlış bir harekettir. 

 

  

 

En etkili iletişim yüz yüze olandır. 
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Oturuş düzeni : Oturuş şekli ve düzeni de iletişim açısından önem taşır. Genellikle oturarak 

gerçekleştirilen iletişimde eğer büyük bir masanın arkasında oturuyorsak bu karşımızdaki 

kişilere statü olarak büyük olduğumuz duygusunu yaratır. Karşımızdaki kişi de iletişim 

kurmada rahat davranamaz.  Bu nedenle aynı seviyede olmak önemlidir. Özellikle çocuklara 

iletişim kurarken çocukla aynı göz seviyesinde olmak, çocuğa tepeden bakmamak çok 

önemlidir. 

 

  “Bir kurum içerisinde insan ilişkilerinin olumlu olması, çalışanların bütün 

enerjilerini, işlerini daha iyi yapma yönünde kullanmalarını sağlar. Aksi takdirde 

çalışanlar, insan ilişkilerinden kaynaklanan sorunları aşmaya yönelir. Böyle bir ortamda 

yaratıcılıktan söz edilemez.”(J. Sculley) 

 

Beden dili hakkında daha fazla bilgi için Mikrofon Kullanmı modülünün beden dili 

bölümüne bakınız. 

1.2.2. Araçla İletişim 

Çocuklarla iletişim kurmada çeşitli araçlar ya da yollar kullanmak iletişimi 

kolaylaştırır. Özellikle iletişim kurmada zorluk çeken, içe kapanık, utangaç çocuklarla 

iletişim kurabilmek için oyun, sanat etkinlikleri gibi aktiviteleri kullanmak bu tür çocuklara 

ulaşmanın yoludur.  

 

Resim 4: Oyun ve aktiviteler çocukla iletişim kurmanın en kolay yoludur 

 Oyun ve aktiviteler yolu iletişim: Oyun tüm çocukların vazgeçilmez uğraşıdır. 

En utangaç çocuklar bile oyun oynamak söz konusu olduğunda diğer çocuklara ya 

da yetişkinlere daha kolay yaklaşırlar. Ancak çocuk oyun oynamak konusunda 

zorlanmamalı, ilgisini çekebilecek oyunlar ve oyuncaklar kullanılarak oyuna davet 

edilmelidir. Çocuğun tepkileri izlenerek en uygun olan zamanda iletişime 

geçilmelidir. Oyunlar içerisinde mizah unsurlarının kullanılması da çocuğun 

dikkatini çekme açısından başvurulabilecek bir yoldur. Ayrıca oyunlar sırasında 

çocukları daha iyi tanıma fırsatı buluruz. Böylece çocuğun özelliklerini tanır ve 

iletişim yollarımızı doğru seçebiliriz. 
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 Resim ile iletişim: İletişim kurmayı kolaylaştıran bir diğer yol resim 

etkinlikleridir. Çocuklar bazen duygu ve düşüncelerini açığa vurmakta zorlanırlar. 

Bu gibi durumlarda bir resim kâğıdı ve boyalar en iyi arkadaş olabilir. Çocuk eğer 

resimle uğraşmaktan da hoşlanıyorsa resim yapmaya yönlendirilebilir. Daha sonra 

da yaptığı resim hakkında konuşularak iletişim kurma sağlanmış olur.  

 

 

Resim 5: Resim yaparken çocuklar birbirleriyle de kolayca iletişim kurulabilirler 

 

1.3. Grup İletişimi 
 

Çocuk kulübü ve benzeri yerlerde aktiviteler genelde grup halinde yapılmaktadır. Bu 

nedenle iletişim de tüm grup üyeleri arasında gerçekleşmektedir.  

 

1.3.1. Sözlü İletişim 

 
Sözlü iletişimin kuralları bireysel iletişimde olduğu gibidir. Ancak grup halinde 

kurulan iletişimlerde bazı kurallara dikkat etmek gerekir. 

 

 Grupta kaç çocuk varsa söylediklerimiz hepsine hitap etmelidir. 

 Ses tonumuz gruptaki tüm çocukların duyabileceği yükseklikte olmalıdır. 

 Sürekli aynı çocuklarla ilgilenilmemelidir. Tüm çocuklara eşit zaman 

ayrılmalıdır. 

 Çocukların hepsine söz hakkı verilmeli ve söyledikleri dinlenmelidir. 

 Aktivitelerde tüm çocukların görev alması, etkin olması sağlanmalıdır. 
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1.3.2. Sözsüz İletişim 

 
Grup aktivitelerinde ya da çocuk sayısı fazla olduğunda iletişimde gönderdiğimiz 

mesajların, tüm çocuklara yönelik olduğunu ya da mesajı hangi çocuğa gönderdiğimizi 

beden dilimizle de desteklemeliyiz. Kalabalık gruplarla iletişim kurmada mesajlar beden 

diliyle desteklenmediğinde daha fazla sorunla karşılaşırız. Çocuklar üzerindeki 

kontrolümüzü kaybetmemek için her çocukla ayrı ayrı göz teması kurmalıyız. 

 

1.3.3. Grup Etkinlikleri Yolu ile İletişim 

 

Grup etkinlikleri sırasında grupta yer alan tüm üyeler arasında iletişim ve etkileşim 

söz konusudur. Bu gibi durumlarda asıl görev grup liderliğini üstlenen yetişkindedir. Grup 

lideri, grubun tüm üyelerinin birbirleriyle olumlu bir iletişim yürütmesini sağlamalıdır.  

 

Grup aktivitelerinde yetişkin tüm çocuklara eşit davranmaya özen göstermelidir. 

Aktivite içinde grupta yer alan tüm çocuklar bir rol ya da görev üstlenmelidir. Popüler olan 

çocuklara daha fazla görev ya da rol vermek gibi yanlış uygulamalrdan kaçınılmalıdır.  

 

 

Resim 6: Grup aktiviteleri sırasında çocuklar kalabalık gruplarla iletişim kurma becerileri 

kazanırlar 
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YAŞAMIN YANKISI 

 

Dağlık bir bölgede adam,  küçük oğluyla yürürken  oğlan ayağını taşa çarpar ve can 

acısıyla, “Ahhhhh!” diye bağırır.  

Dağdan, “Ahhhhh!” diye bir ses gelir ve bu sesi duyan çocuk hayret eder. 

Merakla, “Sen kimsin?” diye bağırır; ama aldığı tek yanıt “Sen kimsin?” olur.  

Çocuk bu yanıta kızar ve  “Sen bir korkaksın!” diye bağırır. Dağdan aldığı yanıt, “Sen 

bir korkaksın!”dır. 

Babasına bakar ve  “Baba ne oluyor?” diye sorar. 

“Oğlum dikkat et!” diyen baba, vadiye doğru,”Sana hayranım!” diye bağırır.  

Ses, “Sana hayranım!” diye yanıtlar.  

Baba, “Sen harikasın!” diye yine bağırdığında, bu kez dağdan, “Sen harikasın!” yanıtı 

gelir. 

Çocuk şaşırmıştır, ama hala ne olduğunu pek anlayamamıştır. 

Baba oğluna durumu açıklar: “Oğlum, insanlar buna yankı derler; ama gerçekte 

yaşamın kendisidir. Yaşama ne verirsen sana onu yansıtır. Yaşam senin davranışlarının 

bir aynasıdır. Eğer yaşamında daha çok sevgi istiyorsan, insanları daha çok sev. Eğer 

sana saygılı davranılmasını istiyorsan, insanlara saygılı davran. Eğer başkaları 

tarafından anlaşılmak istiyorsan, önce başkalarını anlamaya gayret göster. Eğer 

insanların sana hoşgörülü ve sabırlı davranmasını istiyorsan, önce sen insanlara karşı 

hoşgörülü ve sabırlı olmalısın. Oğlum, yaşamda ne ekersen onu biçersin. Bu doğa 

yasası, yaşamının her yönü için geçerlidir.  

İnsanların yaşamı tesadüfler sonucu oluşmaz; insanların yaşamı onların 

davranışlarının yansımasından başka bir şey değildir (Cüceloğlu, 2002). 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 
4-6 ya da 7-12 yaş çocukları ile uygulayabileceğiniz bir bireysel, bir grup aktivitesi 

seçiniz. Seçtiğiniz aktiviteleri çocuklarla iletişim tekniklerini doğru kullanarak uygulayınız. 

Uygulamalarınızı kameraya çekerek sınıfta arkadaşlarınızla izleyip tartışınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 
 İletişime geçmeden önce “Ne söylemek 

istiyorum? Ne zaman söylersem uygun 

olur? Nerede söylemeliyim? Sorularının 

yanıtlarını düşününüz. 

 İletişim sırasında başarılı iletişimin 

temel koşullarına uyunuz. 

 İletişim kurduğunuz çocukların bireysel 

farklılıklarını dikkate alınız. 

 Ortamın iletişime uygun olmasını 

sağlayınız. 

 Çocuklar konuşurken dinleme ile ilgili 

kurallara dikkat ediniz. 

 Çocukların anlayacağı bir dilde 

konuşunuz. 

 İletişim sırasında beden dilinizi doğru 

kullanınız. 

 Ses tonunuzu uygun yükseklikte ve 

vurgulamalarla kullanınız. 

 İletişim engellerini kullanmamaya 

dikkat ediniz. 

 Grup aktivitesinde gruptaki tüm 

çocuklarla iletişim kurmaya dikkat 

ediniz. 

 

 

 Seçtiğiniz aktivitelerin çocukların yaş ve 

gelişim düzeyine uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

 Aktiviteleri uygulamak için bir okul 

öncesi eğitim kurumu ya da çocuk 

kulübünü yer olarak seçiniz. 

 Uygulama yapmak için gerekli izinleri 

önceden alınız. 

 Uygulama faaliyetinizi 

gerçekleştirmeden önce iletişim 

modülünü tekrarlayınız. 

 Karşılaştığınız sorunların çözümünde 

pratik davranınız. 

 Grup aktivitelerinizi çok kalabalık 

gruplarla gerçekleştirmeyiniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın 

yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Buna göre, “Evet / Hayır” seçeneklerinden uygun olanı 

işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
İletişime geçmeden önce “Ne söylemek istiyorum? Ne zaman 

söylersem uygun olur? Nerede söylemeliyim? Sorularının 

yanıtlarını düşündünüz mü? 

  

2 
İletişim sırasında başarılı iletişimin temel koşullarına uydunuz 

mu? 

  

3 
İletişim kurduğunuz çocukların bireysel farklılıklarını dikkate 

aldınız mı? 

  

4 Ortamın iletişime uygun olmasını sağladınız mı? 
  

5 
Çocuklar konuşurken dinleme ile ilgili kurallara dikkat ettiniz 

mi? 

  

6 Çocukların anlayacağı bir dilde konuştunuz mu? 
  

7 İletişim sırasında beden dilinizi doğru kullandınız mı? 
  

8 
Ses tonunuzu uygun yükseklikte ve vurgulamalarla kullandınız 

mı? 

  

9 İletişim engellerini kullanmamaya dikkat ettiniz mi? 
  

10 
Grup aktivitesinde gruptaki tüm çocuklarla iletişim kurmaya 

dikkat ettiniz mi? 

  

 

 
İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu belirlediğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi  tamamlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
ÖLÇME  SORULARI 

 
A-BOŞLUK DOLDURMA 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümlere uygun sözcükleri yazınız. 

 

1. İnsanların birbirini anlamarını sağlayan süreç, iki birey arasında karşılıklı mesaj 

göndermeye dayanan etkileşim ……………. olarak adlandırılır. 
2. Karşımızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli 

olduklarını hissettirmek, olduğu gibi benimsemek ……………. ………………..temel 

koşullarındandır. 

3. Çocuklarla iletişim kurmadaki temel amacımız çocuğun ……………. ……………., ona 

katkıda bulunabilmektir. 

4. Konuşma sırasında kullandığımız sözcükler …………., ……………, çocuğa uygun 

olmalıdır. 

5. Konuşurken kullandığımız sözcüklerin istediğimiz etkiyi yaratabilmesi için 

söylediklerimizi …………… dilimizle de desteklememiz gerekir. 

6. Konuşmaya dayanan iletişim şekli ………….. iletişim olarak adlandırılır.  

7. Karşımızdaki çocuğa "sen yaptın" mesajını ileten konuşma tarzı……. …… olarak 

adlandırılır.  

8. Bedensel duruş, hareketler, jest ve mimiklerin kullanımına dayanan iletişim şekli 

…………. iletişimdir.  

9. İletişim kurmada zorluk çeken, içe kapanık, utangaç çocuklarla iletişim kurabilmek için 

……., …………. etkinlikleri gibi aktiviteleri kullanmak bu tür çocuklara ulaşmanın en 

kolay yoludur.    

10. Grup aktivitelerinde çocuklar üzerindeki kontrolümüzü kaybetmemek için her çocukla 

ayrı ayrı ….. ………… kurmalıyız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 

 
 

Eğlence hizmetleri departmanında aktivitelere katılan çocuklarla iletişimde disiplin 

kurallarına uygun olarak ödül ve uyarıları kullanabileceksiniz. 

 

 

 
 

Eğlence hizmetleri departmanında çocuk kulübüne gelen çocuklara, ne tür ödüller 

verildiğini araştırıp rapor haline getiriniz. 

Eğlence hizmetleri departmanında çocuk kulübünde kurallara uymayan çocuklara ne tür 

yaptırımlar uygulandığını araştırıp rapor haline getiriniz. 

 

2. DİSİPLİN, ÖDÜL VE UYARI 
 

2. 1. Disiplin  

 
2.1.1.Tanımı 

 
Disiplin denildiğinde hepimizin aklına katı kurallar, kısıtlamalar, zorla yaptırılan 

davranışlar, cezalandırma gibi olumsuz durumlar gelir. Disiplin kavramının günlük dilde 

kullanımı genelde davranışları belli kalıplara sokmak amacıyla uygulanan katı kurallar 

bütünüdür. Oysa disiplin kelimesinin sözlükteki karşılığına baktığımızda farklı bir 

tanımlamayla karşılaşırız. 

 

Disiplin sözcüğünün kökü Latince “disco”dan gelmektedir ve anlamı öğrenimdir. Türk 

Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre disiplin: Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel 

düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünüdür 

(TDK, Yeni baskı, 1988).  

 

Bu tanımlamayı kendi günlük yaşantımıza uygularsak ev, okul gibi ortamlar içinde 

yaşadığımız topluluklardır. Örneğin evde bizim dışımızda da aile bireyleri yaşamaktadır. 

Aileyi bir topluluk olarak düşünecek olursak, her ailede uyulması beklenen kurallar ve bu 

nedenle alınmış önlemler vardır: Eve giriş çıkış saatlerimiz, evde günlük işlerin paylaşımı, 

ders çalışma sorumluluğumuzu yerine getirmemiz, eşyalarımızı toplamak zorunda olmamız 

gibi. Aynı şekilde okulda da alınan önlemler vardır: Okul kıyafetleri, okula geliş gidiş 

saatleri, okul arkadaşlarımıza davranış şekillerimiz gibi kurallar önceden belirlenmiştir. Tüm 

bu kuralların geçerli ve anlamlı bir nedeni vardır. 

 

Disiplin aslında düzendir. Düzenli bir yaşam sistemi, düzenli alışkanlıklar bütünüdür. 

Bireyin kendi yaşantısında başarı sağlayabilmesi için disiplinli bir yaşam sürmesi, kendi 

disiplin kurallarını belirleyip bunlara uyması gerekir. Disiplin beraberinde başarıyı da getirir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Disiplinli bir insan; kendini tanır, yaşantısından beklentilerini bilir, ne yapmak istediğini ve 

bunları nasıl yapabileceğini düşünerek günlük yaşamını bir düzen içinde yürütür.  

 Çalışma konusu: Başarılı ve düzenli bir yaşam sürmek için kendi disiplin 

kurallarınız neler olabilir? Günlük yaşamınız için bir kurallar listesi hazırlayınız. 

Kurallarınızın nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.  

 

Eğitimsel anlamda disiplin ise; kişiye belirli alışkanlıklar kazandırma, onu kendisi ve 

çevresi ile uyum içinde yaşamaya hazırlama olarak tanımlanır (Oktay, 1999). Bireye olumlu 

alışkanlıklar kazandırmayı içeren bir süreçtir. Bu süreç baskı, zorlama, susturma ile değil, 

bireyi konuşturmayı, karar verme sürecine etkin olarak katılmasını, sorumluluk almasını ve 

yaptıklarının sonuçlarını üstlenmesini sağlamayı gerektirir. 

 

Disiplin bir kurallar bütününe boyun eğmek değil, öğrenmek demektir. 

KRİSNAMURTİ 

 
2.1.2.Amacı  

 
Başkaları tarafından uymamız için önümüze konulan kurallar, ilk bakışta 

özgürlüklerin kısıtlanması gibi algılanabilir. Ancak hiçbir toplumda sınırsız özgürlük yoktur. 

Disiplin kuralları ile amaç özgürlükleri kısıtlamak değildir. Bu kurallar ile bireye belli 

sınırlar içinde özgürlük verilir. Bireyler başkalarının özgürlüklerine kısıtlama getirmedikleri, 

başkalarına zarar vermedikleri sürece özgür davranabilirler. Çevremizde ortak yaşam 

alanlarımız olan başka insanlar, bize zarar verebilecek nesne ve durumlar ya da bizim zarar 

verebileceğimiz nesneler olduğu sürece kısıtlamalar da olmak zorundadır.  

 

Doğru bir disiplin anlayışı sonucunda: 

 

 Birey kendisi hakkında bilgi sahibi olur. 

 Birey başkaları hakkında bilgi sahibi olur. 

 Düzenli bir yaşam sağlanır. 

 Bireyin kurallara uyması kolaylaşır. 

 Birey kendi yaşam düzenini sağlayabilir. 

 Birey başkaları ile uyumlu bir yaşam sürebilir. 

 Birey demokratikleşir. 
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Resim 7: Disiplin çocuğa üstünlük sağlamak değildir 

Disiplinin asıl amacı bireyin kendi iç disiplinini sağlayabilmesidir. Çocukluktan 

itibaren ailede ve okulda; 

 

  Bireye istenen davranış ve alışkanlıkları kazandırma,  

  Kendi iç kontrolünü sağlama,  

  Öz güven ve saygıyı geliştirme amacı güden bir disiplin anlayışı 

benimsenmelidir.  

Disiplinin amacını; 

 İstenen davranışlar kazandırma, 

 Bireyin kişiliğini geliştirme, 

 Bireyin yeteneklerini geliştirme, 

 Bireyin çevresiyle uyumunu sağlama, 

 Bireye kendine ve çevresine saygılı davranma alışkanlığını kazandırma, 

 Bireyin sorumluluklarının farkına varmasını sağlama, 

 Bireyin yaptığı hareketlerin sonuçlarını kabul edebilecek olgunluğa ulaşmasını 

sağlama olarak özetleyebiliriz. 

 

Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz. 

                           PESTALOZZİ 

  
2.1.3.İlkeleri 

 

Olumlu bir disiplin anlayışı bazı ilkelere uymayı gerektirir. Doğru ilkelerle oluşturulan 

disiplin anlayışı çocukların kısıtlamalara uymasını da kolaylaştırır. 
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Olumlu disiplinin temel ilkesi kararlılık ve tutarlılıktır. Çocuklardan yapmasını 

istediğimiz davranışların bir gerekçesi vardır. O anda aklımıza geldiği gibi kurallar 

koyamayız. Önceden düşünülmüş, planlanmış ve bir amacı olan kurallar olmalıdır. Bu 

kurallar duruma göre değişiklik göstermez, her zaman aynı ve geçerlidir. Süreklilik 

göstermeyen kuralların kalıcı olması mümkün değildir. Yetişkinlerin keyfine ve duygusal 

durumuna göre değişen, bazen uyulması zorunlu bazen önemli olmayan kurallar yetişkinle 

çocuk arasında anlaşmazlıklara neden olur.  

 

Disiplinle ilgili çok yapılan yanlışlardan biri de kısıtlamaların çocuğun ısrarı üzerine 

gevşetilmesidir. Kararlı olmak bizi olumlu bir disiplin uygulamasına ve başarıya götürür. 

Eğer kuralları çocukların da katılımı ile belirleyip nedenlerini çocuğa açıklarsak sonradan 

daha az sorunla karşılaşırız. 

 

Hoşgörü karşımızdakini istediğimiz gibi olmaya zorlamak değil, kendi 

istediği gibi mutlu olmasına imkân verme büyüklüğüdür (Baltaş, 1997). 

 

Disiplinin ilkelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 İstenmeyen davranışlar ortaya çıkmadan önlenmelidir. 

 Birey kendini içinde bulunduğu gruba ait hissetmelidir. 

 Kurallar sadece çocuklar için değildir, yetişkinler için de geçerlidir. 

 Disiplin yasaklayıcı, bastırıcı değil; yapıcı, düzeltici olmalıdır. 

 Çocuklara karşı demokratik olunmalıdır. 

 Disiplinin amacı ceza vermek değil, anlayış değiştirmektir. 

 Davranışa zamanında müdahale edilmelidir. 

 Olumlu disiplin saygı ve sevgiyi gerektirir. 

 Olumlu bir disiplin için yüz yüze iletişim şarttır. 

 Çocukların ve grubun gereksinimlerinden yola çıkan bir disiplin anlayışı 

başarıya daha yakındır. 

 Disiplinin kuralları çocuk tarafından anlaşılabilir olmalıdır. 

 Disiplinin kuralları uygulanabilir olmalıdır. 

 Kurallar çocuğa önceden açıklanmalıdır. 

 Disiplinin başarıya ulaşması için asık surata değil; hoşgörüye, espiriye, sevgiye 

ihtiyaç vardır. 

 Çocuğun davranışlarına sürekli engel koymak disiplinin başarısızlığa 

uğramasına neden olur. 

 Yetişkin çocuğun hak, ihtiyaç ve sorumluluklarını kabul etmelidir. 

 Yetişkinler kuralların uygulanmasında tutarlı olmalıdır. 

 Çocuklar, kendi isteği ile belirlenen kurallara uyduğunda disiplin başarıya 

ulaşmış olur. 
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Resim 8: Doğru bir disiplin anlayışı sevgi ve saygıya dayanır 

Bir çocukla uğraşırken iki duygu içinde olmalıyız: Çocuk olduğu için sevgi, 

yarın büyüyeceği için saygı. 

      Louis PASTEUR 

 

 

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM 

 

Ailemiz 7 çocuk ve Albay olan babalarından oluşmaktadır. Anneleri olmadığı 

için çocukların eğitimi ve bakımı ile dadı ve mürebbiyeler ilgilenmektedir. Evde 

Albayın belirlediği katı kurallar vardır. Evde yaşayan herkes bu kurallara 

uymak zorundadır. Her sabah çocuklar aynı saate kalkar, ellerini yüzlerini 

yıkayıp temiz giysilerini giyer ve kahvaltı sofrasında yerlerini alırlar. Sadece 

babaları soru sorduğunda konuşur, kahvaltıyı sessizlik içinde yaparlar. Yatana 

kadar da babanın belirlediği plan dâhilinde günlük işler ve dersler yapılır. 

Akşam olduğunda yıkanıp yataklarına yatarlar. Baba düdüğünü çaldığında 

çocuklar babalarının yanına gelerek sıraya girer ve babalarını dinlerler. 

Kurallar değişmez ve hiçbir özel durum geçerli değildir. Çocukların yaşamında 

oyun ve eğlenceye yer yoktur. 

 

 

 

 



 

 25 

Çocukların yaşamı yeni gelen mürebbiye ile tamamen değişir. Yeni gelen 

mürebbiye ders ve oyun saatlerini ayrı ayrı planlar. Çocuklarla birlikte dans 

eder,  şarkı söyler ve oyunlar oynar. Yapılacak etkinliklerle ilgili çocukların 

görüşlerini alır. Ders saatleri ve kurallar yine vardır ancak çocukların 

düşüncelerine de yer vermektedir. Çocuklar yine düzenli bir yaşam sürerler, 

terbiyeli davranırlar, derslerini zamanında yapar, zamanında yatıp zamanında 

kalkarlar. Ancak daha mutludurlar ve yaptıkları işlerden zevk alırlar  

 Albayın disiplin anlayışı ile mürebbiyenin disiplin anlayışını 

karşılaştırınız. 

 Olumlu ve olumsuz yönlerini belirleyiniz. 

 Albayın ve mürebbiyenin disiplin anlayışlarının çocuklar üzerindeki 

etkileri neler olabilir?  

 Hangi disiplin anlayışı doğrudur? Neden? 

 

 

2.2. Ödül 
 

Ödül, bir davranışın yapılması için haz ya da keyif verici bir olanak veya bir haktır. 

Çocuğun olumlu ve istenen davranışları karşısında yetişkinlerin tepkileriyle, duygularıyla ya 

da hediyelerle davranışları desteklemesi durumudur. Çocuklar için ödülün mutlaka maddi bir 

nesne olması gerekmez. Çünkü çocuk yetişkinin ilgisini, sevgisini ve desteğini görmekten 

son derece mutluluk duyar. Bu nedenle ödül dendiğinde akla sadece çocuğa verilecek bir 

oyuncak ya da şeker çikolata gibi maddi nesneler gelmemelidir.  

 
2.2.1.Önemi 

 

İyi davranışları ödüllendirme davranışı düzeltmenin en iyi ve etkili yoludur. Özellikle 

küçük çocuklarda olumlu davranışlar geliştirmek için ölçülü bir ödüllendirme kullanılabilir. 

Maddi ya da sözel kullanılan tüm ödüller davranışları tekrarlatıcı niteliği olan önemli bir 

etkendir. Çocuk takdir edilen davranışları tekrarlar. Ayrıca yetişkinin davranışlarını 

onaylaması çocuk için önemlidir. Olumsuz davranışları görmezden gelip olumlu davranışları 

takdir etmek çocuğun kişilik gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.  

 

Olumlu davranışlarının onaylanması ve yetişkinden olumlu övgüler duymak çocukla 

yetişkin arasındaki iletişimin de daha iyi olmasını sağlayacaktır. Sürekli eleştirilmek çocuğu 

bizden uzaklaştıracağı gibi olumsuz duygular yaşamasına neden olur. Yerinde, zamanında ve 

ölçülü kullanılan bir ödül, tüm diğer etkenlerden daha çok etkiye sahiptir. 

Bazen istenmeyen davranışları da farkında olmadan ödüllendiririz. Çocuğun 

yaptıklarına gülmek gibi davranışlar ödül yerine geçer. Yaptığı davranışa gülündüğünde 

çocuk hoşa giden bir davranış yaptığını düşünerek aynı davranışı tekrarlar. Bu nedenle 

özellikle küçük yaşlarda yani bebeklik ve okul öncesi dönemde çocuğun davranışlarına 

gösterdiğimiz tepkilerde dikkatli olmalıyız. Olumsuz davranışları da farkında olmadan 

ödüllendirmemeliyiz. 
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2.2.2. İlkeleri 

 
Ödülün etkili olabilmesi ve istenen sonucu verebilmesi için ödüllendirmede bazı 

kurallara dikkat etmemiz gerekir: 

 

 Ödül istenen davranışlar ilk kez yapıldığında verilmeli, davranış tekrarlandıkça 

azaltılıp zamanla ortadan kalkmalıdır. 

 

 Ödüllendirmede ölçülü olunmalı, aşırıya kaçılmamalıdır. Davranışın çok 

üzerinde bir ödül istenen etkiyi yaratmaz. Ayrıca sonraki davranışlarda daha 

büyük bir ödül verilmesi gerekebilir. Bu nedenle ödül davranışla örtüşür 

büyüklükte ya da önemde olmalıdır.  

 Çocuğun her davranışı ödüllendirilmez. Gerçekten ödülü hak edip etmediği iyi 

düşünülmelidir. 

 Ödül olarak kullanılan nesneler sevginin temsilcisi yani sevginin yerini tutar 

duruma gelmiş olmamalıdır. Sevgi göstermek için ödüller kullanılmamalıdır. 

 Çocuk sürekli olarak maddi hediyelerle ödüllendirilirse, maddi nesnelere sahip 

olma arzusu gelişir. 

 Çocuğun yaşına uygun ödüller verilmelidir. 10-12 yaşında bir çocuğa ödül 

olarak bir şeker vermeniz çok etkili olmayabilir. 

 Ödül gerçekten hak edildiği zaman verilmelidir.  

 Ödül verilirken çocuğa, davranışının olumlu yönü hissettirilmelidir. Neden ödül 

almaya hak kazandığı açıklanmalıdır. Ödülle birlikte ödüllendirilen davranışın 

ne olduğu açıkça ifade edilmelidir. 

 Ödüllendirilen davranış mutlaka sözel olarak vurgulanmalı ve takdir 

edilmelidir. 

 Çocuğa başarısının ya da davranışının olumlu yönünü hissettirecek birkaç tatlı 

söz söylemek onu ileride de başarılı olmaya özendirir. 

 

Takdir ve olumlu sözcükler aşırıya kaçarsa çocuk başarısından dolayı mutluluk 

duymak yerine gereksiz bir şekilde kendini üstün görme duygusuna kapılabilir. Bu nedenle 

ödüllendirmede takdiri kullanırken dikkatli olmamız gerekir. 

 

2.2.3.Ödüllendirme Teknikleri 

 
Çocukla iletişimimizde kullanacağımız ödüllerin etkili olabilmesi için davranışa, 

çocuğun yaşına, ortama uygun ödüllerin seçilmesi gerekir. Yanlış kullanılan bir ödülün 

yarardan çok zararı olabilir. Bu nedenle çocuğun hoşlandığı durumları ve yaşını da göz 

önünde bulundurarak ödüllendirme tekniğini dikkatle seçmemiz gerekir. 
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ÇOCUKLARIN HOŞUNA GİDEN ÖDÜLLER  

Sosyal ödüller 

Tanınan hakları da 

içeren etkinlik biçiminde 

ödüller 

Maddi ödüller 

Gülümseme 
Yetişkinle birlikte etkinlik 

yapma 
Dondurma 

Kucaklama-Dokunma Parka gitme Çikolata 

Göz kırpma 
Yetişkine bir işinde yardım 

etme 
Top 

İlgi gösterme 
Arkadaşları ile zaman 

geçirme 
Kitap 

Övgü “Aferin” İstediği bir filmi izleme Balon 

El çırpma 
Dışarıda istediği bir yere 

gitme 
Oyuncak 

 
Sözel ödüller: En etkili ödül türü sözel ödüllerdir. Takdir edilme ve olumlu yönleri 

vurgulayan güzel sözler her yaşta ve özellikteki bireylerin hoşuna gider. Sadece çocuklarla 

değil, her yaştan bireylerle iletişimde, yaptıkları nedeniyle teşekkür edilmesi, övgü 

sözcüklerinin kullanılması çok etkilidir. 

 

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 

Türk Atasözü 

 

 Sözel ödüller kullanılırken beden dilimizle, özellikle yüz ifadelerimizle 

söylediklerimizi desteklemeliyiz. Çocuğa “Aferin” derken yüzümüz asıksa ya 

da başka tarafa bakıp konuşuyorsak çocuk sözlerimizin gerçekliğine 

inanmayacaktır. Gülümseyen bir yüzle ve çocuğa dönük olarak söylenen sözler 

daha etkilidir. 

 Kullanılan takdir sözleri çocuğun kişiliğine değil; yaptıklarına, çabasına, 

becerilerine yani davranışına yönelik olmalıdır. Çocuğa “Aferin çok uslu 

oturdun.” demek yerine, “Sessiz oynadığın için teşekkür ederim. Çok ses 

çıktığında kendimi kötü hissediyordum.” demek daha uygundur. 

 Çocukların yaptıkları aktivite ve benzeri çalışmaları değerlendirirken çocuklar 

arasında bireysel farklılıklar olduğu unutulmamalıdır. Özellikle el becerileri, 

büyük kas becerileri gibi becerilerde aynı yaşta bile olsalar çocuklar arasında 

belirgin farklılıklar olması doğaldır. Bu nedenle aktivitelerde gösterdiği başarı 

sonuçla değil, sürece nasıl katıldığıyla ölçülmelidir. Çocuk işi yaparken ne tür 

duygular yaşadı, isteklimiydi gibi soruların yanıtına göre sözel olarak takdir 

edilmelidir. Örneğin; resim çalışması sonucunda resmin ne kadar gerçekçi ya da 

güzel olduğu değil, çocuğun ne kadar çaba gösterdiğine yönelik sözler 

kullanılabilir. Resmin içindeki dikkat çekici özellikler ya da ne kadar düzenli 

çalıştığı gibi davranışları vurgulanabilir. 
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Resim 9: Aktiviteler sırasında her çocuk kendi bireysel özelliklerini yansıtır 

 
Hediyeler: Maddi hediyeler çocuk eğitiminde dikkatli kullanılması gereken ödüllerdir. Eğer 

yanlış kullanılırsa yarardan çok zarar getirir. Hediyenin verilme zamanını ve türünü iyi 

seçmek gerekir. Maddi hediyeler başlangıçta kullanılırsa daha etkili olur. Çocuktan 

yapmasını istediğimiz bir davranışı ilk kez yaptığında ya da bir duruma alıştırmaya 

çalışırken maddi hediyeler tercih edilebilir. Zamanla hediye küçültülmeli ve ortadan 

kaldırılmalıdır. Çocuk sürekli olarak maddi hediyelerle ödüllendirilmeye alışırsa maddi 

ödülleri bir pazarlık haline getirebilir. Her başarısı için bir ödül bekler hale gelebilir ya da 

ödül sözü verilmedikçe doğru ve istenen davranışları göstermeyebilir. Bu tür çocuklar hiçbir 

zaman başarmış olmanın hazzını yaşayamazlar. Her zaman başarıyı sonunda elde edilen 

maddiyatla ölçerler. Bu da sağlıklı kişilik gelişimi için istenen bir durum değildir. 

 

Hediye yapılan davranışa ve çocuğun yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre belirlenir. 

Küçük yaş gruplarında şeker, balon, çikolata gibi hediyeler uygundur. Çocuğun yaşı 

büyüdükçe kitap, top, yaşına uygun küçük oyuncaklar ya da aksesuarlar tercih edilebilir.  

 

Çocuk kulübü, okul öncesi eğitim kurumu gibi yerlerde çocuklar aktivitelere katıldığı, 

arkadaşları ile birlikte bir etkinlik gerçekleştirdiği ve benzeri durumlar için yetişkinlerden 

küçük hediyeler alabilirler. Bazen de hediyeleri aktivite sırasında ortaya çıkan ürün olabilir. 

Kendi yaptığı herhangi bir resim, takı, aksesuar gibi nesneleri anne babalarına hediye etmek 

de çocukların zevk aldıkları bir durumdur. 

 

Unutulmamalıdır ki, asıl ödül çocuğa gösterilecek ilgi, şefkat ve sevgidir. Gerçek ödül 

insanlar arasında oluşan sıcak ve samimi ilişkilerde yatar. Maddiyat ise ancak kısa bir süre 

etkili olur.  
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Belge ile ödüllendirme: Çocuklar katıldıkları aktiviteler sonucunda belge almaktan 

mutluluk duyarlar. Aldıkları belgeler çocuklar için gurur kaynağıdır. Ayrıca kendilerini bir 

gruba ait olmuş ve grup tarafından kabul edilmiş hissederler.  

 

Genellikle çocuk kulübü gibi kurumlarda kulüp faaliyetlerine katılan çocuklara 

katıldıkları faaliyetler için kulüp tarafından düzenlenmiş başarı belgesi verilir. Belgeler 

aktivitelere göre önceden matbu olarak düzenlenmiş halde kulüpte bulundurulur. Aktivite 

sonlarında ya da çocuğun katılım süresi sona erdiğinde belge üzerinde yer alan ilgili kısma 

çocuğun adı yazılarak kulüp yetkilisi tarafından imzalanıp çocuğa takdim edilir.    

 

Belge dışında o kulübe ait herhangi bir eşya, resim ve benzeri nesneler de ödül olarak 

kullanılabilir. Kulübün amblemi olan bir şapka, fular, kola takılabilecek bir bant, rozet gibi 

eşyalar da çocukların ilgisini çekecektir. Kulüp faaliyetleri sırasında çekilmiş bir fotoğrafın 

çerçevelenip çocuğa hediye edilmesi de uygun bir davranış olacaktır. 
 

 

Resim 10: Aktiviteler sonunda çocuklara çeşitli sertifikalar verilebilir 

 

 

Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu gelişmesi için sevgi ve anlayışa gereksinimi 

vardır. 

ÇOCUK HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ-İLKE 6 
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2.3. Uyarı ve Yaptırımlar 

 
Kuralların önceden belirlenmesi ve ödüllendirme tekniklerinin kullanılması bazen 

yetersiz kalabilir. Çocuğun davranışlarının istenen nitelikte olması ya da istenmeyen 

davranışlarının ortadan kaldırılabilmesi için farklı yöntemlere başvurulması gerekebilir.  

Çocuğun olumsuz davranışları karşısında ceza verilmesi çözüm yolu değildir. Çocuk 

eğitiminde ceza kullanılmamalıdır. Çünkü; 

 Ceza, olumsuz davranışları sadece geçici bir süre için bastırabilir. 

 Ceza ortadan kalktığında, çocuk olumsuz davranışları tekrarlar. 

 Ceza uygulayan kişi, çocuk için davranışları taklit edilecek bir model 

oluşturabilir. 

 Çocuk cezayı uygulayana karşı olumsuz duygular geliştirir. 

 Ceza her zaman çocuğa davranışın sonucunu yaşatamaz. 

 

Çocuğa ceza vermek yerine yaptırımlar kullanılabilir. 

 

2.3.1. Amacı 

 

Uyarı ve yaptırımlar çocuğun yaptığı hatalı davranışlarını önlemeyi amaçlamalıdır. 

Çocuğa ceza vermek ya da yetişkinin kendi öfkesini bastırmak gibi çocuğun gelişimine 

hiçbir katkısı olmayacak tepkilerden kaçınılmalıdır. Kurallara uymayan, çevresine zarar 

veren çocuklar davranışlarının sonuçlarıyla baş başa bırakılarak ya da davranışlarını telafi 

etmeleri sağlanarak olayların sonuçlarından ders alması sağlanmalıdır. Çocuk yetişkinin 

vereceği tepkilerle yaptıkları üzerinde düşünmeli ve başkalarına hissettirdiklerinin farkına 

varmalıdır.  

 

2.3.2.İlkeleri 

 

Uyarı ve yaptırımlar kullanılırken istenen etkiyi yaratabilmesi için yetişkinin bazı 

kurallara dikkat etmesi gerekir. Uyarı ve yaptırımlar doğru kullanılmazsa yarar yerine zarar 

verebilir.  

 

Uyarı ve yaptırımlar kullanılırken uyulması gereken ilkeleri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

 

 Yapılan hataya eş değer bir yaptırım uygulanmalıdır. Hataya göre çok ağır ya da 

çok hafif kalan yaptırımlar gerekli etkiyi oluşturmaz. Ağır bir yaptırım 

uygulanırsa, çocuk yaptığı davranışı düşünmek yerine haksızlığa uğradığını 

düşünür. Hafif bir yaptırım uygulanırsa, çocuk durumu önemsemez. 

 Çocuğun hatalı davranışı ile çevresine ya da arkadaşlarına verdiği zararı telafi 

etmesi sağlanmalıdır. 

 Uyarı ve yaptırımlar ile çocuğun neden sonuç ilişkisini kurması sağlamalıdır. 

 Çocuğa, yerine getirilemeyecek tehditler savrulmamalıdır. 
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 Çocuğa savrulan tehditler ya da uygulanmak istenen yaptırımlar uygulanabilir 

olmalıdır. Gerçekçi olmayan ya da uygulayamayacağımız tehditlerde 

bulunmamalıyız. 

 Uyarı veya yaptırımın nedeni çocuğa açıklanmalıdır. Çocuğa, hatalı 

davranışının ne olduğu ve davranışları sonucunda çevresindeki insanların neler 

hissettiği açıklanmalıdır. Çocuk yaptırımın neden uygulandığını bilmezse, 

davranışları üzerinde de düşünmez. 

 Uyarı ve yaptırımlar davranışın üzerinden zaman geçmeden uygulanmalıdır. 

Çocuk aradan zaman geçtikten sonra hatalı davranışını unutur ve etkisini 

hissetmez. Ancak hatalı davranıştan hemen sonra, davranışın nedeni 

düşünülmeden ve çocukla konuşmadan da uygulanmamalıdır. 

 

Asıl amacımızın çocuğun kişiliğine zarar vermeden doğru davranış alışkanlıklarını 

kazandırmak olduğu unutulmamalıdır. 

 

2.3.3.Uyarı ve Yaptırım Türleri 

 

Uygulanacak yaptırım ya da verilecek uyarı çocuğa insanlar arasında ilişkilerin nasıl 

sürdürüldüğünü anlatacak nitelikte olmalıdır. Öncelikle olumsuz davranışlara engel olmak 

için bazı önlemleri almamız gerekir. Eğer çocuğa önceden uyarılarda bulunulmamışsa hata 

yapması ya da olumsuz davranışlar sergilemesi doğaldır. Çocuğun olumsuz davranışlarına 

engel olabilmek için davranış yapılmadan önce, davranış sırasında ve davranıştan sonra 

yapmamız gerekenler farklılık gösterir.  

 

 Çocuk davranışı yapmadan önce önleyici açıklamalarda bulunmalıyız. Örneğin 

çocuk kulübüne ilk kez gelen bir çocuğa, kulüpte uyması gereken kurallar 

kısaca açıklanır.  

 İstediğin oyuncağı alıp oynayabilirsin, yeni bir oyuncakla oynamak 

istediğinde önceki oynadıklarını yerine kaldırmalısın. 

 Bir şey istediğinde gelip bana söyleyebilirsin ben de sana yardımcı 

olurum. 

 

 Yetişkinler olarak çocuğa örnek olmalıyız. Çocukların yüksek sesle 

konuşmalarını ya da bağırmalarını istemiyorsak, biz de yüksek sesle bağırır gibi 

konuşmamalıyız. Çocuklara birbirlerine vurmamaları gerektiğini söylüyorsak 

biz de ceza olarak vurma davranışını sergilememeliyiz. 

 Olumsuz davranışların ortaya çıkmasını engellemek için yapmamız gereken bir 

diğer uygulama ortamın düzenlenmesi, aktivitelerin uygun ortamlarda 

yapılmasıdır. Karışık ve dar mekânlarda yapılan çalışmalar çocukların da 

düzenli davranmasını engeller. Özellikle hareketli aktivitelerde çocukların 

birbirine ya da kendilerine zarar vermelerini engellemek için geniş bir mekân 

seçmeli, etrafdaki gereksiz ve fazla eşyalar kaldırılmalıdır. 

 Çocukların olumlu davranışlar sergilemeleri için yetişkinlerin yardımına ve 

desteğine ihtiyaçları vardır. Neyi nasıl yapması gerektiğini çocuğa açıklayarak 

ve göstererek iyi bir başlangıç yapabiliriz. Çocuk doğru davranışları yaptığı 

zamanda takdir etmeyi unutmamalıyız. 
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Buraya kadar saydıklarımız çocuğu cezalandırmadan, kızıp bağırmadan, yaptırımlar 

uygulamadan olumlu davranışlar kazandırabilmek için alabileceğimiz önlemleri 

içeriyordu. Tüm bunlara rağmen çocuk olumsuz davranışlar sergileyebilir. Olumsuz 

davranışların ortaya çıkması durumunda yapmamız gerekenler şunlardır: 

 

 Çocuğun davranışının nedenini bilmeden yargıda bulunmaktan kaçınmalıyız. 

Çocuğun neden istenmeyen davranışı yaptığını düşünüp buna göre bir yol 

belirlemeliyiz. Genelde çocuklar giderilmemiş bir ihtiyaçları olduğunda 

olumsuz davranışlar sergiler. Eğer çocuğun olumsuz davranışı böyle bir 

nedenden kaynaklanıyorsa önce çocuğun ihtiyaçlarını gidermenin bir yolunu 

bulmalıyız. Çocuğun davranışının nedenini düşünürken de çocuğa danışmalı ve 

nedenini önce kendisine sormalıyız. 

 Çocuğa olumsuz davranışları yerine yapabileceği olumlu davranışların neler 

olabileceği konusunda alternatifler sunulmalıdır. Çocuklar genellikle 

olumsuzluk içeren emir cümlelerini algılayamazlar. Sürekli kendisine yapma 

denilen bir çocuk bir süre sonra –ma ekini duymaz olur. Bunun  yerine çocuğa 

yapması gerekenler söylenmelidir. Örneğin arkadaşlarına sürekli taş atan bir 

çocuğa “Taş atma!” demek yerine çocuğa bir kova verip “Taşları bunun içine 

atabilirsin.” diyebilirsiniz. 

 Çocuğun olumsuz davranışından dolayı yaşadığımız olumsuz duyguları ve bizi 

nasıl etkilediğini çocuğa açıklamalıyız. Böylece hem biz duygularımızı yansıtıp 

rahatlarız hem de çocuk olumsuz davranışının başkaları üzerinde ne tür bir etki 

yarattığını anlamış olur. “Tüm oyuncakları dağıtıp bıraktığın zaman odamız çok 

dağınık görünüyor. Sonra hepsini toplamak çok zor oluyor. Oynamaktan 

vazgeçtiğin oyuncakları yerine kaldırıp sonra yenisini alırsan beni çok 

sevindirirsin.” 

 

Çocuk olumsuz davranışları sergiledikten sonra yapmamız gerekenler daha çok 

çocuğa yaptıklarının etkisini yaşatmak ve sonuçlarını yaşamasını sağlamak yönünde 

olmalıdır. 

 

 Çocuğa yaptığı olumsuz davranışları sonucunda ortaya çıkan zararın ne olduğu 

gösterilmelidir. Böylece çocuğun olumsuz davranışının başkalarına verdiği 

zararı görerek pişman olması sağlanabilir. 

 

 Arkadaşlarına vurup canlarını acıtman hiç hoşuma gitmiyor. O zaman 

birlikte oyun oynamak yerine sürekli seni engellemeye çalışmam 

gerekiyor. Bu hiç zevkli değil. Ayrıca arkadaşların da canı yandığı için 

üzülüyorlar ve seninle oyun oynamak istemiyorlar.  

 

 Çocuğun olumsuz davranışına engel olma yönünde gösterilen tüm çabalara 

rağmen sonuç alınamıyorsa artık çocuk davranışlarının sonuçlarını yaşamalıdır. 

Ancak burada uyarı ve yaptırım ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk 

aldığı yaptırım uygulanırken hem olumsuz davranışı üzerinde düşünmeli, hem 

de olumsuz davranışı telafi ederek kendini affettirebilmelidir. Yaptırımlar 

uygulanırken çocuğun suçluluk duygusu geliştirmemesine özen gösterilmelidir. 



 

 33 

Uygulanacak yaptırımlar olumsuz davranışın şekline ve derecesine göre farklılıklar 

gösterir: 

 Çocuğun çok istediği bir şeyi almamak ya da vermemek 

 Katılmak istediği bir programı iptal etmek 

 Çocuğun isteklerini kısıtlamak 

 Yaptığı hatayı telafi etmesini sağlamak 

 Duvarı boyayan bir çocuğun boyadığı yeri silmesi istenir. 

 Oyuncakları kırıp döken bir çocuğun oyuncaklarla oynamasına izin vermemek. 

 Açık mekânda yapılan aktivitelerde yetişkinin yanından uzaklaşıp tehlikeli 

olabilecek hareketlerde bulunan çocuğun dışarıda yapılan aktivitelere 

katılmasına izin vermemek gibi yaptırımlar uygulanabilir.  

 

Çocuğa uygulanacak yaptırım ve uyarılar çocuğun yaşına, kişilik özelliklerine göre 

yetişkin tarafından tespit edilmeli ve en etkili olabilecek ve en doğru yaptırıma karar 

verilmelidir.  

 

Çocuğun davranışlarında hiçbir düzelme sağlanamıyorsa aile ile temasa geçilerek 

birlikte çözüm aranabilir ya da çocuk kulübünün aktivitelerinden yararlanmasına izin 

verilmeyebilir. 

Çocukların öğütten çok, iyi bir örneğe gereksinimleri vardır.  

      Joseph JOUBERT 

 

2.4.Aile ile İletişimde Uyulması Gereken Kurallar 
 

Çocuklarla çalışan tüm yetişkinler anne babalarla da olumlu bir iletişim kurmak 

zorundadır. Çocuğun ailesi ile iletişimde iletişimin genel kuralları geçerlidir. Ancak çocukla 

ilgili özel sorunlar, disiplin sorunları ve benzerleri olduğunda anne baba ile görüşülmeli ve 

sorunların çözümüne yönelik alınacak önlemler birlikte belirlenmelidir.  

 

Ailelerle çocukları ile ilgili görüşülürken anne babaların bu konudaki hassasiyetleri 

unutulmamalıdır. Çocuğu, anne babaya şikâyet etmek, kulüpteki sorunlu davranışları ile 

ilgili anne babanın ceza vermesini istemek gibi yaklaşımlar kesinlikle başvurulmaması 

gereken yaklaşımlardır. Çocukla ilgili sorunları iletirken çocuğun kişiliğine yönelik saldırı 

olarak algılanabilecek sözcükler kesinlikle kullanılmamalıdır. Sorun açıklanmalı, varsa 

çözüm önerileri sunulmalıdır. Ailenin de fikri alınarak çözüme karar verilmelidir.  

 

Çocukla ilgili herhangi bir sorun olmadığında da aile ile görüşmek ve çocuğun 

gününün nasıl geçtiğini, kulüpte neler yaptığını olumlu yönleri ile özetlemek anne abaların 

hoşlanacakları bir durumdur. Anne babalar çocukları ile ilgili özellikle olumlu yönleri 

duymak isterler. Bu nedenle olumsuz davranışlar söylenmeden önce olumlu olanlar 

söylenmeli, daha sonra olumsuz davranış açıklanmalıdır. Ancak tamamen çocuğu suçlayıcı 

ifadelerle kurulan cümleler anne babanın karşı tepki geliştirmesine neden olur. Suçlayıcı 

sözcükler kullanmaktan kaçınarak daha çok kulüpteki diğer çocuklara ve çocukla ilgilenen 

yetişkine neler yaşattığı açıklanmalıdır. Çocuk olumsuz davranışları ile kendine de zarar 

vermiş olabilir. Bu konudaki sorumluluğun görevli yetişkinlerde olduğu unutulmamalıdır. 
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Aile ile iletişimde olsun, çocukla iletişimde olsun asıl amacın konukların 

memnuniyetini sağlamak olduğu unutulmamalıdır. 

 

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden 

daha özel olarak ele alınmalıdır. Çocuk sevgisi bir ihtiyaçtır. 

      Mustafa Kemal 

ATATÜRK 

 



 

 35 

UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 
Bir çocuk kulübünde yarışmalı bir aktivite organizasyonu yapmaktasınız. Aktiviteye 

katılan çocuklardan biri sadece kazanmaya odaklanmıştır ve yarışmayı kazanabilmek için 

diğer çocuklara da zarar vermektedir. Aktiviteye katılan ve olumlu davranan çocuklara ne tür 

hediyeler verebileceğinizi, olumsuz davranışlar sergileyen diğer çocuklara da ne gibi uyarı 

ve yaptırımlarda bulunabileceğinizi planlayınız. Ulaştığınız sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler  

 

 Aktivitenin özelliğine uygun ödül ve 

hediyeleri tespit ediniz. 

 Hangi davranışları ya da becerileri 

ödüllendireceğinizi belirleyiniz. 

 Ödül ve hediyelerinizi hazırlayınız. 

 Olumsuz davranışları ortaya çıkmadan 

engellemek için gerekli önlemleri 

belirleyiniz. 

 Olumsuz davranış ortaya konulduğunda 

yapmanız gerekenleri belirleyiniz. 

 Olumsuz davranış ortaya konulduktan 

sonra uygulayacağınız yaptırımları 

belirleyiniz. 

 Yaptırımlarınızı uyarı ve yaptırım 

ilkelerine uygun olarak belirleyiniz. 

 

 

 Çocukların yaş ve gelişim düzeylerini 

göz önünde bulundurunuz. 

 Demokratik olmaya özen gösteriniz. 

 İletişim kurallarını göz önünde 

bulundurunuz. 

 Yaptırımlarınızın uygulanabilir olmasına 

dikkat ediniz. 

 Uyarı ve takdirlerinizin çocuğun 

kişiliğine değil, davranış ve becerilerine 

yönelik olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin ya da arkadaşınızın 

yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre "Evet / Hayır" 

seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ödül ve hediyeleri aktivitenin özelliğine uygun olarak 

tespit ettiniz mi? 

  

2 Ödüllendireceğiniz davranışları ya da becerileri  

belirlediniz mi? 

  

3 Ödül ve hediyelerinizi hazırladınız mı?   

4 Olumsuz davranışları ortaya çıkmadan engellemek için 

gerekli önlemleri belirlediniz mi? 

  

5 Olumsuz davranış ortaya konulduğunda yapmanız gerekenleri 

belirlediniz mi? 

  

6 Olumsuz davranış ortaya konulduktan sonra 

uygulayacağınız yaptırımları belirlediniz mi? 

  

7 Yaptırımlarınızı uyarı ve yaptırım ilkelerine uygun olarak 

belirlediniz mi? 

  

 

 

İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi tamamlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

ÖLÇME SORULARI 

 

A-BOŞLUK DOLDURMA 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümlere uygun sözcükleri yazınız. 

 

1- …………….. bireye olumlu alışkanlıklar kazandırma, bireyi kendisi ve çevresi ile uyum 

içinde yaşamaya hazırlama sürecidir.  

2- Disiplinin asıl amacı bireyin kendi …… …………………… sağlayabilmesidir.  

3- Olumlu disiplinin temel ilkesi ……………… ve ………………………..  

4- ……………… çocuğun olumlu ve istenen davranışları karşısında yetişkinlerin 

tepkileriyle, duygularıyla ya da hediyelerle davranışları desteklemesi durumudur. 

5-  Ödüllendirilen davranış mutlaka ………….. olarak vurgulanmalı ve takdir edilmelidir.  

6- Çocukla iletişimimizde kullanacağımız ödüllerin etkili olabilmesi için davranışa, 

çocuğun ………….., …………….. uygun ödüllerin seçilmesi gerekir.  

7- Kullanılan takdir sözleri çocuğun ……………. değil; yaptıklarına, çabasına, becerilerine 

yani …………………. yönelik olmalıdır.  

8- Çocuktan yapmasını istediğimiz bir davranışı ilk kez yaptığında yada yeni bir duruma 

alıştırmaya çalışırken …………. ……….. tercih edilebilir. 

9-  Uyarı ve yaptırımlar çocuğun yaptığı …………… …………… önlemeyi 

amaçlamalıdır. 

10- Çocuk olumsuz davranışları sergiledikten sonra yapmamız gerekenler daha çok 

çocuğa yaptıklarının ……………… yaşatmak ve ………………. yaşamasını 

sağlamak yönünde olmalıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
ÖLÇME SORULARI 

 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.  

 

1. “İki kişi arasında karşılıklı mesaj alışverişine dayanan süreçtir.”  tanımlaması aşağıdaki 

kavramlardan hangisine aittir? 

A) Beceri  

B) Etkileşim  

C) Haberleşme 

D) İletişim 

E) Paylaşım 

2. “Çocuğa ulaşabilmek çocuğun kendine özgü özelliklerini dikkate alıp buna uygun 

davranmayı gerektirir.” Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi çocuğun iletişimde 

göz önünde bulundurulması gereken özelliklerinden biridir? 

A) Bireysel farklılıklar 

B) Çocuk sayısı 

C) Fiziksel özellikler 

D) Zaman 

E) Sağlık durumu 

3. Etkili bir iletişimde karşımızdaki bieyleri dinleme büyük önem taşır. Aşağıdakilerden 

hangisi karşımızdaki bireyleri dinlerken yapılmaması gereken bir davranıştır? 

A) Duygularını anlamaya çalışmak 

B) Göz teması kurmak 

C) Konuşanın yüzüne bakmak 

D) Önerilerde bulunmak 

E) Sözlü ya da sözsüz tepkiler vermek 

4. “İletişim sırasında sürekli karşımızdakilere müdahalede, yorum ve yargılarda bulunarak 

iletişimi bozan engeller ortaya koyarız.” Aşağıdakilerden hangisi iletişimi bozan iletişim 
engellerinden biri değildir? 

A) Analiz etme, teşhis koyma 

B) Çözüm getirme 

C) Güven verme 

D) Karşımızdakinin söylediklerini kısaca tekrarlama 

E) Mantık yolu ile inandırma 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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5. “Çocuğun davranışları hakkında ne düşündüğümüzü, çocuğun davranışının bizi ya da 

başkalarını nasıl etkilediğini, bize ne tür duygular yaşattığını anlatabilmemizi sağlayan 

mesajlardır.” tanımlaması aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Ben dili 

B) Etkili iletişim 

C) Katılımlı dinleme 

D) Sen dili 

E) Sözlü iletişim 

6. “Kişiye olumlu alışkanlıklar kazandırarak kendisi ve çevresiyle uyum içinde yaşamaya 

hazırlamayı içeren süreçtir.” tanımlaması aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 

A) Disiplin 

B) Düzen 

C) Eğitim 

D) Etkileşim 

E) Olumlu iletişim 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir disiplin anlayışının sonuçlarından biri değildir? 

A) Birey demokratikleşir. 

B) Birey başkaları hakkında bilgi sahibi olur. 

C) Bireyin tüm gelişimlerine katkıda bulunulur. 

D) Bireyin kurallara uyması kolaylaşır. 

E) Birey başkaları ile uyumlu bir yaş am sürebilir. 

8. Çocuğun olumsuz davranışları karşısında ceza verilmesi çözüm yolu değildir. Çocuğun 

eğitiminde cezanın kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Ceza, olumsuz davranışları sadece geçici bir süre için bastırabilir. 

B) Ceza ortadan kalktığında, olumsuz davranışların tekrarlanma olasılığı azalır. 

C) Ceza uygulayan kişi, çocuk için davranışları taklit edilecek bir model 

oluşturabilir. 

D) Cezanın, çocukta cezayı uygulayana karşı olumsuz duygular oluşturma tehlikesi 

vardır. 

E) Ceza her zaman çocuğa davranışın sonucunu yaşatamaz. 

9. Arkadaşlarına sürekli küfreden bir çocuğun davranışı karşısında yetişkinin 

kullanabileceği en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Küfretmeyen arkadaşlarını ona örnek göstermek  

B) Küfrettiğinde sevdiği bir faaliyeti yapmasını bir süre yasaklamak 

C) Küfrettiğinde gülmek  

D) Küfretmenin uygun ve doğru bir davranış olmadığını anlatmak  

E) Küfretmesini görmezden gelmek 
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10. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun olumsuz davranışı karşısında kullanılabilecek bir 

yaptırım olamaz? 

A) Çocuğun olumsuz davranışı sonucunda oluşan hatayı telafi etmesini sağlamak 

B) Katılmak istediği bir aktiviteye katılmasına izin vermemek 

C) Olumlu davranışlar segileyen arkadaşlarını izleyerek onlar gibi davranmasını 

istemek 

D) Çocuğun olumsuz davranışı sonucunda oluşan duygularımızı anlatmak 

E) Çocuğun isteklerini kısıtlamak 
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PERFORMANS TESTİ  

 
Bir çocuk kulübünde animatör olarak çalışmaktasınız. Çocuk kulübüne gelen 

çocuklardan 6 yaşındaki Deniz (erkek) çok hareketli bir çocuktur. İki dakikadan uzun süre 

yerinde oturamamaktadır. O günkü programınızda oturarak masa başında yapılması gereken 

bir sanat etkinliği yer almaktadır. Deniz bir süre sonra sıkılarak masa üzerinde yer alan 

malzemeleri yere atmaya, arkadaşlarının çalışmasını engellemeye başlamıştır. 

 

Yukarıda verilen problem durumunu inceleyerek çözüm yolları geliştiriniz. Olumsuz 

davranışa engel olmak ve ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenleri belirleyiniz. Olayı 

belirlediğiniz çözüm yolları ile arkadaşlarınızla canlandırınız (Canlandırma sırasında siz 

animatör rolünü üstleniniz). Canlandırmalarınızı kameraya çekerek sınıfta arkadaşlarınızla 

izleyiniz ve sonuçları tartışınız.    

 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
İletişim sırasında başarılı iletişimin temel koşullarını 

uyguladınız mı? 

  

2 
İletişim sırasında çocuğun bireysel farklılıklarını dikkate 

aldınız mı? 

  

3 Ortamın iletişime uygun olmasını sağladınız mı?   

4 
Çocuk sizinle konuşurken dinleme ile ilgili kurallara dikkate 

ettiniz mi? 
  

5 Çocukların anlayacağı bir dilde konuştunuz mu?   

6 
İletişim sırasında beden dilinizle ilgili kurallara dikkat ettiniz 

mi? 
  

7 
Ses tonunuzu uygun yükseklikte ve vurgulamalarla kullandınız 

mı? 
  

8 İletişim engellerini kullanmamaya dikkat ettiniz mi?   

9 
Olumsuz davranışları ortaya çıkmadan engellemek için gerekli 

önlemleri belirlediniz mi? 
  

10 
Olumsuz davranış ortaya konulduğunda yapmanız gerekenleri 

belirlediniz mi? 
  

11 
Olumsuz davranış ortaya konulduktan sonra uygulayacağınız 

yaptırımları belirlediniz mi? 
  

12 
Yaptırımlarınızı uyarı ve yaptırım ilkelerine uygun olarak 

belirlediniz mi? 
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Uyguladığınız performans değerlendirmede  “HAYIR” cevaplarınız var ise modülü 

tekrar ediniz. Modülü başarı ile bitirmişseniz ve amaçlanan yeterliği kazandıysanız bir 

sonraki modüle geçebilirsiniz. 

 

Modüldeki yeterliğinizi ölçmesi için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 İletişim 

2 Başarılı iletişimin 

3 Gelişimini desteklemek 

4 Basit, anlaşılır 

5 Beden 

6 Sözlü iletişim 

7 Sen dili 

8 Sözsüz 

9 Oyun, sanat 

10 Göz teması 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 

Sorular Cevaplar 

1 Disiplin 

2 İç disiplinini 

3 Kararlılık ve tutarlılıktır 

4 Ödül (ödüllendirme) 

5 Sözel 

6 Yaşına, ortama 

7 Kişiliğine, davranışına 

8 Maddi hediyeler 

9 Hatalı davranışlarını 

10 Etkisini, sonuçlarını 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME-SORULARICEVAP ANAHTARI 

 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 A 

3 D 

4 D 

5 A 

6 A 

7 C 

8 B 

9 B 

10 C 
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