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Anne Babalara ve Öğretmenlere Notlar

Yardım etmek toplum sağlığı için yararlı bir davranıştır. Her insanın değerli 
olduğu inancını pekiştirir ve bize tatmin hissi verir. Bir çocuğun başkalarını 
önemsemeyi öğrenmesi için önce kendisinin önemsendiğini bilmesi gerekir. 
Çocuğun ihtiyaçlarının önemsenmesi, başkalarıyla bu konuda duygudaşlık 
kurmasına temel oluşturur. 

Başkalarının da kendisi gibi hissedebileceğini öğrenmesi, çocuğun acı 
çeken ya da yardıma muhtaç insanları fark etmesini sağlar. Çocuklarımıza 
başkalarının nasıl hissedeceklerini hayal etmeyi öğretebiliriz. Bu sayede 
eğer alay edilmekten hoşlanmıyorlarsa, alay etmemeleri gerektiğini; itilip 
kakılmaktan hoşlanmıyorlarsa, itmemeleri gerektiğini anlatıp pekiştirebiliriz. 
(Çocuğunuz biriyle alay ettiğinde, zorbalık yaptığında ya da başkalarına 
kaba davrandığında müdahale edip bu davranışların doğru olmadığını 
söylemeliyiz.) 

Yine benzer bir biçimde başkaları ona arkadaşça davrandığında nasıl iyi 
hissediyorsa, kendisinin de aynı şekilde davranması gerektiğini anlar. Kabul 
edilmenin verdiği hazzın herkes için geçerli olduğunu öğrenir. 

Çocuklarımıza şefkatli davranıp onlara rol model olmalıyız. Bu davranış 
biçimi hayatımızın tümüne yayılmalı. Aile bireylerinin ya da bakıcılarının 
başkalarına –komşular, arkadaşlar ve tüm sosyal çevre– nazik ve iyi 
davranması, onlara iyi davranmanın ne kadar kıymetli olduğunu öğretecektir.

Cornelia Maude Spelman



Canım acıdığında, biri bana yardım eder.





Hasta olduğum 
zaman biri benimle 

ilgilenir.



Üzgün hissettiğimde daha iyi hissetmem 
için biri bana yardım eder. Birinin benimle 

ilgilenmesine ihtiyacım var. 



Başkalarının da bana ihtiyacı var. 
Birinin canı yandığı zaman kendimi kötü hissederim.



Biri hastalanınca onunla ilgilenirim.



Biri üzgün olduğunda daha iyi hissetmesi 
için çaba gösteririm.


