
Değerli Velilerimiz;  

Bizler çocuklarımızın dünyaya gelmesiyle birlikte onun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını 
gidermenin yanı sıra “İyi İnsan” olmalarını sağlayabilmek için çabalarız. Bunu yaparken de 
çocuklarımıza “Yaşayan Değerlerimizi” öğretmeye çalışırız. Bizler de Gelişim Koleji olarak yine 
2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılında da okulumuzda “Değerler Eğitimi” çalışmalarını yürütmeye 
devam edeceğiz. Bu çalışmalar kapsamında da sizlere her ay web sitemizden mektuplar 
göndererek hem o ay içinde yapacağımız çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirecek hem de 
bizlere nasıl destek verebileceğiniz konusunda sizlerle paylaşımlarda bulunacağız. 

Bu bağlamda EKİM ayı içinde ele alacağımız ilk değerimiz, “SEVGİ –SAYGI” 
SEVGİ, insanın ruhunda bulunan doğal bir yetenektir. Sevme yeteneği, sevilerek kazanılır. 

Sevgi, övgü ve takdir, insana değerli olduğu duygusunu hissettirir ve kendini değerli hisseden kişi, 
çevresine de değer verir. Anne ve babanın birbirine sevgiyle yaklaşması, birbirlerine sevdiklerini 
söylemeleri çocuğun bununla ilgili ilk gözlemleridir. Çocuk sahibi olmaya karar verildiği andan 
çocuğun ilk gereksinimlerinden olan sevgi ihtiyacı daha doğmadan anne karnında karşılanmaya 
başlar. Çünkü çocuk annenin tüm duygularını hisseder. O nedenle bu dönemde özellikle eşlerin 
birbirlerine destek olması, sevgi ve sabırla yaklaşması, annenin mutlu bir hamilelik dönemi 
geçirmesi her anlamda sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek açısından önemlidir.  Bu nedenle 
annelerin ve babaların yanlarında dünyaya gözlerini açan çocuklarını ilk önce sevmeleri 
gerekmektedir. Bu sayede sevmeden önce sevilmeyi öğrenen ve sevgiye doyan  çocuklar zamanla 
dengeli bir kişilik geliştirerek başkalarını sevmeyi de öğreneceklerdir. 

SAYGI, bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan 
özel bir duygudur. Bu da kendi içinde kendine saygı, büyüklerine, aileye, öğretmenlerine, 
farklılıklara saygı gibi pek çok çeşide ayrılabilir. Bu kapsamda bir yaşlıya otobüste yer vermek, 
karşısında konuşan kişiyi dinlemek, dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun, ayırmadan farklılıkları 
kabul etmek birer saygı örneğidir. 

Sevgi ve saygı değerlerini çocuklarımıza kazandırmaya çalışırken de siz değerli velilerimizin 
desteklerini çok önemsiyoruz ve sizlere küçük ipuçları vermek istiyoruz. 

SEVGİ DOLU VE SAYGILI BİR ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN; 

• Her şeyden önce çocuğunuza onu sevdiğinizi sık sık ifade edin. 
• Çocuklarınıza sevginizi sarılarak gösterin. 
• Hata yapsalar bile onları sevmemekle tehdit etmeyin. 
• Sabahları güler yüzlü olun ve “GÜNAYDIN” demeyi unutmayın. 
• Çocuğunuzu arkadaşları veya kardeşleriyle bir oyuncağını vs. paylaşması konusunda 

teşvik edin. 
• Çocuğunuzun farklı özelliklerine rağmen her insanın eşit haklara sahip olduğunu 

anlamasına yardımcı olun. 
• Çocuğunuza sizin insanlara saygılı olduğunuza tanık olabileceği ortamlar hazırlayın. 
• Başkalarına kaba ve saygısızca davranmanın neden yanlış olduğunu çocuğunuza 

anlatın. 
• Çocuğunuzun yanlış davranışlarını eleştirirken onun kişiliğine değil davranışlarına 

odaklanın. 
• Çocuğunuzun doğru karar ve davranışlarında onu takdir edip yanlış davranışlarda da 

yanında olduğunuzu hissettirin. 
• Yaptığı güzel davranış ve yerine getirdiği görevler için çocuğunuza mutlaka teşekkür 

edin. 
• Çocuğunuzun sözünü kesmeden, gözlerinin içine bakarak onu dinleyin. 

HEPİNİZE SEVGİ VE SAYGI DOLU GÜNLER DİLİYORUZ... 

Özel Güney Gelişim Anaokulu Rehberlik Servisi


