DİKKAT ÇOCUK VAR!

de etkili yöntemler bulmak için yeterince mütevazi
ve azimli olacaksınız.
- Çocuklar başta anne ve babalarını koşulsuz severler. Bir zaman sonra onları yargılamaya başlarlar. Nadiren onları affederler.
- İnsanlar çocuklarını gelecekte bir şeyler vaat ettikleri için değil, kendilerinin olduğu için severler.
- Evinize gitmediğiniz zamanlarda, nerede olduğunuzu merak eden birinin olması, çok eski bir
insani gereksinimdir.
- Aile, kötülüklerin barınmadığı en muhteşem ve
sağlam kale gibidir. Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü
bir mutsuzluğu vardır.
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- Aile toplumun özüdür, onu tahribe yönelen her
şey topluma yönelmiş demektir.

NEREDE HATA
YAPTIK?
DEMEMEK
DİLEĞİYLE…

SAMSUN
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

DİKKAT ÇOCUK VAR
Bazen benimle sözcüklerden daha yüksek sesle konuşun.
Bana gülümseyin..
Beni kucaklayın...
Bana dokunun…
Bana anlayışlı yaklaşın…
Beni bağrınıza basın…

AMA
Yaptıklarım ve yapacaklarım zaman zaman sizi
telaşa düşürebilir.
Sorunlarıma zamanında çözümler bulabilirseniz. Sizin de sorunlarınız olabilir. Ama ben bu
sorunları kendi başıma çözme yeteneğine henüz
sahip değilim. Ancak siz benim sorunlarımı çözme gücüne sahipsiniz.
Bana anlayabileceğim şeyleri anlatır ve gösterirseniz, topluma, düşünen bir insan kazandırırsınız. Anlayamayacağım şeyler için anlamaya ve
görmeye zorlarsanız beni yitirirsiniz.
Beni yetiştirmenin kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Ama birlikte mutlu oluruz.
Bana olan zorlayıcı davranışlarınızı anlamıyorum. Benimle ilişkilerinizde aceleci olmayın Size
yetişecek kadar hızlı değilim.
Ve çoğunlukla da hep arkanızda kalıyorum.
Oysa ben geride kalmak ya da, önden gitmek

değil, sizinle “birlikte” yürümek istiyorum.
Sorunlarımdan korkmayın. Siz korktukça onlar
daha da büyür, sorunlarımı kabul ederseniz, çöz-

ğunuz hem her an sizi yanında hissetsin, hem de
sizi hiç görmeyerek kendini özgür hissetsin.
Çocuğun sorununu kendi kendine çözmesine fırsat tanıyın.
Sevilen ve kişiliğine saygı duyulan çocuk başkalarını da sever ve onlara saygı duyar. Böylelikle
sevgi ve saygı, erken gelişim yılları boyunca disiplinin temelini oluşturur.
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Çocuğun sorununu kendi kendine çözmesine fırsat tanıyın.
Sevilen ve kişiliğine saygı duyulan çocuk başkalarını da sever ve onlara saygı duyar. Böylelikle
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me yolunda büyük bir adım atmış olursunuz.
ÖĞRETMENİM, ANNEM – BABAM
SEYRETMEYİ VE YARGILAMAYI BIRAKIP!
Lütfen bir şeyler yapın.

BÜYÜKLERE ÖZLÜ SÖZLER
- Anne ve babalarını oldukları gibi gören ve tanıyan çocuklar, en iyi yetişmiş çocuklardır. İki
yüzlülük ana babaların görevleri değildir.

Anlaşılmadığımda öfkeleniyorum haksız yere
azarlandığımda ağlama krizleri geçiriyorum, ama
düzelmeyeceğim sanılmamalı.

- Stresli zamanlarda, pek de inandırıcı olmayan
aile görüntüsü neredeyse bir anda silinir ve hepimizin gerçek kişilikleri açığa çıkar.

SEVGİLİ ANNE VE BABALAR
Çocuğunuza zaman ayırın. Çocuğunuzla birlikte
gecen zaman asla boşa harcanan zaman değildir.
Çocuklarınızla konuşurken göz kontağı kurarak
konuşun. Dinlendiğini gören çocuk kabul edildiğini, dolaysıyla sevildiğini düşünen çocuktur.
Çocuk eğitiminde öyle bir çizgide durun ki çocu-

- Neşe gibi, kederde havaya bulaşır. Herhangi
bir evin içine bir bakış, o evde sevgi yada mutsuzluğun hüküm sürdüğünü size anlatmak için
yeterlidir.
- Umarım ki, iyi ana baba olma ihtiyacınızdan
ötürü utanç duymayacaksınız ve bunu elde etme-

