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ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI 

 

 

 

Sorumluluk bilinci, bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren kazandırılması gereken 
bir davranıştır. Bu bilincin oluşmasında aile içi iletişimin,  rolü büyüktür. Sorumluluk; 
çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun görevler vermekle başlar. İki 
buçuk yaş itibari ile çocuğun yemeğini dökerek de olsa kendi başına yemesine fırsat 
vermek, kendi yatağında yatması konusunda desteklemek, yaş düzeyine uygun bir 
şekilde sofra hazırlığı, oda düzenlemesi, okul çantası ve eşyalarının hazırlığı, 
alışveriş gibi konularda onun yardım etmesine fırsat vermek çocuğun sorumluluk 
duygusunun artmasını sağlayacaktır. 

Sorumluluk çocuğa uygun yaşta verilmezse, ilerleyen süreçte, çocuğun bu görevleri 
yerine getirmesi daha da zor olacaktır. Ayrıca sorumluluğunu yerine getiren çocuk 
kendini daha huzurlu hissedecektir ve yeteneklerini de geliştirecektir. 

 

 

 



 

ÇOCUKLARIN YAŞ GRUBUNA GÖRE SORUMLULUKLARI 

6 yaş çocuğunun sorumlulukları; 

• � Tek başına giyinip soyunması, 
• � Sofrada tek başına yemeğini yemesi, 
• � Oyuncaklarını toplayabilmesi, 
• � Üzerinden çıkardığı kıyafetleri yardımla katlayabilmesi, 
• � El-yüz temizliğini yapabilmesi,  

  

7 yaş çocuğunun sorumlulukları ; 

• � Çantasını hazırlaması, 
• � Başladığı işi bitirmesi, 
•    Kuş, balık gibi hayvanları beslemesi, 
• � Proje ve ödevlerini hazırlaması, 
• � Dişlerini fırçalaması, 

    

8 yaş çocuğunun sorumlulukları; 

• � Hatırlatmadan öz bakımını yapması ve odasını toplaması, 
• � Okuldan gelen mesajları iletebilmesi, 
• � Dersleriyle ilgili sorumlulukları alabilmesi,  

 

9-11 yaş çocuğunun sorumlulukları; 

• � İlgilerini belirleyip, zaman planlaması ve günlük programlar yapabilmesi, 
• � Zamanını iyi kullanması, 
• � Ev dışı yakın yerlere gidip gelmesi, 
• � Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurması, 
• � Alışveriş yapması, 

   

 Çocukların sorumluluk bilinci kazanmasında model olduğunuzu unutmayın. 

Her çocuğun kazanması gereken sorumluluklar; 

• Dolan çöp kovası boşaltır 

• Sofra kurulmasına yardımcı olur 



• Kirli çamaşırlar sepete koyar. 

• Bilgisayardan önce ev ödevlerini bitirir. 

• Odasını düzenli tutar. 

• Telefon konuşmalarını on dakika ile sınırlı tutar. 

    

Çocuğun Okuldaki Sorumlulukları 

• Okul ve sınıf kurallarına uymak 

• Başkalarının haklarına saygı göstermek 

• Ödevlerini takip etmek ve zamanında teslim etmek 

• Okul araç ve gereçlerini korumak  

• Kaba kuvvet ve zorbalığa başvurmamak 

 

 

 


