
SOSYAL GELİŞİM 

1-Kendi etkinliği ile uğraşırken, diğer çocukların yanında oynayıp onlarla konuşma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla birlikte dışarı oyun parkına gidin. Kendi başına oynayabileceği bir oyuncağını da yanına alın (kova-kürek vb.). Kendi 
etkinliği ile uğraşırken diğer çocuklarla da iletişime giriyor mu diye, çocuğunuzu gözlemleyin. Akşam eve döndüğünüzde günün 

değerlendirmesini birlikte yapabilirsiniz:”Bugün kendi etkinliğinle uğraşırken arkadaşlarınla da iletişime girmen çok güzeldi.” gibi. Ya da 

bunun tam tersi olduysa, iletişime girmediyse, onunla konuşun ve bu davranışı ondan beklediğinizi söyleyin. 

2-Bir sorunu olduğunda yardım isteme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuz bir sorunla karşılaştığında onu gözlemleyin. Sizden ya da bir başkasından yardım isteyip istemediğini öğrenin. Eğer sorunla 
karşılaştığında yardım istiyorsa bunun için onu ödüllendirin: “Bir sorunu olduğunda yardım istemen çok doğru bir davranış.” gibi. Eğer 

bunun tam tersi oluyorsa, sorunu olduğunda yardım istemiyorsa, ne yapması gerektiğini ona anlatın. 

3-Yetişkinlerin konuşmalarına katılma.  

Etkinlik: 

Evde çocuğunuzla birlikte otururken sohbetinize onu da katın. Onun da fikrini ve görüşlerini alın. Böylece bu davranışı ona 
kazandırabilirsiniz. 

4- Başkaları için şarkı söyleme,dans edip, şiir okuma. 

Etkinlik: 

Çocuğunuza bir şarkı-şiir-dans öğretebilirsiniz. Daha sonra başkaları ondan bir şarkı-şiir söylemesini ya da dans etmesini istediğinde 
bildiği herhangi birini gerçekleştirebilir. 

20-30 dakika süre ile tek başına bir etkinliği sürdürme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuza tek başına yapabileceği bir etkinlik verin ve en az 20-30 dakika bu etkinliği sürdürmesini bekleyin: boyama faaliyeti, 
yapı-inşa oyunları….vb. 

6- Kendiliğinden özür dileme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuz bir hata yaptığında ona karşısındaki kişiden özür dilemesi gerektiğini anlatın. Siz de bir hata yaptığınızda özür dileyerek ona 
model olabilirsiniz: “Ayşecim bu yaptığın davranış yanlış bir davranış, arkadaşından özür dilemen gerekiyor” , “Benim yaptığım bu 

davranış yanlış bir davranış, senden özür dilerim” gibi. Bu davranışı ona bir defa öğrettikten ve hatırlattıktan sonra ondan yapmasını 

bekleyin. 

7- 8-9 çocuklu grupta sırasını bekleme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı masada oturun. Önünüze çeşitli alanlarda sırasını bekleyen insanların resimlerinin olduğu etkinlik kartlarını 

çocuğunuza tek tek gösterin(Tiyatroda-sinemada bilet almak için ya da otobüse binmek için sıra bekleyen insanlar….gibi.).Bu 
kartlardan yola çıkarak sıra bekleme davranışını ona öğretin. Daha sonra çocuğunuzla dışarı çıktığınızda bu davranışı ondan bekleyin. 

Bir oyun parkında oynarken, markette alış-veriş yaparken..vb. 

8- 20 dakika süre ile 2-3 çocukla birlikte oyun oynama. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla birlikte dışarı oyun parkına gidin. En az 20-30 dakika süre ile 2-3 çocukla birlikte oyun oynayıp oynamadığını gözlemleyin. 
Eğer bu davranışı gerçekleştirdiyse onu ödüllendirin: “Bugün arkadaşlarınla çok güzel oynadın.” Eğer bu davranışı gerçekleştiremediyse 

onunla konuşun, bunu nedenlerini öğrenin. 



  

9- Toplum içerisinde sosyal kabul gören davranışları gösterme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzla karşılıklı yerde oturun. Birlikte toplumda kabul gören davranışlarla (Teşekkür etmek, saygılı davranmak..vb. ) ilgili 
sohbet edin: “Otobüste giderken sen oturuyorsun. Çok yaşlı bir teyze arabaya bindi, ne yapman gerekir?” gibi sorular yönelterek bu 

davranışları öğretmeye çalışın. 

10- Başkalarına ait nesneleri kullanmak için izin isteme. 

Etkinlik: 

Çocuğunuzun bir eşyasını alın ve alırken ondan izin isteyin: “Ayşecim senin boya kalemlerini alabilir miyim?” . deyin ve birinin eşyasını 
almadan önce o kişiden izin istenmesi gerektiğini ona anlatın.Daha sonra bu davranışı ondan da bekleyin. Eğer bu davranışı yerine 

getirirse onu ödüllendirin: “Benim eşyalarımı almadan önce izin istemen çok güzel bir davranış, teşekkür ederim.” şeklinde. Eğer bu 

davranışı göstermezse ona yeniden model olun ve davranışı gerçekleştirmesini sağlayın. 

11- Kendisi ile ilgili kızgınlık, mutluluk, sevgi gibi duyguları ifade etme.  

Etkinlik: 

Çocuğunuzla birlikte bir drama çalışması yapın. Burada ona çeşitli olaylar anlatın ve neler hissettiğini sorun: “Şimdi çok sevdiğin bir 
kitabını kaybettin, kendini nasıl hissedersin?” , “Arkadaşın sana bir hediye verdi, kendini nasıl hissedersin?” gibi. Bu çalışmayı 

yaparken ondan gözlerin kapatmasını da isteyebilirsiniz. 

 


