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ALAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Sosyal Yardımcı 

MODÜLÜN ADI Çocukların Temel İhtiyaçları 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Fiziksel, sosyal ve psikolojik temel ihtiyaçlarla ilgili 
bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve koşullar sağlandığında çocuk/gençlerin 

temel ihtiyaçlarını zamanında karşılayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Çocukların/gençlerin fiziksel temel ihtiyaçlarını 

karşılayabileceksiniz. 

2. Çocukların/gençlerin sosyal temel ihtiyaçlarını 

karşılayabileceksiniz. 

3. Çocukların/gençlerin psikolojik temel ihtiyaçlarını 

karşılayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, çevre, aile ortamı, tüketici ile ilgili kurum ve 
kuruluşlar 
Donanım: İnternet, tahta, defter, kalem 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

İhtiyaç; bireyin hissettiği fiziksel, sosyal, psikolojik gereksinim ve eksiklikleri ifade 

eder. Yeryüzünde yaşayan tüm insanların içsel dürtülerle ortaya çıkan ihtiyaçları vardır. 

Bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine bağlıdır. 

Toplumu oluşturan bireylerin bedenen, ruhen sağlıklı olabilmeleri ve yaşadıkları toplumda 

verimli çalışabilmeleri için temel ihtiyaçlarını gereğince ve zamanında karşılamaları gerekir. 

İnsanların temel ihtiyaçları; fiziksel, sosyal ve psikolojik temel ihtiyaçlar olmak üzere üç 

grupta incelenir. 

 

Her insanın temelde ortak olan bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar; insanların 

rengine, dinine, ırkına, inançlarına ve milliyetine bakılmaksızın ortak ihtiyaçlarıdır. 

Toplumun parçası olan birey; bedensel, ruhsal, sosyal ve duygusal gelişimi ile yaşamını 

devam ettirebilmek için bu temel ihtiyaçlarının doyurulmasını ister. 

 

Temel ihtiyaçlarının karşılanması; bireyin bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal 

ihtiyaçlarının yetenekleri doğrultusunda ve ait olduğu toplum için en uygun şekilde gelişmesi 

durumudur. Temel ihtiyaçların doyurulmaması, uyum davranış bozukluklarının nedenleri 

arasındadır. 

 

Bu modül ile çocukların ve gençlerin temel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların özelliklerini 

ve gereklerini bilerek onları zamanında karşılamayı öğreneceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Çocukların/gençlerin fiziksel temel ihtiyaçlarını tanıyabilecek ve zamanında 

karşılayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Modülün sonunda ölçme ve değerlendirme bölümünde yer alan performans 

görevini hazırlayınız. 

 

1. FİZİKSEL TEMEL İHTİYAÇLAR 
 

Fiziksel sağlık, yaşam değerinin ve kalitesinin önemli bir yönüdür. Fiziksel 

ihtiyaçların karşılanması diğer ihtiyaçların karşılanmasını olumlu ya da olumsuz 

etkilemektedir. Bireyin kimliği, kişilik özellikleri, yaşadığı ortam veya yaşama biçimi ne 

olursa olsun fiziksel ihtiyaçları diğer bireylerin ihtiyaçları ile aynıdır. Fiziksel temel 

ihtiyaçlar, psikososyal temel ihtiyaçlardan önceliklidir. İhtiyaçlar sıralamasına göre ilk 

basamaktaki (fiziksel) temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bireyin üst basamaklardaki 

ihtiyaca yoğunlaşması mümkün değildir. Temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması, insanın 

yaşamını sürdürebilmesi için bir zorunluluktur. Fiziksel temel ihtiyaçlar; beslenme, barınma, 

nefes alıp verme, giyinme, boşaltma, dinlenme, vücut ısısını düzenleme, tehlikelere karşı 

önlem almadır. Temel ihtiyaç "olmazsa olmaz" ihtiyaç demektir. 

 

1.1. Beslenme 
 

İnsanlar, ilk çağlardan beri beslenme ihtiyacını barınma, giyinme vb. ihtiyaçların 

önünde tutmuştur. Bireyin yaşamını sürdürmesi ve sağlığını koruması için sağlıklı ve dengeli 

beslenme vazgeçilmez bir gereksinimdir. 

 

Bireyin günlük besin ihtiyaçları yaşına, yaşam tarzı ve sağlık durumuna bağlı olarak 

değişir. Bazı hastalıklar ya da rahatsızlıklar belli vitaminlerin ya da minerallerin 

gereksinimini artırabilir. Bunun yanı sıra özel durumlar, bazı besin türlerinin tamamen 

yasaklanmasını gerektirebilir. Ancak yine de normal koşullarda herkesin tüketmesi gereken 

standart yiyecek miktarları vardır. Çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal 

gelişimlerini tamamlayabilmeleri yeterli ve düzenli beslenmeyi gerektirir. 

 

Doğum öncesi dönemde yeterli ve dengeli beslenen çocuklar, dünyaya geldikleri 

günden itibaren sağlıklı bir yaşam sürdürür. Yeterli ve dengeli beslenen çocukların 

hastalanmaları durumunda daha çabuk iyileştikleri gözlenmiştir. Beslenme yetersizliği ve 

dengesizliği görülen çocuklarda ise sıklıkla hastalıklar, büyüme ve gelişme gerilikleri 

görülmektedir. Ayrıca bu çocukların enfeksiyon hastalıklarına yakalanmaları hâlinde 

hastalığın seyrinin daha ağır hatta ölümcül olabildiği görülmüştür. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Çocukların beslenmelerinin yeterli ve dengeli olduğunu belirlemede en iyi rehber, 

çocuğun büyümesinin izlenmesidir. Çocuğun sık hastalanmaması, büyüme ve gelişmesinin 

normlara uygun olması yeterli ve dengeli beslendiği anlamı taşımaktadır. Bu dönemde çocuk 

her üç ayda tartılır ve boyu ölçülür. Çocuk, uygun şekilde kilo alıyor ve boyu da uzuyor ise 

yeterli ve dengeli beslenmektedir. 

 

Resim 1.1: Çocuk ve beslenme 

Çocuk için beslenme anne karnında başlar. Annenin bilinçli beslenmesi çocuğun 

sağlıklı büyüyüp gelişmesinde en önemli etkendir. Anne adayının yetersiz ve dengesiz 

beslenmesi durumunda, anne bir süre için bebeği kendi depo besinleri ile besleyebilir, daha 

sonrasında bebeğin ve annenin de sağlığı bozulabilir ve bebek, sağlık problemleri ile 

doğabilir. 

 

Dünyaya gelen bebeğin yaşamını sürdürebilmesi için beslenmeye ihtiyacı vardır. 

Beslenme konusunda bebek anneye bağımlıdır çünkü bebek için en yararlı, en uygun besin 

anne sütüdür. Annenin iyi beslenmesi, bebeğin en kaliteli ve sağlıklı şekilde beslenmesini 

sağlar. İyi beslenen çocuk, fiziksel gelişim standartlarına uygun gelişme gösterir. Büyüme ve 

gelişme de buna bağlı olarak düzenli seyreder. Özellikle büyümenin hızlı ilerlediği erken 

çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çocuğun beslenmesine özen gösterilmelidir. Bu 

gruplarda yer alan çocukların besin gereksinimlerini karşılamak amacıyla her besin 

grubundan yeterli miktarda ve dengeli biçimde seçilmiş yiyeceklerle düzenlenmiş farklı 

menüler hazırlanmalıdır. 

 

Teknoloji ve tıbbın ilerlemesi, tanı yöntemlerinin gelişmesini sağlamış, bazı 

hastalıkların temelinde yanlış beslenme ve bireye özgü besin duyarlılığı olduğu sonucu 

ortaya çıkmıştır. 

 

Yakın zamana kadar çocuklarda beslenmeyle ilgili en sık görülen problem 

iştahsızlıktır. Aşırı kilolu (obez) çocuk problemi de giderek artış göstermektedir. Beslenme 

bütün canlılarda evrensel bir ihtiyaçtır. Karşılanma önceliği bakımından birinci sıradadır. 

Enerji kaynağımız çoğunlukla besinler olduğu için vücudumuz sürekli olarak besin desteğine 

ihtiyaç duyar ve günde birkaç kez bizi açlık dürtüsüyle ihtiyacımızı karşılamamız için uyarır. 

Bu ihtiyacı karşılamak zorunludur. Bu ihtiyacı karşılamadığımızda diğer işlerimize 

odaklanamayız, karşıladığımızda ise diğer işlerimizden haz duyarız. 
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1.2. Barınma 
 

Barınma, her canlının temel haklarından biridir. İnsanlar can ve mal varlıklarının 

korunmasına ihtiyaç duyar. Fizyolojik temel ihtiyaçlardan olan beslenme ihtiyacını 

karşılayan birey barınma ihtiyacını karşılamaya yönelir. İlk çağlarda insanlar, doğa 

olaylarından ve vahşi yaşamdan korunabilmek için mağaralarda yaşamaya yönelmişlerdir. 

İnsanın yaşam biçimi, bulunduğu çevre, yaşadığı coğrafya barınma modelini belirlemede 

etkendir. 

 

Resim 1.2: Çocuklar için barınmanın önemi 

Konut hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yaşamsal haklardan 

sayılmaktadır. Barınma ihtiyacının karşılanması, günümüzde sadece korunma amaçlı 

değildir. Aynı zamanda aydınlanma, ısınma, dinlenme, temizlik gibi diğer ihtiyaçların da 

karşılanabildiği bir ortam oluşturulması anlamı da taşımaktadır. 

 

Çocuğun barınma ihtiyacının karşılanması için sadece fiziksel özelliklere sahip bir 

ortamın oluşturulması yeterli değildir. Çocuk için barınma ihtiyacı, güven içinde olmak gibi 

duygusal anlam da taşır. Aynı zamanda aile bireyleri ile bir arada olmayı, aile bireyleri ve 

diğer kişilerle ilişkilerini sürdürebilmeyi de sağlar. 

 

Zaman içinde insanların ihtiyaçları doğrultusunda ve teknolojinin de gelişmesiyle 

evler de çeşitlenmiştir. Her ülke, kendi coğrafik şartlarına ve kültürel özelliklerine göre 

değişik mimari yapıda evler yapmıştır. 
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Resim 1.3: İnsan nüfusunun çok artması nedeniyle büyük şehirlerde küçük evlerin yerlerini alan 

büyük gökdelenler 

İnsan nüfusunun çok artması nedeniyle büyük şehirlerde küçük evlerin yerlerini büyük 

gökdelenler almıştır. Kırsal bölgelerde barınma geleneksel, yöreye özgü yapılardan 

oluşmaktadır. Ev, bazen birden fazla kuşağı barındıran mekândır. Özellikle içinde 

yaşadığımız toplumda ev; huzur kaynağı, dinlenme, büyüme yeri aynı zamanda da barınma 

ortamı olarak algılanmaktadır. Günümüzde barınma ihtiyacına yanıt veren konutların alt 

yapısı, ulaşımı tamamlanmış; eğitim, sağlık, kültür, ticaret gibi sosyal donatıları yeterli; 

parkları, bahçeleri, çevre düzeni, spor, dinlenme ve eğlence tesisleriyle insanlara çağdaş 

yaşam olanakları sunan yerleşim alanları olmasına dikkat edilmektedir. Barınma ihtiyacını 

karşılayan konutların sağlamlığı ve kalitesi insana güven verir nitelikte olmalıdır. Barınma 

yerlerinin izolasyonu iyi yapılmış, ısınma sorunu olmayan, iyi ışık alabilen, insana huzur 

veren, orada yaşayan bireylere yetecek kadar odası olan, yaşam odası (salon veya oturma 

odası) rahat, konforlu eşyaları olan, teknolojik donanımları bulunan yerler olması 

günümüzde dikkat edilen, aranılan niteliklerdir. 

 

1.3. Giyinme 
 

İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de giyinme ihtiyacıdır. Giyinmenin 

birinci amacı, doğa şartlarından korunmaktır. Bireyin giyinme ihtiyacını karşılaması aynı 

zamanda beden sağlığı yönünden büyük önem taşır. İkinci amacı ise süslenmektir. Süslenme 

de bireyin ruh sağlığında önemli bir yer tutar. Birey kendini giysisi ile güvende hisseder. 

Önceleri korunma ihtiyacı için giyinmeyi seçen insan, giyinmeyi giderek maddi ve manevi 

varlığını tamamlama olgusu olarak görmeye başlamıştır. 
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Resim 1.4: Doğa koşullarından korunma gereksiniminden ortaya çıkan giyinme ihtiyacı 

Toplumda zaman içinde giyim anlayışı değişmiş, süslenme ve değişiklik ihtiyacından 

doğan geçici yenilik olarak adlandırılan moda gündeme gelmiştir. 

 

Resim 1.5: Çocuğun hareket etmesi ve giysi 

Giyim; gömlek, etek, pantolon, ceket, palto gibi akla ilk gelen giysilerin yanı sıra 

ayakkabı, şapka ve kep, pijama ve gecelik, spor kıyafeti, iç çamaşırı, korse, eldiven gibi 

eşyaları da kapsamaktadır. İnsanların giyim ihtiyaçları cinsiyet, kültür, coğrafî bölge ve 

tarihsel çağlara göre büyük farklılıklar göstermektedir. İnsanların giyimleri ihtiyaçlarını 

karşılamanın yanında iklim yapılarını, millî ve dinî kültürlerini, bulundukları sosyal 

statülerini, mesleklerini, duygu ve düşüncelerini, yaşlarını, cinsiyetlerini ve etkilendikleri 

özellikleri de yansıtmaktadır. 

 

Çocukların giysileri sağlıkları açısından çok önemlidir. Çocuğa alınan giysiler 

kullanışlı olmalıdır. Bebeklerin iç giyiminde pamuklu kumaştan hazırlanan giysiler 

seçilmelidir. Ayrıca bebeğin cildinin zarar görmemesi ve giysinin sık yıkama nedeni ile 

çabuk yıpranmaması için pamuklu kumaştan giysiler seçmeye dikkat edilmelidir. Çocuğun 

giyiminde çocuğun rahat hareket etmesine imkân sağlayan kıyafetlerin seçilmesi, yaş ve 

gelişim özelliklerine uygun kıyafetler seçilmelidir. 
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1.4. Solunum 

 
Solunum, biyolojik varlığımıza bağlı en öncelikli temel ihtiyaçlarımızın başında gelir. 

Hayatımızı sürdürmeye yarayan, yaşam arzusundan kaynaklanan bir ihtiyaçtır. 

 

 Resim 1.6: Biyolojik varlığımıza bağlı en öncelikli isteklerimizin başında gelen solunum  sistemi 

İnsanın yaşayabilmesi için gerekli olan solunum ihtiyacının en doğru şekli ise sistemli, 

aralıklarla, her defasında ağzı kapatarak burundan nefes almak ve ağızdan nefes vermektir. 

Solunan hava; içindeki değişik gazlar, su buharı ve partiküller ile atmosferi dolduran renksiz, 

kokusuz bir gazdır. Değişik gazlardan oluşan havada bulunan en önemli gaz oksijendir. 

Canlıların yaşamında bulunması zorunlu olan gaz da oksijendir. 

 

İnsanın yaşadığı ortamlarda solunan havanın kalitesi de büyük önem taşır. Solunan 

havanın nemi, karışımı, sıcaklığı kalitesini belirler. %21 oranında oksijeni olan, zararlı 

partikül ve gazlar bulunmayan, sıcaklığı mevsime göre 18°C - 28°C olan, oransal nemi %40 

- %60 arasında olan karışımlı hava, insanın solunum ihtiyacı için konforlu bir havadır. 

Kapalı mekânlarda hava kullanıldıkça canlılar için belirlenen konfor koşullarını kaybeder. 

 

Sıcaklığın artması ile terleme, düşmesi ile üşüme, nemin artması ile cilt solunumunun 

yavaşlaması, nemin azalması ile cilt kuruluğu, oksijenin azalması ile nefes alma zorluğu vb. 

sorunlar yaşanır. İhtiyaç duyulan oksijen normal solunum hızı ile sağlanamadığında solunum 

ve kan dolaşımı hızlanırken kan basıncı yükselir, baş ağrısı ve yorgunluk şikâyetleri başlar. 

Bu sorunların nedeni, havadaki oksijen oranının %21'den düşük olmasıdır. Hızlı gelişim 

gösteren çocukların temiz hava ve bol oksijene ihtiyaç vardır. Bunun için yetişkinler; 

 

 Çocuklarının bol oksijen almasını sağlamalı, 

 Hava şartları ne olursa olsun gün içinde belirli aralıklarla temiz hava alması 

sağlamalı, 

 Mevsim ne olursa olsun çocuğun açık havada oyun oynamasını sağlamalı, 

 Bebek ve çocuk odalarını sık sık havalandırmalı, 

 Ev ya da okullarda hava kirliliğini önleyici tedbirler almalı, 

 Hava kirliliğinin yoğun olduğu havalarda çocukları dışarı çıkarmamalıdır. 
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1.5. Uyku ve Dinlenme 
 

Uyku; normal koşullarda insan yaşamının üçte birini kapsayan doğal, biyolojik bir 

süreçtir. Gün boyu süren zihinsel ve bedensel etkinliklerin sonucu olarak uyumak, doğal 

dinlenme yöntemidir. 

 

Çocukların, ruhsal ve bedensel gelişmelerinde uyku ve uyku sonucu dinlenmenin 

önemi büyüktür. Dinlenmeyi sağlayamayacak kadar az uyuyan çocuklarda iştahsızlık, 

sinirlilik, duygu ve heyecanların kolayca harekete geçmesi ve direnme hâlleri görülür. 

Bebekler, doğumu takip eden haftalar içinde zamanlarının neredeyse yirmi saatten fazlasını 

uyku ile geçirir. Yaş ilerledikçe çocuğun uyku gereksinimi giderek azalır ve okula başlama 

yaşına doğru 10-12 saatlik bir uyku çocuğu dinlendirmek için yeterli olur. 

 

Resim 1.7: Uyuyan çocuk 

Çocuklar ve bebekler erişkinlere göre sık sık beslenmek, uyumak ihtiyacı gösterir. 

Bunun nedeni, onların yetişkinlere göre altı kat daha fazla zihinsel eylem yapması, daha 

hareketli olup çok daha fazla enerji harcamasıdır. Bu nedenle daha çok uykuya ihtiyaç 

duyarlar. Uyku, çocuğun temel ihtiyaçlarının başında gelir. Bebeğin büyüme ve gelişmesini 

hızlandıran bazı hormonlar (büyüme hormonu gibi) uyku sırasında artar. 

 

Çocuklarda uyku ve dinlenme ihtiyacının doğru karşılanması kişilik gelişimi, 

etkileşimi, çevreye uyumu, insanlarla ilişkileri üzerinde çok önemli etkiler yaratır. Bu 

nedenle çocukların düzenli ve sağlıklı uyku düzenine ihtiyacı vardır. İnsan bedeninin 

yorgunluğa ve uykusuzluğa dayanabilme gücü sınırlıdır, sonrasında birey bu konudaki 

gücünü bir süre sonra yitirir. Bu durumun yaşanmaması için bedenin dinlendirilmesi gerekir. 

 

Resim 1.8: Düzenli uyuyan mutlu ve huzurlu çocuk   
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Dinlenme, oturmak ya da uzanıp yatmak olarak algılanmamalıdır. Bireyin ve çocuğun 

ilgi duyduğu, zaman ayırmaktan hoşlandığı aktiviteler ve uğraşılarla ilgilenmesi de uyumak 

veya oturmaktan daha çok dinlendirebilir. 

 

Dinlenme ve eğlenme, birey için hiçbir zaman lüks olarak düşünülmemeli, bir ihtiyaç 

olduğu kabul edilmelidir. Çalışan ve yorulan her birey dinlenmeye gereksinim duyar, 

dinlenmek bireyin en doğal haklarındandır, özellikle çocuklar için zorunluluk olduğu kabul 

edilmelidir. Bununla birlikte dinlenmenin insan yaşamında dengeli bir biçimde yer alması ve 

buna yeteri kadar zaman ayrılması gerekir. 

 

Uyku ihtiyacı karşılanırken problemsiz, kaliteli bir uyku saatinin geçirilmesine dikkat 

edilmelidir. Uyku ihtiyacının iyi bir şekilde karşılanabilmesi için dikkat edilmesi gereken 

noktalar şunlardır: 

 

 Çocuk doğduğu andan itibaren düzenli uyku alışkanlığı edinmesine yardımcı 

olunmalıdır. 

 Günlük fiziksel aktivitelere yeterince yer vermeye çalışılmalıdır. 

 Özellikle yatmadan önce çocuklara karbonhidrat ve şekerli yiyecekler 

yedirmemeye çalışılmalıdır. 

 Çocuğun uyuyacağı odanın olabildiğince karanlık olmasını, böylece vücut 

ritminde önemli bir yer tutan seratonin ve melatonin (uyku hormonu) 

hormonlarının salınımlarının olumlu etkilenmesi sağlanmalıdır. 

 Çocuğun yatak odasında TV bulundurulmamalı ve izlenmemelidir. 

 Uykuya geçişte çocuğun üşümemesi için önlem alınmalıdır. 

 Rahatlatıcı kitaplar tercih edilmelidir. 

 Vücut yenilemede önemli yer tutan adrenalin salınımı gece 23.00- 01.00 saatleri 

arasında olduğundan çocuğun erken yatması sağlanmalıdır. 

 Yatmadan önce duş almanın uykuya geçişi kolaylaştırdığı unutulmamalıdır. 

 Yatmadan önce sıvı alınmamasına (özellikle kafeinli, teinli içecekler vb.) dikkat 

edilmelidir. 

 Uyku odası ısısının 21°C-22 °C olması sağlanmalıdır. 

 

1.6. Temizlik 
 

İnsan varlığının korunması ve sürekliliği için temizlik ihtiyacı büyük önem taşır. Birey 

hem bedenini hem de çevresini temiz tutmak zorundadır. Bireysel sağlığı tehdit eden 

hastalıklardan korunmak için bireyin kişisel temizliğine ve çevre temizliğine çok özen 

göstermesi gerekir. Temizlik, hayatın sürdürülebilmesi ve sağlıklı bir yaşam için gerekli 

temel ihtiyaçlardan biridir. 

 

Resim 1.9: Öz bakımını yerine getiren çocuk 
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Gelişmiş toplumlarda kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerin başında su ve 

sabun gelir. Bunun yanı sıra banyo süngerleri, lifleri, diş fırçaları, el ve ayak temizliği ile 

vücut temizliğinde kullanılan fırçalar, tırnak makası ilk akla gelen temizlik araçlarıdır. 

Bunların tümü başkalarıyla paylaşılmaması gereken, kişisel temizlik araçlarıdır. Başta 

kişinin kendi sağlığı olmak üzere başkalarının da sağlığını korumanın en önemli aracı 

temizliktir. Sadece beden temizliği değil kullanılan her şeyi ve her ortamı temiz tutmak da 

temiz olmanın gereğidir. 

 

Sabah uyanınca yüz yıkama, diş fırçalama, saç tarama, erkeklerde tıraş olma gibi rutin 

etkinliklerle güne başlayan birey için sadece bu işlemler yeterli olmayacaktır. Birey, en geç 

bir gün ara ile banyo yaparak vücudunda biriken kirlerden, saçındaki, yüzündeki yağ ve 

tozlardan arınmak zorundadır. Gün boyunca birçok kez de sağlıklı yaşam için ellerin 

sabunlaması gerekir. Ayrıca yapılan tüm bu temizlik işlemleri cildin soluk alması, canlı 

kalabilmesi için gereklidir. 

 

Birey, gözle görülemeyen mikroorganizmaların sağlık açısından oluşturduğu 

tehlikenin ne kadar büyük olduğunun çoğunlukla farkında değildir. Bu nedenle ellerin 

yemekten önce, yemekten sonra, dışarıdan eve gelince bol su ve sabun kullanarak, 15-30 

saniye iyice ovalayarak yıkanması alışkanlığı çocuklara kazandırılmalıdır. 

 

İlk bebeklik günlerinden itibaren çocuğa her gün banyo yaptırılmalıdır. Banyo 

yaptırmak bebeğin cildinin hava alması için önemlidir. Çocuklarda temizlik gereksiniminin 

yerine getirilmesini gerektiren diğer önemli konu da vücudun su ile teması sırasında büyüme 

hormonunun harekete geçmesidir. 

 

Bebeklerin banyo esnasında hazırlanan odanın sıcaklığı 22 °C-23 °C olmalı ve hava 

akımı varsa buna karşı önlem alınmalıdır. Banyo suyu 35 °C-37 °C arasında sabitlenmelidir. 

Küvet, çocuğun suya girebileceği kadar doldurulmalıdır. Suyun sıcaklığı, termometreyle 

kontrol edilebildiği gibi (Doğru yol budur.), dirsek suya sokularak da anlaşılabilir. Bebeğin 

kaymasını engellemek için küvet içine kaymaz bir malzeme konulması da gerekir. 

 

Resim 1.10: Banyo yapılan bebek 

Banyo için gerekli malzemeler; temiz küvet, baş ve vücut için iki ayrı tülbent (Bunlar 

çok yumuşak sünger olabilir.), yumuşak başlıklı çocuk havlusu, bebek sabunu, göz 

yakmayan şampuan, ince havlular veya banyo minderi, temiz bez ve giysileridir. Gerekli 

malzemelerin önceden hazırlanması endişe ve paniğin önlenmesinde önemlidir. Çocuklara 

banyo yaptırırken alınabilecek tedbirler şu şekilde sıralanabilir: 
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 Kazaya sebep olabilecek kırılabilir nesneler ve elektrikli aletler, banyo 

yaptırılan yerden uzaklaştırılmalıdır. 

 Küvette banyo termometresi kullanılarak küvet sıcak su ile doldurulmalıdır. 

 Çocuğun önce ön tarafı daha sonra sırt kısmı sabun ile sabunlanmalı ve su ile 

durulanmalıdır. 

 Çocuğun en son başı şampuanlanmalı ve su ile durulamalıdır. 

 Küvetten çıkarken tüm vücuduna su dökülmelidir. 

 

Yaşadığımız ortamlarda temizlik; kirlerden, lekelerden arındırılmış ve hijyenik olmak 

anlamına gelir. Genelde temiz görünen bir ev ortamı hijyenik olmayabilir. Zararlı 

organizmaların bulunduğu ve hızla çoğaldığı tuvalet, banyo ve mutfak gibi mekânların ve 

diğer yaşam alanlarının uygun yöntem ve temizlik maddeleri ile temizlenerek zararlı 

organizmaların uzaklaştırılması, kurulanarak çoğalmalarının engellenmesi gerekir. 

 

Temizlik alışkanlığı diğer ihtiyaçlar gibi çocuğun becerilerinin hızla geliştiği 2-3 yaş 

döneminden itibaren onun hayatının bir parçası olmalıdır. 4 yaşındaki bir çocuk yemek 

yedikten sonra bir bezle ağzının silinmesini bekliyorsa ilerleyen yaşlarda elini, yüzünü 

yıkamak için sürekli anne ve babanın uyarılarına ihtiyaç duyabilir. 

 

Küçük yaşlarda çocuklarına anne-babaların keyifle ve isteyerek yaptığı küçük 

yardımlar çocukların yaşı büyüdüğünde çocukla ebeveynler arasında çatışma konusu olmaya 

başlamaktadır çünkü çocuk alıştığı, kolayına giden düzenin devam etmesini beklerken 

ebeveynler de çocuktan kendi sorumluluğunu almasını bekler. 

 

İhtiyaçlar, beklentiler ve gelişmeyen beceriler birbirine karıştığında da çatışan bir aile 

ortaya çıkar. "Ağaç yaşken eğilir." atasözü tüm konular gibi temizlik konusunda da erken 

yaşta alışkanlık kazandırmanın önemini vurgular. Çocuğa temel ihtiyaç olan temizlik 

konusunda sorumlu bir birey olabilmesi için fırsat tanınmalıdır. Bu fırsatlar; model alma, 

keyifli hâle getirme, olumlu davranışları ödüllendirme ile mükemmellik beklemeden 

oluşturulmalıdır. 

Temizlik ihtiyacını gidermek aynı zamanda önemli bir değerdir ama sınırlarını iyi 

belirlemek gerekir. Kirlenmemek için yaşam tecrübelerini sınırlamamak gerekir. 

Kirlendikten sonra nasıl temizlenilmesi gerektiğini bilmek yeterlidir. 

 

1.7. Boşaltma 
 

Canlıların yedikleri besinleri ürik asit veya posa olarak atmasıdır. Aslında proteinler 

vücutta parçalanınca amonyağa dönüşür ama sonradan zararsız olan üre ve ürik asit hâline 

dönüştürülür. 

 

İnsanın yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldığı besin içerikleri, 

vücutta enerji üretimi, yapım ve onarım ayrıca düzenleyici olarak da kullanılır. Besin 

maddelerinin hücrelerde parçalanması sonucu oluşan su, madensel tuzlar ve karbondioksit 

gazı, amonyak, üre, ürik asit gibi zararlı atık maddelerin vücut dışına atılması boşaltım 

sistemi ile mümkündür. 
 

İnsanda boşaltım sistemi, böbrekler ve bunlara bağlı sistemlerden başka boşaltım ve 

düzenleme görevi yapan deri, akciğer ve sindirim kanalını da kapsar. Böbrekler dakikada 

125 ml sıvıyı süzmektedir. Deri, metabolik atıkların %5-10’unun atılmasında; akciğer, su ve 

karbondioksidin (CO2) uzaklaştırılmasında görev alır. İnsanın boşaltım ihtiyacını 
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karşılamasını sağlayan organlar; böbrekler, idrar borusu, idrar kanalı, idrar kesesi, üretradır. 

Deri, akciğer ve kalın bağırsak da boşaltma sisteminin organlarıdır. Bunlara ek olarak 

karaciğer de boşaltıma yardımcı bir organdır. 
 

İnsanın yaşamı süresince boşaltım ihtiyacının karşılanması zorunludur. Yaşamsal 

ihtiyaçlardan olan boşaltım ihtiyacının sürekliliği için boşaltım sisteminin sağlığının 

korunması gerekir. Çocuklarda boşaltım sisteminin sağlığı ve korunması için çocuklara; 

 

 Yeterli miktarda sıvı verilmeli, sıvı miktarı sıcak ve kuru havalarda 

artırılmalıdır. 

 İdrarlarını uzun süre tutmamaları sağlanmalıdır. 

 Böbrekler ve idrar yolları soğuktan korunmalıdır. 

 Acı, baharatlı, asitli yiyeceklerin tüketilmesinde dikkat edilmelidir. 

 Düzenli banyo yaptırılmalıdır. 

 İçilen su, yenilen besinler temiz olmalıdır. 

 Diş çürükleri ve boğaz iltihabı bekletilmeden tedavi ettirilmelidir. 

 Kişisel temizliğe dikkat edilmelidir. 

 

Çocuklarda boşaltım siteminin sağlığına ve korunmasına dikkat edilmediği 

durumlarda böbrek iltihapları, böbrek taşları, böbrek yetmezliği, nefrit, üremi, albümin, sistit 

gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların bazıları ölümcül olabilmektedir. 

 

1.8. Vücut Isısı 
 

İnsan vücudu soğuk havayla karşılaştığında fizyolojik olarak savunmaya geçer fakat 

soğuk hava bu savunmayı yavaş yavaş etkisizleştirir. Donarak ölme olayları bununla ilgilidir. 

Vücudumuzun sürekli düzenlemeler yaparak koruduğu yaklaşık 37 °C’lik sabit 
sıcaklığın önemi bu durumda anlaşılabilir. 

 

Çok soğuk havada bedenin yavaş çöküşünün belirtileri vardır. Başlangıçta kalp ritmi 

hızlanır, damarlar büzülür ve atardamar basıncı yükselir. Vücut kendisini ısıtmak için 

titremeye başlar. 

 

Vücut sıcaklığının 35 °C’ye düşmesi tehlikeli bir durum oluşturur. Kalp ritmi 

yavaşlamaya başlar, tansiyon düşer, kol ve bacaklarda en çok da parmaklardaki damarlar 

büzülmeye başlar. Ardından da bilinç bulanıklığı, yönelim (yönelme) bozukluğu, uyku 

eğilimi ve dikkat dağınıklığı ortaya çıkar. Zihinsel işlemlerde aksama oluşmaya başlar. 

Buradaki önemli nokta, vücut sıcaklığının 2 °C daha düşmesi ile ortaya çıkan tehlikeli 

sonuçtur. Soğukta kalınmaya devam edilirse ve vücut sıcaklığı 33 °C’ye düşerse bellek ve 

bilinç kaybı yaşanır. 24 °C’ye düştüğünde solunum, 20 °C’ye düştüğünde beyin, 19 °C’ye 

düştüğünde kalp durur ve ölüm gerçekleşir. Temel bir ihtiyaç olan vücut ısısının korunması, 

diğer temel ihtiyaçlarla doğrudan ilişkilidir. 
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Resim 1.11: Vücut ısısının korunması 

Bu nedenle vücudun sürekli düzenlemeler yaparak ısısını 37 °C’de tutması; giyim, 

beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam koşullarını düzenlemesi hayatını 

sürdürebilmek için önemli bir ihtiyaçtır. 

 

1.9. Tehlikelerden Korunma İhtiyacı 
 

Bireyin kendini güven, emniyet içinde ve tehlikelerden uzak hissetme ihtiyacıdır. 

İnsan acıdan ve fiziksel yaralanmalardan, dışarıdan gelebilecek tehlikelerden ve tehditlerden 

korkar. Doğanın gücü karşısında ve doğa koşullarında yaralanmadan, zarar görmeden var 

olmak ve yaşamını sürdürebilmek, insanın zekâsını kullanarak gerçekleştirilebileceği bir 

durumdur. Tehlikelerden korunmak için insanoğlu eski çağlardan bu yana vahşi yaşama 

karşı aletler yapmış, korunmaya çalışmıştır. Bu konudaki en önemli buluş, ateşin keşfi 

olmuştur. Korunma adına yapılan bu gibi buluşlar, insan zekâsının ürünüdür. Bundan 

anlaşılan insanın zayıflığının yanında bir güce de sahip olduğudur. Doğadan kaynaklanan 

tehlikeler dışında birey, toplum içindeki ilişkilerinin kötüleşme ihtimali, düşük refah, 

haklarını ve çabalarını kaybetme gibi tehlikelere karşı da korunmak ister. 

 

Korku, insana varlığını hatırlatan bir duygudur; insanın hayatta kalması, varlığını 

sürdürebilmesi ve kendisini savunabilmesi için gereklidir. Korkunun amacı, kişiye 

rahatsızlık vermekten çok kişinin tehlikeyi fark ederek savunma mekanizmasını harekete 

geçirmesini sağlamaktır. 
 

İnsan hayatından tehlikeyi tamamen yok etmek mümkün değildir. İçgüdüsel olarak 

birey; tehlikelerden kaçınma, tehlikeyi azaltma, tehlikeyi devretme, tehlikeyi bireysel olarak 

taşıma gibi davranışlar gösterir. 
 

Toplumlar için çevresel tehlikeler ise hava, su, toprak ve gürültü kirliliğidir. Bunlar 

yaşamı tehdit eden en önemli faktörlerdendir. Toplumdaki bireyler, günümüz dünyasında 

karşılaştıkları yaşamı tehdit edebilecek çevresel tehlikelere karşı çeşitli savunma yolları 

geliştirmede zekâlarına güvenmeli, sorumluluk alabilecekleri konular için gereğini 

yapmalıdır. 

Bebekler kendilerini korumak için birtakım reflekslerle donatılmış olarak doğar. 

Acıktığı zaman ağlama, tutma, yakalama gibi bu refleksler bebeğin hayatta kalması için 

gerekli olan beslenme ihtiyacını karşılamanın yanında korunma ihtiyaçları için de uyarı 

niteliğindedir. Zamanla çocuktaki zihinsel beceriler artıkça refleksler kaybolur ve yerini 

bilinçli davranışlara bırakır. 
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Çocuklara küçük yaşlardan itibaren kendini koruma bilinci verilmelidir. Sürekli 

çocuğun üzerine montunu giydiren bir yetişkin çocuğun kendini koruma gereksinimini yok 

etmektedir. 

 

İlk çocukluk çağlarında çocuklarda dikkat yoğunluğu azdır. Bu nedenle çocukların 

karşılaşabileceği kaza ve tehlikelere karşı alınacak önlemler şunlardır: 

 

 Merdiven, sandalye vb. eşyalar pencereden uzak olmalı; pencere ve balkonlara 

parmaklık takılmalıdır. 

 Çocuklar; düğme, boncuk, tüylü cisimler, batıcı sivri materyal veya 

oyuncaklarla oynatılmamalıdır. 

  Çocuklar; su dolu küvet, kova, leğen vb. araçlardan uzak tutulmalıdır. 

 Temizlik malzemeleri ve ilaçlar bebek güvenlik kilitleri takılmış dolaplarda 

saklanmalıdır. Kilitli tutmak çocuğun tehlike ile karşılaşmasını engeller ancak 

kendini koruma yollarını kazandırmaz. Yetişkinin görevi ortamı tehlikelerden 

uzaklaştırmak değil tehlike durumu ile karşılaştığında ne yapacağı, nasıl 

yapacağı konusunda çocuğu desteklemektir. 

 Ocaktayken tencere, tava vb. eşyaların sapı arkaya çevrilmeli, çocuk ocaktan 

uzak tutulmalıdır. 

 Evde açık elektrik kabloları ve prizler bulundurulmamalı veya çocuğun 

ulaşamayacağı yerlere monte edilmelidir. 

 Çocuklar, soba yanan odada yalnız bırakılmamalıdır. 

 

Anne-baba ve eğitimciler çocukları yaşam deneyimlerinden uzak bırakmadan 

izleyerek tehlikelere karşı önlem almalı, gerekli durumlarda çocuğu korkutmadan 

tehlikelerden uzaklaştırmalıdır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. İnsanların temel ihtiyaçları  .............................. ,  .......................... ,  ...................  olmak 

üzere ................................................................. grupta incelenir. 

 

2.  ...........................................  beslenen çocuklar dünyaya geldikleri günden itibaren 

sağlıklı bir yaşam sürdürür. 

 

3. Barınma ihtiyacının karşılanması günümüzde ................... ,  ...................................  gibi 

diğer ihtiyaçların da karşılanabilmesi için bir ortam oluşturulması anlamına gelir. 

 

4. Bebeğin cildinin zarar görmemesi,  giysinin sık yıkanması nedeniyle çabuk 

yıpranmaması için en uygun seçenek ....................... giysilerdir. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi insan solunumu için en konforlu hava sıcaklığıdır? 

A)  15 °C-18 °C 

B) 16 °C-20 °C 

C) 18 °C-28 °C 

D) 22 °C-28 °C 

E) 20 °C-28 °C 
 

6.  Çocuklarda iyi bir uyku ihtiyacı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yatmadan önce duş aldırmak 

B) Fiziksel aktivitelere yer vermek 

C) Yatak odasında TV bulundurmamak 

D) Özellikle yatmadan önce karbonhidrat ve şekerli yiyecekler yemek 

E) Uykuya geçişte üşüme hissediyorsanız önlem almak 

 

7. Temizlik alışkanlığı çocuğa aşağıda belirtilen yaşlardan hangisinde kazandırılır? 

A) 4-5 

B) 0-2 

C) 3-4 

D) 4-6 

E) 2-3 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sisteminin sağlığını ve korunmasını sağlamada 

doğru bir seçenektir? 

A) Böbrekleri üşütmemek için sık sık banyo yapılmamalıdır. 

B) Acı ve baharatlı yiyeceklerle boşaltım sistemi uyarılmalıdır. 

C) İdrar uzun süre tutulmamalıdır. 

D) Yaz-kış aynı ölçüde su içilmelidir. 

E) Kuruyemiş tüketilmemelidir. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığının  35 °C'ye düşmesiyle ortaya çıkan 

belirtilerdendir? 

A) Tansiyon düşer. 

B) Kalp ritmi hızlanır. 

C) Bellek ve bilinç kaybı olur. 

D) Beyin durur. 

E) Ölüm gerçekleşir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
 

Çocukların sosyal temel ihtiyaçlarını etkileyen faktörleri araştırınız. Edindiğiniz 

bilgileri öğretmeninizle ve arkadaşlarınıza paylaşınız. 

 

 

 

 

 

 Çocukların sosyal temel ihtiyaçlarını tanıyabilecek ve zamanında 

karşılayabileceksiniz. 

 

2. SOSYAL TEMEL İHTİYAÇLAR 
 

İnsanın yapısına bakıldığında fiziksel temel ihtiyaçların giderilmesinden sonra ortaya 

çıkan ihtiyaçların bireyin sosyalleşmesiyle ilgili olduğu gözlemlenmiştir. 

 

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliği, konuşmasıdır. Konuşan insanın bireysel 

varlığı ve sosyal yönü diğer insanlarla iletişim kurup beraber olmasıyla ortaya çıkar. Sosyal 

temel ihtiyaçlar basitten karmaşığa doğru bir yol izler. Arkadaşlık kurmak, bir gruba ait 

olmak ve statü kazanmak gibi basitten karmaşığa sıralanır. 

 

Çocuğun ailesi ve çevresi tarafından olumlu desteklenen çabaları, onun sosyal 

gelişimini sağlıklı sürdürebilmesini sağlar. Yaşam tecrübeleri, olumlu aile ve çevre 

desteğiyle birlikte doğru bir yol izleyen çocuk, başarılı ve mutlu olur. Bilinçli yetişkinler için 

çocuğun sosyal temel ihtiyaçlarını karşılamak, fiziksel temel ihtiyaçlarını karşılamak kadar 

önemlidir. Çocuğun sosyal yaşamında anne-baba ilk modellerdir. Aile ortamı çocuk için 

insan ilişkilerinin sergilendiği, tecrübeler edindiği ilk ortamdır. Çocukların sosyal temel 

ihtiyaçları şunlardır: 

 

 Arkadaşlık kurmak 

 Bir gruba dâhil olmak 

 Sosyal statü ihtiyacı 

 Bir işe yarama ihtiyacı 

 Bağımsızlık ihtiyacı 

 

2.1. Arkadaşlık Kurmak 
 

Arkadaş edinmek, arkadaşlar ile vakit geçirmek sosyalleşmenin temel koşuludur. 

Arkadaşlık ilişkileri, insan hayatının her döneminde çok önemlidir. Arkadaşlar, bireyin kendi 

dünyasından sıyrılıp yeni dünyalar ile tanışmasını, toplumsal ilişkileri anlamasını ve farklı 

bakış açıları geliştirmesini sağlar. 
  

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Çocukluk çağında arkadaşlık, çocukların sosyal ve duygusal gelişimini sağlayan en 

önemli faktörlerden biridir. Çocuklar, arkadaşlık ederek farklı şekillerde ilişki kurmayı, 

paylaşmayı ve iş birliği yapmayı, kendilerini ifade etmeyi, başkalarına saygı duymayı, diğer 

insanların duygularını anlamayı ve kendi duygularını kontrol etmeyi öğrenirler. Kurulan 

arkadaşlıklar çocukların sosyal beceriler kazanmaları, grup içinde yaşamayı öğrenmeleri ve 

toplumsallaşmaları açısından yardımcıdır. 

 

Resim 2.1: Arkadaşı ile birlikte olan mutlu çocuk 

Okul çağlarında arkadaşlık ilişkileri çok önemlidir. Okul çağındaki bireyler, yaşanan 

arkadaşlık ilişkileri ile ilgili problemler yüzünden büyük üzüntüler duyabilir. Arkadaşlık, 

çocukların insan ilişkilerinde karşılaşılan sorunları çözme yollarını, duygularını ifade etme 

yollarını, liderlik özellikleri kazanma ve geliştirme yollarını öğrenmeleri için fırsatlar verir. 

Çocuklar, anlaşmazlıklar nedeni ile üzüntü yaşasalar da arkadaşlık problemlerine yaratıcı 

çözümler üretebilir. Bulunan yaratıcı çözümler, çocuğun sosyal becerileri ve yaşıyla 

orantılıdır. Bu nedenle arkadaşlık ilişkilerinde sosyal beceriler ve yaş, belirleyici 

faktörlerdendir. 
 

Çocukların arkadaşlık ilişkilerinde sosyal beceriler kazanması yetişkinler tarafından 

desteklenmelidir. Yetişkinler tarafından desteklenmesi gereken sosyal beceriler şunlardır: 

 

 Yeni insanlarla tanışma, konuşmayı başlatma ve sürdürme, karşısındakini 

dinleme becerileri 

 Paylaşma, uzlaşma, özür dileme, iltifat etme ve iltifatı kabul etme, grup 

aktivitelerine katılma, alayla başa çıkabilme, soru sorma, teşekkür etme, kendi 

düşüncelerini söyleme gibi yaşıtlarıyla ilişki kurma becerileri 

 Duygularını tanıma, ifade etme, öfkeyle baş etme, başarısızlıkla başa çıkma, ilgi 

duyduğunu gösterme gibi duyguların kontrolüyle ilgili beceriler 
 

Çocuk, sosyal becerilerini geliştirdiği sürece kendine olan güveni artar. Yetişkinler, 

çocuklarının arkadaşlık sorunlarını kendileri çözmek yerine çocukları dinlemeli, anlamaya 

çalışmalı, kendi sorunlarına çözüm bulmaları için olumlu yönergeler vermelidir. 

 

Çocuklar ile ilişkilerde olumlu dil kullanımı, olumlu davranışların yüceltilmesi, ve 

övülmesi, aile içi sorunlara olumlu çözüm yolları bulunması çocukların sosyal becerilerini 

geliştirmelerine yardımcı örnekler oluşturur. 
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Çocukların arkadaşlık kurma becerileri geliştirmelerinde yetişkinlere düşen görevler 

şunlardır: 

 

 Çocuk doğru sosyal davranışlar gösterdiğinde övülmeli, ödüllendirilmeli, olumlu 

sosyal davranışın pekişmesi sağlanmalıdır. 

 Farklı yaşlarda çocuğun arkadaşlık ilişkilerinde değişiklikler olabilir, çocuğa 

anlayış ve hoşgörü ile yaklaşılmalıdır. 

 Çocuk yeni arkadaşlıklar kurmada yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duyabilir, ona 

destek olunmalıdır. 

 Çocuğun arkadaşlarını eve davet etmesi ya da yaşıtlarının evde konuk edilmesi, 

arkadaşlıklarının sürdürülmesinde kolaylık sağlar. Çocuk, bu konuda yetişkinler 

tarafından cesaretlendirilmelidir. 

 Çocuğun arkadaşlık problemlerine çözüm yolları üretmesine yardımcı 

olunmalıdır. Yapılan bu yardımlarla arkadaşlık problemlerini çözebildiklerini 

görmeleri çocuklara güven duygusu kazandırır. 

 Çocuk yakın çevresindeki yetişkinlerin sosyal becerilerini örnek alacağından 

yetişkinler arkadaşlık ilişkilerinde dikkatli davranmalıdır. 

 

2.2. Bir Gruba Ait Olma 

 

Resim 2.2: Grup hâlinde oynayan çocuklar 

İnsanın kendisini eksik hissetmesi, tamamlamak istemesi ile ilgilidir. Birey kabul 

görme, sevme- sevilme ihtiyaçları karşılanırsa tamamlanır ve tatmin olur. Ait olma, öz benlik 

bilinci ile yakından ilgilidir. 

 

İnsanlar, değişik zamanlarda ihtiyacına göre bir gruba, bir partiye, bir ideolojiye, bir 

dine vs. ait olabilir. Bu durum, bireyin ait olma ihtiyacı doğrultusunda bilinçli bir seçimdir. 

Bir ırka, millete ve aileye ait olmak ise doğumla gelen bir aidiyettir. Daha sonraları 

bireylerde karşı cinsten hoşlanmak, çatışmalardan kaçınmak ve insancıl ilişkilerde 

bulunmak, sosyal etkinliklere katılmak, birlikte olmak gibi birçok ait olma ihtiyacı görülür. 

Bu durum, insanın sosyalleşmesini sağlar ve yaptığı işlere anlam, zenginlik katar. Ait olma 

ihtiyacının giderilmesi sırasında aşağıdaki istek ve ihtiyaçlar da karşılanır: 

 

 Umursanma 

 Olduğu gibi kabul edilme 

 Bir grubun vazgeçilmez üyesi olarak kabul edilme 
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 Güvenilme 

 Sevilme 

 Onay arama 

 Kabul edilme 

 Beğenilme 

 

Bir gruba ait olmak, toplu yaşama içgüdüsüyle ilgilidir. Aynı zamanda sevme sevilme 

ihtiyacı da bu ihtiyaçlarla birlikte karşılanır. Birey, ait olma ve sevgi ihtiyacını belli bir süre 

karşılayamamışsa daha sonra karşılamış olsa bile uzun süre önceki eksikliğin olumsuz 

etkilerini benliğinde hisseder. 

 

Bir gruba ait olma ihtiyacı 9-12 yaşlarında hız kazanır. Bir gruba ait olma ihtiyacını 

karşılarken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 

 

 Çocuğa ahlaki ve toplumsal değerler de öğretilmeli; aile, okul, vatan, toplumsal 

birey olma bilinci kazandırılmalıdır. 

 Çocuğa ait olmak istediği grup hakkında sorular sorulmalı, çocuk 

hissettirmeden izlenmelidir. Aşırı koruyucu ve kollayıcı davranışlar ihtiyaçlarını 

doyuramayan çocuğun uyumsuzluğuna neden olur. 

 Çocuğun hem cinsleriyle ve karşı cinsle arkadaşlığına izin verilmelidir. 

 Çocuğun artan arkadaşlık ilişkilerinde riskli durumlar, istenmeyen davranışlar 

tespit edilirse çatışmaya girilmeden çözüm üretilmelidir. 

 Çocuğun ait olduğu grupta tehlikeli veya risk taşıyan davranışlar tespit 

edilmişse olumlu alternatif arkadaş ortamı ve çevre olanakları hazırlanmalıdır. 

 Çocuğun hayatında özellikle ergenlik öncesinde görülen bir gruba ait olma 

ihtiyacının önemini kavrayarak öğüt vermek yerine çocuk dinlenmeli, anlayışla 

karşılanmalı, problemlerini çözmede çocuğa yol gösterici olunmalıdır. 

 

Bir gruba ait olma, çocuğa sadece arkadaş ve eğlence sağlamakla kalmaz, aynı 

zamanda ona gurur ve statü duygusu da verir çünkü birey içtenlikle kabul edildiği grubun 

yararına çalışır. 

 

2.3. Sosyal Statü İhtiyacı 
 

Sosyal statü, bireyin sosyal yapıda işgal ettiği yer olarak tanımlanır. Doğumla gelen 

statüden başka bir de eğitim, meslek gibi olduğumuz kişiyi oluşturmamıza yardımcı olan 

araçlarla edinilen statü vardır. 
 

Sosyal statü ihtiyacını açıklayan beklenti örnekleri şu şekilde sıralanır: 

 

 Kişisel takdir 

 Görev sorumluluğu hissetme 

 İddia etme 

 Şefkat duyma 

 Yarışma 

 Bazı şeylere sahip olma 

 Bazı kimselerle birlikte olma 

 

Sosyal statü; bireye prestij, başarı, saygı görme, öz güven gibi değerler kazandırır. 

Sosyal statü ihtiyacı karşılanırken birey öncelikle fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamayı 

düşünür. 
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Resim 2.3: Bireyin gruplaşma isteği 

 

Resim 2.4:Bireyin hiyerarşik düzende konumunun yükselmesi 

Çocuk için sosyal statü ihtiyacı, ilk çevresi olan anne babası tarafından karşılanır. 

Çocuğun ailede edindiği statü, onun gelecekteki statüsünde büyük önem taşır. Sosyal statü 

çok büyük bir doyum sağlar; birey, hiyerarşik düzende konumu yükseldikçe kendini daha 

mutlu hisseder. 

 

Erken çocukluk döneminde, anaokulunda; çocukların, alışma ve kabul görme 

dönemlerinden sonra sahip oldukları konumu sağlamlaştırmaya çalıştırması, diğer çocukların 

oyunlarına katılmak istemesi, onlara armağanlar vermesi ve hayranlık duyması ya da onları 

izleyip yerlerini almak istemesi sosyal statü ihtiyacını karşılamak için gösterdikleri 

davranışlardır. Çocuğun içinde bulunduğu grupta hakları olduğu gibi o gruba karşı 

sorumlulukları da olmalıdır. 

 

2.4. Bir İşe Yarama İhtiyacı 
 

Bir gruba ait olma ihtiyacının arkasından gelen bir ihtiyaçtır. Grup, verdiği bazı 

görevleri yerine getirmesini isteyerek bireyin sorumluluk almasını destekler. Böylece bireyin 

grup için önemli olduğu anlatılmak istenir. 

 

Yaşamı anlamlı kılmanın yollarından biri de bireyin bir işe yaradığını hissettirmektir. 

Yaşamı anlamlı kılmak ise sosyal açıdan yararlı işler yapmak; çevresindeki insanlara yararlı, 

örnek ve öğretici, yol gösterici olmak anlamını taşır. Birey, ahlak ve etik kurallara uyarak ve 

aklını kullanarak yaptığı yararlı işlerle yaşamını sürdürürken bir yandan da kendi ihtiyacını 

karşılar. 
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Resim 2.5: Bir işe yarama ihtiyacının karşılanması 

Bir işe yarama ihtiyacı, çocuğun zaman kavramını öğrenmesi ve hayata geçirmesi de 

demektir. Aldığı sorumluluğu doğru zamanda yerine getirmeyi, başlama ve bitirme sürecini 

doğru kullanmayı, düzenli çalışmayı, tutarlı olmayı çocuğun öğrenmesini sağlar. Bir işe 

yarama ihtiyacı aldığı sorumlulukla ilgili bilgi, beceri ve donanımlara sahip olma isteği 

yaratır. Bunlara bağlı olarak çocuk, aldığı sonuçlardan haz duyar. 

 

Bir işe yarama ihtiyacı aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimi desteklemeyi, bakış 

açılarını zenginleştirmeyi, yaşama her yönüyle hazır olmayı sağlar. Bir işe yarama ihtiyacı, 

grubun içinde sorumluluk alan çocukların güven ve sempatiyi sürekli olarak korumalarını, 

sürdürmelerini, iyileştirmelerini, güçlendirmelerini ve çoğaltmalarını sağlar. 

 

Bireyin iç uyumunun yanında dış dünya ile uyumunu da sağlar. Bir işe yarama 

ihtiyacını gerçekleştiren bireyler birbiriyle yakınlaşır, dayanışma içindedir ve üretime katkı 

sağlar, olumlu ilerlemeler kaydeder. 

 

2.5. Bağımsızlık İhtiyacı 
 

Gözetim ve emir olmadan kendi hedeflerini saptama, kendi kararlarını verme ve 

planına göre çalışma ihtiyacıdır. 

 

Bireyin kendisinin erken yaşta başkalarından ayrı ve bağımsız hissetmesi, ruhsal 

anlamda olgun kişiliğe ulaşmasını sağlar. 2-3 yaşlarında çocuğun kendine yeter hâle gelme 

çabalarıyla başlayan bağımsızlık ihtiyacının karşılanışı, ailenin çocuğa verdiği destekle 

doyurulmaya başlar. Daha sonra girdiği grupların bireyi bağımsız davranabilmesi için 

desteklemesi, bireyin kendine yeter hâle gelmesine yardımcı olur. Bağımsızlığını 

kazanamayan birey utanç duyar. Utanç duygusunun engellenebilmesi ve özerkliğin 

kazanılması çocuğa karşı doğru tutumlar sonucu sağlanır. 

 

Merak ve araştırma konusunda tatmin edici cevaplar verilerek yeme, içme, giyinme 

becerilerini gerçekleştirmelerine izin verilmelidir. Çocuğun kişisel güç kazanması, 

bağımsızlığını kazanmasına bağlıdır. Benlik gelişiminin desteklenmesi için fırsatlar 

sağlanmalıdır. Çocuğun duygularını çekinmeden ifade etmesine olanak sağlanmalıdır. 

Olumsuz duygularını da açıklamasına fırsat verilmelidir. 
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Resim 2.6:Benlik gelişiminin desteklenmesi için verilen fırsatlara bir örnek 

Bu dönemde çocukların yapabilecekleri bazı becerileri gerçekleştirmelerine izin 

verilmelidir. Çok yüksek beklentiler içinde olunmamalı, hata yapmalarına izin verilmelidir; 

aksi takdirde birey, amacına ulaşmakla ilgili çabalarından vazgeçebilir. 

 

Ergenlik döneminde ruhsal bağımsızlık mutlaka kazanılmış olmalıdır. Kişisel güçlerin 

en önemlisi, özellikle de ergenlikte, bağımsızlık ihtiyacıdır. Bu dönemde kimliğini 

sorgulayan birey, bağımsızlığını kazanamamışsa yaptığı işlerde başkalarına bağımlı 

olacaktır. Kendi başına yapması gereken işlerde de sürekli destek arayacaktır. 

 

Yetişkinlik döneminde ise ailede değişim süreci başlamıştır. Aile yaşamında 

karşılaşılan bu döngüde birey birlikte yaşadığı ailesinden bağımsız bir yaşam sürdürme 

ihtiyacındadır. Genç yetişkinliğin en belirgin özelliği budur. Bu dönemde birey fiziksel, 

duygusal, sosyal ve ekonomik yeterliliğine güvenerek bağımsızlaşır. Birey, özel kimlik ve 

kişilik özelliklerinin ortaya çıktığı bu dönemde iş sahibi olma, bir meslek edinme, yeni bir 

sosyal çevreye girme, ekonomik bağımsızlık gibi konularda kendine yeter hâle gelmiş 

olmalıdır. 

 

Çocuğun bağımsızlık ihtiyacının karşılanabilmesi için anne babaların izleyecekleri 

doğru yol ve yöntem birlikte karar verilerek belirlenmelidir. Anne babalar çocuğa 

bağımsızlık kazandırmak adına fazla özgürlük hakkı verebilir. Sınırsız bir özgürlük içinde 

yetişen çocuklar iyi veya kötüyü, yapabileceklerini veya yapamayacaklarını yeterince 

deneyime sahip olmadıkları için bilemez. Akıllarına estiği gibi davranan bu çocuklar zaman 

zaman tehlikeli ve güç durumlarla karşılaşabilir. Çocuk, anne-baba veya bir başkasının 

uyarıları veya engellemelerine ani ve sert tepkiler verir çünkü bu durum onları rahatsız eder. 

İş birliği ve başkalarının haklarına saygı davranışlarından yoksun olan bu çocuklar 

bencillikleri nedeniyle sevilmez; grup içinde istenmez veya barınamaz. Sosyal yaşamları iyi 

değildir. Bu nedenle anne babalar aşırı koruyucu ya da sınırsız özgürlük veren bir anlayış 

içinde olmamalıdır. Aksi hâlde çocuk bu ihtiyacını karşılarken sosyal yaşamında sorunlarla 

karşılaşabilir. Çocuğun bağımsızlık ihtiyacı karşılanırken çocuk veya anne-baba, kazanan 

kaybeden kişiler olmamalı; "Kaybeden yok." anlayışı ile eğitim verilmelidir 

.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal temel ihtiyaçlardandır? 
A) Başarılı olmak 

B) Öğrenme 

C) Sağlıklı olmak 

D) Temiz olmak 

E) Arkadaşlık kurmak 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlardan arkadaşlık kurmada aile 
tarafından desteklenmesi gereken becerilerdendir? 
A) Çocukların arkadaşlık problemlerini çözmek 

B) Çocuklara arkadaşlık konusunda sınırsız özgürlük vermek 

C) Arkadaşlık ilişkilerinin değişmesine sınırlar getirmek 

D) Arkadaşlık ilişkilerinde dikkatli olarak çocuğa doğru model olmak 

E) Çocuğun arkadaş gruplarıyla uzun zaman geçirmesine engel olmak 
 

3. Bir gruba ait olma ihtiyacı en fazla hangi yaş grubunda hız kazanır? 
A) 6-7 yaş 

B) 9-12 yaş 

C) 5-6 yaş 

D) 3-4 yaş 

E) 17-18 yaş 
 

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal statü ihtiyacını açıklayan beklenti 
örnekleri arasında yer almaz? 
A) Kişisel takdir 

B) İddia etme 

C) Emir alma 

D) Yarışma 

E) Şefkat duyma 
 

5. Bireyin sosyal yapıda işgal ettiği yere ne ad verilir? 
A) Kişisel takdir 

B) Bağımsızlık 

C) Ait olma 

D) Sosyal statü 

E) Doğumla gelen statü 
 

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal statünün bireye kazandırdığı 
değerlerden biri değildir? 
A) Prestij 

B) Başarı 

C) Saygı görme 

D) Olduğu gibi kabul edilme 

E) Öz güven 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işe yarama ihtiyacını karşılamaya çalışan 
bireyin grup içinde güven ve sempatisinin sürekli olmasını sağlar? 
A) Koruma 

B) Sürdürme 

C) İyileştirme 

D) Güçlendirme ve çoğaltma 

E) Hepsi 

 

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir işe yarama ihtiyacını gerçekleştiren bireyin 
özelliklerinden değildir? 
A) Kişisel teknik donanım sağlar. 

B) Diğer bireylerle dayanışma içinde olur. 

C) Diğer bireylerle üretime katkı sağlar. 

D) Kendi kişiliğini geliştirmede olumludur. 

E) Diğer bireylerle yakınlaşır. 
 

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bireyin bağımsızlığını kazanamadığı 
durumlarda ortaya çıkan duygudur? 
A) Öfke 

B) Gözetim 

C) Utanç 

D) Aşırı güven 

E) E) Kıskançlık 

 

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yetişkinler tarafında desteklenmesi gereken 
sosyal beceriler arasında yer almaz? 
A) Yeni insanlarla tanışma 

B) Paylaşma 

C) Özür dileme 

D) Teşekkür etme 

E) Taklit etme 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Çocukların psikolojik temel ihtiyaçlarını tanıyabilecek ve zamanında 

karşılayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çocukların psikolojik temel ihtiyaçlarını etkileyen faktörleri ve psikolojik temel 

ihtiyaçların karşılanmadığı durumlarda bireylerin yaşadıkları problemleri 

araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarınızı öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. PSİKOLOJİK TEMEL İHTİYAÇLAR 
 

Psikolojik temel ihtiyaçlar; sevme ve sevilme, ait olma, öğrenme, psikolojik güven 

içinde olma, başarılı olma, başkalarının onayını alma, kendine ve kişiliğine saygı duyulması 

gibi ihtiyaçlardır. 

 

3.1. Sevmek ve Sevilmek İhtiyacı 
 

Sevme ve sevilme ihtiyacı çocuğun ve insanın temel psikolojik ihtiyaçlarındandır. 

İnsan, sevgi ile büyür, olgunlaşır. İnsan, sevme yeteneğini sevilerek kazanır. Sevginin temel 

taşı, kabul duygusudur. Çocuğun tek dayanağı anne-babasının sevgisidir. Sevgi gereksinimi 

ömür boyu sürer ve sürekli doyurulması gerekir. Çocuğu sevmek, onunla bütünleşmek, bazı 

etkinliklerde onunla beraber olmak ve bir birey olarak onun gerçeklerini anlamaya 

çalışmaktır. Sevgiden yoksun büyümüş çocukta çeşitli uyum ve davranış bozuklukları 

görülebilir. Kendisini dışlanmış kabul eden çocukta güvensizlik duygusu gelişir. 

 

Resim 3.1: Anne ve bebek 

  

AMAÇ 
 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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Çocuk sevgiyi yaşayarak kendine değer vermeyi ve güvenmeyi öğrendiği ölçüde 

insanlara güvenmeyi ve onları sevmeyi öğrenir. Sevgi, çocukların büyümesinde; zihinsel, 

duygusal ve sosyal yönden gelişmesinde biyolojik ihtiyaçlar kadar önem taşır. Sevgisiz ve 

ilgisiz ortamlarda yetişen çocukların büyüme hormonu salgısı yetersizliği nedeniyle bedensel 

ve zihinsel gelişme gösteremedikleri, ruhsal ve sosyal olgunluk kazanamadıkları tıpta ve 

psikolojide çok iyi bilinen bir gerçektir. Sevginin yoksunluğu kadar aşırılığı da doğru 

değildir. Aşırı sevgi çocuğu bencil, şımarık ve doyumsuz bir birey hâline getirebilir. 

Çocuğun bütün isteklerini yerli yersiz zamanlı zamansız, gerekli gereksiz yerine getirmek 

çocukta telafisi zor uyumsuzluklara neden olabilir. 

 

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren sevilmek ve sevmek ihtiyacındadır. Çocuklar anne 

baba sevgisi başta olmak üzere büyüdükçe sevme, sevilme alanlarını ve sevilme ihtiyaçlarını 

geliştirir. Başlangıçta sadece anne babası tarafından sevilmeyi isteyen çocuk, zamanla 

arkadaşları, öğretmenleri, komşuları vs. tarafından da sevilmek ister. 

 

Çocuklarda sevme ilk zamanlar doğal bir içgüdüyken büyüdükçe sevmeyi anne ve 

babasından öğrenir. Hatalı çocuk yetiştirme tutumlarının sonucunda çocuğun sevme anlayışı, 

gerçeğinden sapar. Bu sevgi, "koşullu sevgi"dir. Yetişkin farkında olmadan çocuğa koşullar 

ileri sürer: "Yemeğini yersen seni çok severim.”, “Okulda uslu çocuk olursan öğretmenin 

seni sever." vb. Çocuk koşullu sevgiyi ilk olarak anne babasından öğrenir. Çocuğu 

gereksindiği sevgiyle tehdit etmek, anne ve babanın çocuklarının hayatları için yaptıkları en 

büyük hatadır. Koşullu sevgiyi öğrenen çocuk, sevme eyleminin böyle olduğunu zannederek 

zamanla anne babasını ve çevresindeki insanları birtakım şartlarla sever: "Bana istediğim 

oyuncağı alırsanız sizi severim ve hiç yaramazlık yapmam." Böylece koşullu sevgi çocuğun 

gençliğine ve yetişkinliğine kadar uzanır. Çocuk, ergenlik çağında ve yetişkinliğinde de 

çevresindeki insanlara koşullu sevgiyle yaklaşır. Koşullu sevgiyle büyüyen bir insan, anne 

veya baba olduğunda çocuklarına da ister istemez koşullu sevgiyi öğretir. Böyle kişiler, 

iletişim kurmak istedikleri ve sevilmek istedikleri insanlara koşullar öne sürer: "Benim 

istediklerimi yaparsan…”, “ Benim istediğim gibi davranırsan…" gibi. Ancak bir insanın ne 

fiziksel gücü ne de ruhsal gücü, bu şartları yerine getirmeye uygun değildir. Özellikle 

duygusal ilişkilerde koşullu sevgiyle davranan insanlar, karşılarındakilerin kendilerine değer 

vermediklerini, sevmediklerini zannedip ilişkilerini yıpratırlar. 

 

Resim 3.2: Aile olmak 
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Birlikte olunan insanlardan bazı şeyler istemek tabi ki doğaldır ancak bu ilişkiyi 

koşullara bağlamak yapılacak en büyük hatadır. Bu yüzden anne ve babaların çocuklarına bu 

tür yönergeler vermemesi, çocuğun sevme ve sevilme ihtiyacının giderilmesi açısından çok 

önemlidir. Bazı anne-babalar, sevginin çocuğu şımartacağı inancına sahiptir. Bu ailelerde 

çocuğa yeterince sevgi gösterilmez. Çocuk kucaklanmaz, çocuğa "Seni seviyorum." denmez. 

Çocukla anne veya baba arasında bir sevgi seti çekilir. Çocuklar o sınırların dışında anne 

babalarına yaklaşamaz. Çocuğunsa anne babasının sevgisini duyma ve hissetme ihtiyacı çok 

fazladır. Bazı ailelerde ise çocuğa karşı aşırı sevgi gösterisi vardır. Çocuğun her yaptığı 

davranış abartılır ve gereksiz yere ödüllendirilir. Oysa sevginin azı kadar fazlası da çocuğun 

ruhsal dengesini bozar. Sevme ve sevilme ihtiyacı, çocuğun ve insanın temel psikolojik 

ihtiyaçlarındandır ve bu ihtiyaç dengeli olarak sağlanmalıdır. 

 

3.2. Ait Olma İhtiyacı 
 

İnsanlar değişik zamanlarda ihtiyacına göre bir gruba, bir partiye, bir ideolojiye vs. ait 

olabilir. Bu ait olma bilinçli seçimle gelir. Bir ırka, millete ve aileye ait olmak ise doğumla 

gelen bir seçimdir. Çocuk, doğmadan önce annesinin karnında nefes alma ile başlayarak 

yemeye, içmeye hatta duygu dünyasının şekillenmesine kadar anneye "ait"tir. Çocuğun 

doğumdan sonra yaptığı ilk birey olma davranışı, kendi başına ve kendisi için nefes 

almasıdır. Çocuk, kendi elini, ayağını, duygularını, düşüncelerini keşfettikçe birey olma 

yolunda mesafe almış olur. İçinde yaşanılan toplumla, dil ve kültürel çevre ile ilgili yön, ait 

olma yönünü oluşturur. Annenin/babanın dediğini yapmak, komşularımızı ve akrabalarımızı 

küstürmemek, kendi geçimimizi temin etmek için saygın bir meslek seçmek, fedakârlık 

yapmak, bencil olmamak, başkalarına yardım etmek gibi konular, içinde bulunulan kültürün 

öğrettiği ait olma davranışlarıdır. İçinde doğup büyüdüğümüz çevre, bizlere sosyal roller 

verir. 

 

Birey yaşadığı ortamda kendini güvende hissetmiyorsa ait olma ihtiyacı 

karşılanmıyordur. Bu, bireyin kendini kabul etme ihtiyacını da zedeler. Çocuklarda ait olma 

ihtiyacı 7-9 yaşlarında hız kazanır.  

 

Ait olma ihtiyacı doğrultusunda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: 

 

 Çocuk bir aileye ait olmak ister, ona ailenin bir parçası olduğu hissettirilmelidir. 

 Onunla vakit geçirilmeli, tatillerde çocuğa zaman ayrılmalı, özel etkinlikler 

düzenlenmelidir. 

 Çocuklar koşulsuz olarak sevilmeli, reddedilmemeli, onlara soğuk 

davranılmamalıdır. 

 Çocuklar bir beklenti ve kural belirsizliği içinde bırakılmamalıdır. 

 

3.3. Öğrenme 
 

Gelişimin en önemli kavramlarından biri de öğrenmedir. Birey, gelişimini 

tamamlayabilmek için öğrenmeye önemli derecede ihtiyaç duyar. İnsanlar başkalarının 

yardımıyla birtakım bilgi ve becerileri kazanır. Kazanılan bilgi ve beceriler, bireyin 

çevresiyle kurduğu etkileşimin sonucudur. Bu etkileşim sonucunda bireyde meydana gelen 

kalıcı izlerin her biri bireyin yaşantılarını yani öğrenmeyi oluşturur. 
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Öğrenme; organizmanın davranışlarında tekrar ya da yaşantı yoluyla meydana gelen 

kalıcı değişikliklerdir. Bu tanımda üç önemli öge vardır: 

 

 Öğrenme sonucunda mutlaka bir davranış değişikliği meydana gelir. 

 Öğrenme yaşantı ürünüdür. 

 Öğrenme kalıcıdır. 

 

Çocuk, kendini ifade etmeyi, kendi kendini yöneten bir birey olabilmeyi ailesinden 

öğrenir. Özellikle anne-baba, çocuğun kişiliğinin oluşumunda temel rolü olan özdeşim 

modelleridir. Çocuk, bu özdeşim modellerini kendilerine örnek alır ve adeta onların yaşam 

biçimlerini taklit yoluyla öğrenir. Bu öğrenme süreci içinde onun sevgiye, güvene yani 

çevresindekilere inanmaya, bağımsızlığa ihtiyacı vardır. Anne ve babaların, çocukların 

ihtiyaçlarını dikkate alabilmeleri için doğumdan başlayarak onlarla iletişim kurmaları 

gerekir. Bu iletişim, doğumdan sonraki ilk duygusal doyumla kurulur. 

 

Öğrenmede esas olan, oldukça kalıcı bir nitelik taşıyan davranıştır. Çocuğun yeni bir 

davranış kazanabilmesi için çevrenin desteği önemlidir. Bir çocuğun düzgün bir şekilde yazı 

yazabilmesi için öncelikle kalemi düzgün tutabilmesi ve çocuğun belli bir olgunlaşma 

düzeyine ulaşması gerekir. Olgunlaşmanın gerçekleşmesi öğrenme için yeterli olmayacaktır, 

çocuğun çoğunlukla başkası tarafından desteklenmesi ve yardım alması gereklidir. 

 

Resim 3.3: Eğitim materyalleri 

6-12 yaş dönemi okuma-yazma, matematiksel işlem yapma gibi temel konuların 

öğrenildiği dönemdir. Çocuk, bu bilgileri edinirken kendisi ile aynı yaşlarda olan diğer 

çocuklar ile kendini karşılaştırır. Her ne kadar genel olarak çocuğun bu şekilde başkaları ile 

karşılaştırılmaması gerekir ise de toplumda yaygın bir tutum olarak çocuğu öğretmen, anne-

baba ve tanıdıklar başkaları ile karşılaştırır. Oysaki çocuğun başkaları ile değil kendi 

başarıları ile değerlendirilmesi ve çocuğun yanlışlarının değil doğrularının üzerinde 

durulması gerekir. Ayrıca her bireyin başarılı olduğu bir becerisi vardır, önemli olan bu 

becerinin keşfedilmesidir. 
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3.4. Psikolojik Güven İçinde Olma 
 

Güvenlik, "kişiyi fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne veya malına yönelik olan tehditlerden 

koruma ve kişinin kendini tehlikelerden uzak hissetme durumu" olarak tanımlanır. Bireyin 

kendine güvenmesinin yanında kendini güven içinde hissetmesi ve başkalarına güven 

vermesi, ruh sağlığı açısından oldukça önemlidir. Birey için güvenli bir işe sahip olmak, 

gelir kaybına karşı korunmak, fiziksel zarar ya da tehlikeli koşullar karşısında korunmak, suç 

ve riski olan kararlar ve görevlerden kaçınmak güvenlik ihtiyacını gösterir. 

Çocuklar büyüme ve olgunlaşma sürecinde büyüyüp hayata atılmaya hazırlanırken 

başkalarına ve dünyaya nasıl güveneceklerini öğrenmelidir. Güven duygusu öyle temel bir 

duygudur ki kişilik gelişiminde en önemli faktör olan öz güvenin de ilk adımıdır. 

 

Bebeğin ilk sosyal ilişkisi annesiyle kurduğu ilişkidir. Bu ilişkide anahtar kelime 

'bağ'dır. Anne-baba ve bebek arasında oluşan ilk bağlar güvenin de temelini oluşturur. 

Güvenli bağlanma sürecindeki çocuk bir dizi aşamadan geçer. Doğumdan sonra ilk 3-4 ayda 

bebek görüş alanındaki kişilere ayrım yapmadan tepkide bulunur. 3-5. aydan itibaren 

tepkilerini ayırt edici şekilde gösterir. Artık annesini diğerlerinden ayırabilmektedir. 6-7. 

aylar sırasında bebek tek bir kişiye bağlanır ve bu genellikle annedir. Bu dönem, temel 

güvenin oluşmasında en önemli dönemdir çünkü bu dönemde bağlandığı kişi dünyayla 

güvenli ilişki kurması için bir dayanaktır. Temel güven duygusu, psikolojik sağlığın ön 

koşuludur. Nesne sürekliliği, beynin gelişmesi ve güvenin oluşması için en önemli 

kavramdır. 12 aydan itibaren tek kişiye karşı geliştirilen duygusal bağlar, diğer insanlara 

doğru yayılma gösterir. Babaya, diğer kardeşlere, anneanne-babaanneye, dedelere, bakıcılara 

aynı derecede duygusal bağ geliştirebilirler. 

 

Resim 3.4: Bebeğin annesiyle kurduğu ilişki 

Psikolojik güven içinde olma ihtiyacı karşılanamayan, anne ya da onun yerine geçen 

yetişkin tarafından reddedilen, soğuk davranılan, ihtiyaçları yerinde ve zamanında sevgiyle 

karşılanmayan çocukta kendisine ve çevresindeki dünyaya karşı güvensizlik meydana gelir. 

Bu güvensizlik, olumlu bir şekilde çözümleninceye kadar tüm gelişim dönemleri boyunca 

devam eder. 
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3.5. Başarılı Olma 
 

Çocuk, okul öncesi çağına geldiğinde ruhsal açıdan artık gerçek yaşama ve 

toplumsallaşmaya hazırdır ama önce gerekli becerileri kazanması gerekir. Çocuk, artık kendi 

ailesinin koruyuculuğunda değil toplumun sağladığı öğrenme ve çalışma alanında kendini 

göstermek zorundadır. Okul çocuğunun benlik sınırları içine artık araç gereçler girer. Bu 

araçları ve gereçleri kullanabilmek için beceriler geliştirir. Bu dönem, altı yaşından on iki 

yaşına kadar sürer. Erikson'a göre birey, kişilik gelişim dönemlerinden birinci aşamada 

"Bana ne verildiyse ben oyum.", ikincisinde "Ne yaparsam oyum.", üçüncüsünde "Hayal 

ettiğim şeyi olacak kişiyim.", dördüncüsünde "Ne öğrenirsem oyum." inancına sahiptir. Bu 

dönemde çocuk okula gittiği için çocuğun sosyal dünyasında büyük bir genişleme meydana 

gelir. Arkadaşlar ve öğretmenin çocuk üstündeki etkisi artarken anne babanın etkisi giderek 

azalmıştır. Çocuklar bu dönemde kabul görmek ister ve yetişkinlerin kullandıkları aletleri 

kullanmaya çalışır; üretmeye çaba gösterirler. Çocukların çabaları desteklendiğinde çalışma 

ve başarılı olma davranışları gelişir. Aksi takdirde sürekli olarak yaptıklarında eleştirilen, 

desteklenmeyen, beğenilmeyen çocuklar; yaptıklarının değersizliğine inanarak aşağılık 

duygusu geliştirebilirler. Başarı, bireye haz verirken başarısızlık ise üzüntü verir. Haz 

duygusu insanı ileri gitmeye teşvik eden bir duygudur. Çocuğa küçük yaşlardan itibaren en 

başarılı olabileceği sorumluluklar verilerek çocuğun başarı duygusunu tatması sağlanmalıdır. 

Bu şekilde çocuğun kendine güveni gelişecektir. Bu dönemde başarma duygusu çocuğa 

aşağıdaki özellikleri kazandırır: 

 

 Bir işi planlama, iş birliği yapma, öğrenme ve işi başarma özel bir önem taşır. 

 Başarma, çalışkanlık duygusunu getirir. 

 Çocuğun kendine ve yeteneklerine karşı olumlu bir tutum geliştirmesine yardım 

eder. 

 Gelecekteki başarılarının temellerini oluşturan akademik öz güven gelişir. 

 Çocukların çabaları desteklendiğinde çalışma ve başarılı olma davranışları 

gelişir. 

 

Resim 3.5: Çocukların desteklenen yeteneklerine örnek 

Bu dönemde çocuğun beceri kazanmasının ya da aşağılık duygusuna kapılmasının tek 

nedeni anne-baba olmayabilir. Erikson, Freud'dan farklı olarak okul yaşantısının da çocuğu 

bu yönde etkilediği görüşündedir. Anne-babanın sağlayamadığı destek bazen okuldan 

gelebileceği gibi evinde anne-babası tarafından beceri kazanmaya teşvik edilen çocuk, 

okulda kendine olan saygısının azalmasına neden olabilecek öğretmen tutumlarıyla karşı 

karşıya kalabilir. Çocuk için bu dönemde öğrendikleriyle, başardıklarıyla çevresinde beğeni 

ve takdir toplamak vazgeçilmez bir gereksinim olmuştur. Bu nedenle gerek öğretmenlerin 

gerekse anne babaların çocuğun başarı gereksinimini doyurabilmesinde önemli etkileri 

vardır. 
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Çocuğun başarılı olma isteğinin karşılanmasında gerçekleştiremeyeceği beceriler 

yerine başarıyla gerçekleştirebilecekleri beceriler üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Çocuktan 

yeteneğinin üzerinde bir başarı göstermesini bekleyip sonuçta onu başarısız olarak 

değerlendirmek yerine kendi gücüne uygun düşen sorumluluklar yükleyerek başarılı kılmak, 

en doğru davranış olacaktır. Böylece anne baba ve öğretmenlerince başarıları desteklenerek 

başarma güdüsünü doyurabilen bir çocuk; "Ben başarılıyım.", "Yapabiliyorum." duygusu 

geliştirecek, kendine güveni artacak, bu durumun doğal bir sonucu olarak giderek daha fazla 

çalışacak, sonuçta çalışmaktan ve başarmaktan zevk alan bir kişilik özelliği 

geliştirebilecektir. Buna karşın yapabildikleriyle bir türlü yetişkinlerin beğenisini ve takdirini 

kazanamayan, kendisini başarılı bulsa bile anne-babasının farklı ve üst düzeydeki başarı 

beklentileriyle karşı karşıya kalan çocuk, yetişkinlerin bu davranışları doğrultusunda kendini 

yetersiz ve başarısız olarak algılayacaktır. Bu durumda çocukta aşağılık ve yetersizlik 

duygularının hâkim olduğu bir kişilik yapısı oluşturacaktır. 

 

Çocuğu evde kardeşleriyle ya da komşu, eş, dost çocuklarıyla, okulda diğer 

arkadaşlarıyla kıyaslamak onda olumsuz benlik gelişimine neden olur. Bu durum, çocukta 

yetersizlik ve aşağılık duygularının oluşmasının yanı sıra kıyaslandığı kişilere karşı 

düşmanlık ve kıskançlık hislerinin gelişmesine de neden olabilir. 

 

3.6. Başkalarının Onayını Alma 
 

Çocuk, olumlu davranışları sonucu onay görmek ister. Onay aldığı sürece olumlu 

davranışlar pekişir. Çocuğun her davranışının doğruluğuna ve yanlışlığına bakılmaksızın 

onaylanması yanlış bir tutumdur. Yanlış davranışları onaylamak, yanlış davranışların 

pekişmesine, dolayısıyla uyumsuzluğa neden olur. Onay görmek çocuk için çok önemlidir. 

Benmerkezcilik azalır. Çocuk somut işlemler döneminde olaylara başkaları açısından bakma 

özelliği kazanır. Ahlaki yargılarda başkalarının hissettiklerini de dikkate alır. Kholberg'in 

ahlak kuramına göre çocuklar belirli aşamalardan geçer. Bu aşamalar çocukta başkalarının 

onayını alma ihtiyacı ile paraleldir. Bu aşamalar; gelenek öncesi düzey, geleneksel düzey ve 

gelenek sonrası düzey olmak üzere üç düzey içinde yer almaktadır.  

 

 Gelenek öncesi düzey: Bu düzey Piaget'nin dışsal kurallara bağlılık döneminin 

özelliklerini kapsar. 10. yaşa kadar süren dönemdir. Kurallar başkaları 

tarafından konur. Bu düzeydeki ahlaki davranışlar, kazanç haz sonuçlarıyla 

değerlendirilir yani davranışın sonundaki ceza veya ödül, o davranış için ölçüt 

olur. Çocuk, kültür içinde kabul edilen iyi ve kötü ölçütlere göre davranır. 

Yapılan eylemin kişinin kendi içinde bir değer ölçüsü yoktur. Ahlak gelişiminde 

yer alan 6 aşamadan ilk ikisi bu düzey içinde yer alır. 

 

 1. Aşama (Ceza ve itaat eğilimi): Bu düzeydeki çocuklar sadece otoriteye 

uyar ve cezalandırılmaktan kaçınır. Çocuk için doğru ya da yanlıştan 

daha önemli olan şey, davranışlarının sonucudur. Genel olarak olayların 

dış görünüşüne ve meydana gelen zararın büyüklüğüne göre karar verir. 

Etkinliğin fiziksel sonucu, etkinliğin iyi ya da kötü olduğunu belirler. 

Örneğin, bir çocuk annesine yardım ederken on tane tabağı kazara 

kırmıştır. Diğeri ise annesi görmeden şeker alırken şekerliği düşürüp 

kırmıştır. Bu dönemdeki çocuğa hangisinin daha suçlu olduğu 

sorulduğunda on tabak kıran çocuğun daha suçlu olduğunu söylemiştir. 
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Bu dönemde itaat ve ceza eğilimi ağır basar. Çocuk, davranışı sonucu 

cezalandırılmışsa o davranış yanlış; cezalandırılmamışsa o davranış doğrudur. Otoriteye 

uyma, temel güdüdür. Bu nedenle bu evreye ceza-boyun eğme evresi de denebilir. 

 

 2. Aşama (Araçsal ilişkiler eğilimi): Bu evreye bireysellik ya da çıkarcılık 

evresi de denebilir. Çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması 

daha önemlidir. Diğer insanların da farkına varırlar ama ahlaki yargıda 

bulunacakları zaman hâlâ birinci planda kendileri vardır. Çocuğun 

ihtiyacını karşılayan veya ona ödül getiren eylemler, çocuğun doğrularını 

oluşturur. Ne kadar alırlarsa o kadar verirler. Çocuk, davranışı kendi 

açısından yararlı buluyorsa davranış doğrudur. 
 

 Geleneksel düzey: Bu düzey, ahlak gelişiminde 3. ve 4. evreyi kapsar. Birey 

aile, grup ve ulusun beklentilerine önem verir. Başkalarının onayını ve 

beğenisini kazanmak çok önemlidir. Bu evrede sosyal baskı yoğun olarak 

hissedilir. Kişinin kendi ihtiyaçları bazen ikinci planda kalır. 

 

 3. Aşama (Kişiler arası uyum eğilimi): Üçüncü aşamada akran gruplarıyla 

iş birliği gözlenir. İyi davranış, başkalarına yardım etme onları mutlu 

eder. Beklenen davranışı göstererek sevgi ve takdir kazanıp kabul görüş 

düşünür. Onay görmek çocuk için çok önemlidir. Benmerkezlilik azalır. 

Çocuk, somut işlem dönemine girmiştir, olaylara başkaları açısından 

bakma özelliği kazanır. Ahlaki yargılarda başkalarının hissettiklerini de 

dikkate alır. Artık yaptıklarını sadece ceza almamak (l. aşama) ya da 

kendisi için (2. aşama) değil aynı zamanda başkalarını mutlu etmek için 

yapmaya çalışır. 

 

 4. Aşama (Kanun ve düzey eğitimi): Çocuk kendine düşeni yapmayı 

öğrenir. Doğru davranış, otoriteye ve sosyal düzene uygun olarak kişinin 

görevini yerine getirmesidir. Artık akran gruplarının kurallarının yerini 

toplumun kuralları ve kanunları almıştır. "Kurallar uyulması için vardır." 

fikri hâkimdir. Kanunlar soru sormaksızın izlenir. Bu dönemde gençlerin 

en büyük mücadelesi saygınlık kazanmaktır. Temel güdü toplumsal 

düzeni korumaktır. Kanunlara uymayanlar asla onaylanmaz. Birçok 

yetişkin bu dönemde kalır. 

 

 Gelenek sonrası düzey: Kişinin otoritede bağımsız olarak evrensel değerler 

doğrultusunda kendi ilkelerini oluşturmaya, kendi doğru ve yanlışlarını 

belirlemeye başladığı evredir. 

 

 5. Aşama (Sosyal sözleşme eğilimi): Kanunların kullanımı ve bireysel 

haklar, eleştirici bir şekilde incelenir. Toplumun kanunları ve değerlerinin 

göreli ve topluma özgü olduğu kabul edilir. Yeni değer ve uzlaşmalar 

sonucu kuralların değişebileceğinin farkına varılır. Doğru; genel doğrular, 

standartlara uyan ve üzerinde uzlaşılandır. Doğru ve yanlışlar, kişisel 

değer ve fikirlere göre değişebilir. Kanunlar sosyal düzeni korumak, 

temel yaşama ve özgürlük haklarını güvence altına almak için gerekli 

görülmektedir. Birey, toplum yararına olan kuralların çoğunluk tarafından 

korunmasının gerekliliğine inanır. 
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  6. Aşama (Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi): Kişi, ahlak ilkelerini kendisi 

seçip oluşturur. Bu ilkeler; adalet, eşitlik, insan hakları gibi bazı soyut 

kavramlara dayalıdır. Bu ilkeleri ihlal eden kanunlara uyulmamalıdır 

çünkü adalet yasanın üstündedir. Başkaların haklarına saygılı olmak 

esastır. İnsana insan olduğu için değer verme, bu dönemde kazanılan bir 

özelliktir. 

 

3.7. Kendine ve Kişiliğine Saygı Duyulması İhtiyacı 
 

Her birey gibi çocuk da kişiliğine saygı duyulmasını ister. Çocuk onay, kabul ve saygı 

gördükçe başkalarına saygı duymayı öğrenir. Ayrıca kendine saygı duyar. Çocukların 

benliğine saygı duyulma ihtiyacı vardır. Benlik saygısı, bir noktaya kadar başkalarının 

saygısından, kabulünden doğar. İnsana başkaları tarafından değer verilmiyorsa o insan 

kendini kabullenemez ya da kendine saygı duyamaz. 

 

İnsana başkaları tarafından verilen değer, niteliklerine değil kişiliğine ait olursa yararlı 

olur. Böyle bir kabul şartsızdır. Yapabildiği ve yapamadığı bir iş için değildir. 

 

Ahlaklı davranışın gayesi insanların bir arada ahenk içinde yaşamasıdır. Bunun için de 

insanların kişiliğine saygı duyulmalıdır. Yalnız başkalarına karşı değil kişinin kendine, 

vücuduna da saygı duyması gerekir. İnsanın kişiliğine saygıdan başka kişinin yaşamına, 

vücut bütünlüğüne de saygı duyulmalıdır. Ahlaki olan, ruh ve bedenin her ikisine de saygı 

duyulmasıdır. 

 

Resim 3.6: Anne ve çocuk 

Bedensel dokunmalar çocuğa güven verir. Sevginin egemen olduğu ev modelinde 

anne-babanın otoritesi azalmaz, tam tersi çocuğun büyüklere saygısı daha da artar. Anne ve 

babanın sevgisini kaybetmemek için iyi şeyler yapmaya çalışır. Kişiliğine değer verilen, 

sığınacak yuvası olan çocuk hayatta daha başarılı olur. 
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Ailelerin erken çocukluk döneminde öğrenmek istediği herhangi bir konuda çocuğa 

durumu anlatması, bilgi vermesi, ayrıntılardan uzak mesajlar vermesi daha doğrudur. 

Buradaki ince nokta; çocuğu takdir, övgü ve eleştiride ölçülü olmaktır. Yerinde yapılacak 

övgü ve eleştiri, çocuğun kişiliğini geliştirip ona güven verdiği hâlde yersiz kullanılması 

fayda yerine zarar verir. Övgü, çocuğun kişiliğine değer verildiğini gösteren bir davranıştır. 

 

Okul çağı dönemi, 2. bunalım dönemiyle aynı zamanda başlamaktadır. Her buhran 

döneminde olduğu gibi çocukta düşük benlik saygısı (aşağılık duygusu) gelişebilir. Bu fark 

edilemez ve hatta olumsuz tutumlarla pekiştirilirse çocukta tutukluk, çekingenlik, kekemelik, 

tikler, ilk çocukluğa dönüş isteği, anormal bir beceriksizlik kendini gösterebilir. Burada şu 

çözümler ön plana çıkmalıdır: 

 

 Çocuğa karşılıksız ve şartsız olarak sevildiği hissettirilmelidir. 

 Çocuğun özgüveni artırılmalıdır (onaylayıcı tutum, olumlu yönlerinin sık 

gündeme getirilmesi, hataların gündemde tutulmaması). 

 Spora yönlendirilmelidir. 

 Gücüyle orantılı, başarabileceği sorumluluklar verilmelidir. 

 Özellikle fiziksel cezadan kaçınılmalıdır. 

 Cezalar suçla doğrudan bağlantıyı sağlayacak şekilde olmalı ve daha çok yaptığı 

hatanın sonuçlarıyla karşılaşması prensibine dayanmalıdır. 

 Bireyselleşme imkânı tanınmalıdır. Ayrı oda, dolap vb. veya bunlar olamıyorsa 

özel eşyalarını koyabileceği kilitli bir kutu sağlanarak hayatında özerklik 

verildiği hissettirilmelidir. 

 Kişiliğinin gelişmesinde kişisel mekân çok önemlidir. Odasına saygı göstergesi 

olarak kapısı çalınmadan girilmemelidir. 

 Onun seviyesine inmekten kaçınılmamalı, sık sık aktif dinleme yapılarak 

duyguları paylaşılmalıdır. 

 İdealler verilmelidir. Bu dönemde ona sorular sorularak ideallerini tanımlaması 

sağlanmalıdır. 

 Arkadaşlık ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Sorumlulukla bağlantılı bir özgürlük alanı verilmelidir. 

 

Yine bu dönemde dikkat edilmesi gereken diğer konu ise çocukların kendilerini ortaya 

koyma ve kimlik bulma çabalarını kırmamak, geçiş dönemleri olduğu için kimlik arayışını 

alaya almamaktır. Çocuk sürekli eleştirilir ve alaya alınırsa birey, eleştirilen kimliğe sahip 

çıkar ve bir kişilik özelliği olarak pekiştirir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki  seçeneklerden hangisi sevme-sevilme ihtiyacının karşılanmadığı 
ortamlardaki duygulardır? 
A) Tedirgin ve gergindir. 

B) Üzgün ve kızgındır. 

C) Ruhsal çöküntüdedir. 

D) İçe dönük ve kırılgandır. 

E) Hepsi 

 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sevgiyi içeren ögelerden değildir? 
A) Birlikte nitelikli zaman geçirmek 

B)  Olumlu ilgi 

C) Dokunmak 

D) Özgür olmak 

E) Paylaşmak 

 

3. Organizmanın davranışlarında tekrar ya da yaşantı yoluyla meydana gelen kalıcı 
değişikliklere ne ad verilir? 
A) Eğitim 

B) Davranış 

C) Saygı 

D) Öğrenme 

E) E) Sevgi 

 

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocukta düşük benlik saygısı (aşağılık duygusu) fark 

edilemez ve olumsuz tutumlarla pekiştirilirse oluşabilecek davranış şeklidir? 
A) Öz güven 

B) Özgür olmak 

C) Kekemelik 

D) Sevmek 

E) Hiçbiri 

 

5. Çocukların hangi psikolojik temel ihtiyacı Kholberg'in ahlak kuramı ile paraleldir? 
A) Sevme-sevilme 

B) Bir grubun üyesi olma 

C) Başkalarının onayını alma 

D) Bir topluluğun üyesi olma 

E) Kendine ve kişiliğine saygı duyulması 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Çocuğun öğrenmesinde ……………….. yolu ile öğrenme kadar önemli olan diğer bir 

unsurda "…………………….." tir. 

 

7. Bebeğin ilk sosyal ilişkisi ……………………….. kurduğu ilişkidir. 
 

8. …………………….. duygusu psikolojik sağlığın ön koşuludur. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. Bir ırka, millete ve aileye ait olmak ise …………………. gelen bir seçimdir. 
 

10. …………….. egemen olduğu ev modelinde anne babanın otoritesi azalmaz, tam tersi 
çocuğun büyüklere saygısı daha da artar. 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Açıklama: Bu bölümde öğrencilerin “Çocukların Temel İhtiyaçları” modülü  ile ilgili 

başarı durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Başarı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

gerçek yaşam durumlarında (eğitim ortamları) kullanabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. 

Buna göre aşağıda öğretimle ilişkilendirilerek hazırlanan performans görevi, gerçek yaşam 

durumlarına uygun olarak hazırlanmış örnek olaylara dayalı açık uçlu sorulardan ve bilgi 

testinden oluşmaktadır. 

 

PERFORMANS GÖREVİ 

 

1. Görev: 

 

 

                 Her insanın temelde ortak olan bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar 

insanların rengine, ırkına, inançlarına ve milliyetine bakılmaksızın ortak olan 

ihtiyaçlarıdır. Temel ihtiyaçların doyurulmaması, uyum davranış bozukluklarının 

nedenleri arasındadır.  Bu nedenle çocukların temel ihtiyaçlarının bilinmesi, bu 

özellikleri geliştirmeye dönük çalışmalara ışık tutacaktır. Sizden bu konuda bir 

araştırma yapmanız ve aşağıdaki soruların cevaplarını bulmanız beklenmektedir. 

 

1. Bireylerin temel ihtiyaçlarını araştırınız. Bu ihtiyaçları gruplandırarak 

şema hâline getiriniz. 

2. Bireylerin temel ihtiyaçlarından beş tanesini belirleyerek bu ihtiyaçların 

önemini vurgulayan bir drama etkinliği planlayınız. Etkinliği planlarken 

hangi ölçütler dikkate alınmalıdır? Neden? Açıklayınız.  

3. Drama etkinliğinde uygulayacağınız hikâyenizi araştırınız. Hikâyeyi 

belirlerken dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Yazınız. 

4. Planladığınız hikâyedeki kahramanlarınızı tespit ediniz ve arkadaşlarınıza 

rol dağılımı yapınız. Rol dağılımını hangi doğrultusunda yaptınız? 

Açıklayınız. 

5. Planladığınız drama etkinliğini sınıfta uygulayınız. 

 

 

2. Yukarıdaki görevle ile ilgili dikkat edilecek noktalar şunlardır: 

 

 

1. Bu çalışmayı 10 gün içinde yapmanız gerekmektedir. 

2. Yukarıda verilen sorulara uygun olarak, çocukların temel ihtiyaçlarını 

araştırarak uygun drama etkinliği planlamanız gerekmektedir. 

3. Planladığınız drama etkinliği için rol dağılımı yapmanız ve sınıfta 

uygulama yapmak için ön hazırlık yapmanız beklenmektedir. 

4. Çalışmanızın sonuçlarını yazılı bir rapor hâline getirmeniz ve eğiticilere 

vermeniz beklenmektedir. 

5. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri kütüphaneden ve ilgili internet sitelerinden 

toplayabilir, gerektiğinde uzman olan kişilere başvurabilirsiniz. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Değerlendirme: 

 
Öz Değerlendirme-Analitik Puanlama Anahtarı  

 
Adı Soyadı:  

Programın Adı: 

 

Ölçüt 

Performans Düzeyi 

 

Açıklama 

1.Başlangıç 2.Orta 3. İyi Puan 

 

Araştırma 

Çocukların 

temel 

ihtiyaçları 

araştırılmış 

ancak şema 

hâline 

getirilememi

ş. 

Çocukların 

temel 

ihtiyaçları 

araştırılmış 

fakat şema 

hâline 

getirmede 

eksikler var. 

Çocukların 

temel 

ihtiyaçları 

araştırılmış ve 

bilgiler uygun 

biçimde şema 

hâline 

getirilmiş. 

 

  

Değerlendirme 

becerisi 

 

Uygun 

drama 

etkinliğe 

karar 

vermede 

dikkate 

alınacak 

ölçütlerden 

bazılarını 

belirler 

ancak 

açıklama yok 

ya da 

yetersiz. 

Ölçütleri 

belirler ancak 

açıklamalar 

yeterli 

değildir. 

Uygun 

etkinlikleri 

seçmede 

dikkate alacağı 

ölçütleri 

belirler ve 

açıklar. 

  

Örneklendirme 

Drama 

etkinliği 

planlanmamı

ş, temel 

ihtiyaçlara 

değinilmemiş 

veya çok  

yetersiz. 

Drama 

etkinliği 

planlanmış, 

temel 

ihtiyaçlara 

değinilmiş 

fakat 

eksiklikler var. 

Drama 

etkinliği 

planlanmış ve 

temel 

ihtiyaçlara 

değinilmiş. 

  

Karar Verme 

Rol dağılımı 

yapılmadı ve 

ya yapılan 

rol dağılımı 

ölçütlere 

uygun değil. 

Rol dağılımı 

yapıldı fakat 

bazı ölçütlerde 

yanlışlıklar 

var. 

Rol dağılımı 

ölçütlere 

uygun olarak 

yapıldı. 
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Uygulama 

Uygulama 

yapılmadı. 

Uygulama 

istenilen 

düzeyde 

yapılmadı. 

Uygulama 

başarı ile 

yapıldı. 

  

Raporlaştırma 

Görev çok 

basit ve 

genel 

raporlaştırıldı

. 

Raporda 

kısmen 

detaylara yer 

verildi. 

Raporda 

bilginin 

somutlaştırılm

ası ve örnekler 

amaca uygun 

olarak 

hazırlandı. 

  

 

Açık Uçlu Sorular: 

 

 

1. Bu çalışmanızın; 

 

a. Güçlü yönleri nelerdir? 

 

b. Zayıf yönleri nelerdir? 

 

2. Drama etkinliğini planlarken hangi ölçütlere dikkat ettiniz? Yazınız. 

 

3. Etkinliğinizin sonucunu rapor hâline getirirken karşılaştığınız güçlükler 

nelerdir? Bu güçlükleri nasıl çözdünüz? Yazınız. 

 

4. Bu çalışmayı bir daha yapsanız nasıl bir yol izlersiniz? 
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocukların temel fiziksel ihtiyaçlarından değildir? 
A) Beslenme  

B) Barınma 

C) Tehlikelerden korunma 

D) Arkadaş edinme 

E) Nefes alıp verme 

 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yetersiz beslenen çocukların özelliklerinden değildir? 
A) Enfeksiyonlara yakalanma riski fazladır. 

B) Hastalıkları zor iyileşir. 

C) Özel bir menü hazırlamayı gerektirir. 

D) Hastalıklarda ölüm oranı yüksektir. 

E) Büyüme ve gelişmeleri standartlara uygundur. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kaliteli bir uyku için dikkat edilmesi gereken ölçütlerdendir? 
A) Uyumadan önce duş alarak vücut uyarılmamalı. 

B) Bol sıvı alarak susuzluk ihtiyacı giderilmeli. 

C) Olabildiğince karanlık odada uyunmalı. 

D) Gün içinde az fiziksel aktivitede bulunulmalı. 

E) Yatmadan önce karbonhidratlı ve şekerli yiyecekler yenilmeli. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun kendine ve kişiliğine saygı duyması için ailelerin 

yapmaması gereken davranışlardandır? 
A) Arkadaşlık ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. 

B) Sorumlulukla bağlantılı bir özgürlük alanı verilmelidir. 

C) Çocuk her fırsatta övülmelidir. 

D) Fiziksel şiddetten kaçınılmalıdır. 

E) Suçla orantılı ve ilişkili cezalar verilmelidir. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi başarıya yönelen kişilerin özelliklerinden değildir? 
A) Başarılı insan kişisel tatmin için çaba gösterir. 

B) Başarılı olmak isteyen insan sorumluluk alır. 

C) Başarılı olmak isteyen insan gerçekçi hedeflere yönelir. 

D) Yönlendirilmek için olmasa bile başarısını değerlendirecek ödüllere ihtiyaç duyar. 

E) Başarılarında sosyal becerilere ihtiyaç duymazlar. 

 

6. Çocuğun bağımsızlık ihtiyacı doğrultusunda kendine yeter hâle gelme çabaları hangi 

yaşlarda başlar? 
A) 2-3 

B) 5-6  

C) 14-15  

D) 4-5   

E) 7-8 
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7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öğrenmenin ögelerinden değildir? 
A) Öğrenme, davranış değişikliğidir. 

B) Öğrenme, yaşantı ya da uygulama ile oluşabilir. 

C) Öğrenme sonucunda oluşan davranış değişikliği oldukça kalıcı değişikliktir. 

D) Öğrenme de çevrenin etkisi büyüktür. 

E) Öğrenme bilgi aktarımıdır. 

 

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi psikolojik temel ihtiyaçlardan değildir? 
A) Sevme sevilme 

B) Başarılı olma 

C) Arkadaş edinme 

D) Başkalarının onayını alma 

E) Öğrenme 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlardan bağımsızlık ihtiyacının karşılanmasında 

aile tarafından desteklenmesi gereken becerilerden değildir? 
A) Hata yapmalarına fırsat verilmeli. 

B) Çocuklarla ilgili beklentiler yüksek tutulmalı. 

C) Becerilerini geliştirmelerine izin verilmeli. 

D) Benlik gelişimleri desteklenmeli. 

E)  Duygularını çekinmeden ifade etmeleri sağlanmalı. 

 

10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal temel ihtiyaçlardan değildir? 
A) Arkadaşlık kurmak 

B) Bir gruba ait olmak 

C) Sosyal statü 

D) Bir işe yarama 

E) Vücut ısısı 
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Aşağıdaki örnek olayı okuyunuz, verilen bilgilere dayanarak soruları 

yanıtlayınız. 

 

Örnek Olay:  

 

Durum 1- Ela’nın babası, akşam işten çok yorgun gelmekte, yemek yedikten sonra da 

TV seyredip, sonrada yatmaktadır. Sabahları erken kalkıp işe gitmekte, hafta sonları da 

kahvede veya arkadaşları ile vakit geçirmektedir. Çocukları ile sohbet etmemekte, onların 

sorularına geçiştirici cevaplar vermektedir. 

 

Durum 2- Arda, 8 aylık bir bebektir. Karnı acıktığı için yatağında sürekli 

ağlamaktadır. Annesi ise mutfakta iş yapmaktadır. Arda’nın sesini duyan annesi “Yine 

başladı, şu işlerimi bitireyim, geliyorum.” diyerek işine devam etmektedir. 

 

Durum 3- Esra, annesiyle birlikte gittiği Burcu’nun evinden çıkarken ayakkabısının 

bağcıklarını bağlayamaz. Yol boyunca çok üzgündür. Eve girer girmez. “Ayakkabılarımı 

bağlayamıyorum ben. Neden bunu yapamıyorum?” der.  Annesi Esra’ya sarılarak, “Üzgün 

olduğunu görüyorum. Gel seninle biraz oturalım ve ayakkabını nasıl bağlayabileceğini 

beraberce deneyelim. Sonra istersen ben sana ayakkabını bağlama konusunda yine yardımcı 

olurum. Şu anda çok üzgün olduğun için sanki her şeyi kötü yapıyormuşsun gibi geliyor sana 

ama unutma, ayakkabını geçen haftadan daha iyi bağlıyorsun. Eminim biraz daha üstünde 

durursan daha iyi olacak.” der. 

 

 Örnek durum 1’de Ela’nın babası, Ela’nın hangi temel ihtiyacını 

karşılamamaktadır? 

 Örnek durum 2’de Arda’nın temel ihtiyaçlardan hangisi karşılanmamaktadır?  

 Örnek durum 3’te Esra sosyal temel ihtiyaçlardan hangisini başaramadığını 

düşünmektedir? Bu olayda annenin sergilediği tutumu doğru/yanlış olma 

açısından değerlendiriniz. 

 

Geri Bildirim: 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda cevaplarınızı gözden geçiriniz. Hangi sorularda 

zorluk yaşıyorsanız ya da kendinizi yeterli görmüyorsanız o sorularla ilgili öğrenme 

faaliyetini tekrar gözden geçiriniz. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 
Fiziksel, Sosyal, Psikolojik, 

Üç 

2 Yeterli ve Dengeli 

3 
Aydınlanma , Isınma, 

Dinlenme, Temizlik 

4 Pamuk Dokumalı 

5 C 

6 D 

7 C 

8 C 

9 A 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 E 

2 D 

3 B 

4 C 

5 D 

6 D 

7 E 

8 A 

9 C 

10 E 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 D 

4 C 

5 C 

6 Deneme-yanılma, taklit 

7 Annesiyle 

8 Temel güven 

9 Doğumla 

10 Sevginin 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN BİLGİ TESTİCEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 E 

3 A 

4 C 

5 E 

6 A 

7 E 

8 C 

9 B 

10 E 

 

Açık uçlu soruların yanıtları: 

 

1. Sorunun yanıtı: 

Örnek durum 1’de Ela’nın babası, Ela’nın psikolojik temel ihtiyaçlarından sevme-

sevilme temel ihtiyacını karşılamamaktadır. 

 

2. Sorunun yanıtı: 

Örnek durum 2’de Arda’nın fiziksel temel ihtiyaçlarından beslenme ihtiyacını 

karşılamamakta, bu ihtiyacı ertelemektedir. 

 

3. Sorunun yanıtı: 

Örnek durum 3’te Esra sosyal temel ihtiyaçlarından biri olan bağımsızlık ihtiyacından 

dolayı ayakkabısını tek başına bağlamak istemekte ve başaramadığı için de kendini değersiz 

ve başarısız hissetmektedir. Esra’nın annesi; Esra’nın iyi olduğu yönlerini hatırlatarak,  

bundan sonraki çalışmaları için yönlendirip destek vereceğini belirtmesi bağımsızlık ihtiyacı 

için önemli bir tutumdur. 
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