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ÖZEL NEVA 

                                                                                            
 
Çocuğunuzun yaşına göre sorumlulukları nelerdir ? 
 

ÇOCUK VE SORUMLULUK  
 
Sorumluluk “bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendisine ait bir olayın 
başkaları üzerinde etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi” olarak tanımlanmaktadır. 
Çocuğun sorumluluk alması, duygusal, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimi açısından önemlidir. 
Sorumluluklar aslında yetişkinliğe hazırlıktır. Nitekim yetişkin rolünün tanımlarından birisi, sorumluluk 
almak ve aldığı sorumlulukları yerine getirmektir. Çocuklarının bağımsız yaşam becerileri kazanıp kendi 
ayakları üzerinde durması bütün anne babaların arzusudur. 
Sorumluluk eğitiminin temelinde çocuğa kendini kontrol edebilme becerisini geliştirmesine ve çevresine 
uyum sağlamasına yönelik olan disiplin yatmaktadır. 
 

Sorumluluk verirken dikkat edilmesi gereken noktalar; 
 
Çocuğun yaşına, bulunduğu gelişim dönemine uygun sorumluluklar vermek gerekir. Çocuğun yerine 
getiremeyeceği sorumluluklar vermek kadar, çocuğun çok kolay yapacağı ve bulunduğu gelişim düzeyine 
oranla çok kolay olan sorumluluklar vermek gelişimi olumsuz etkileyebilir. 
Sorumluluk verirken imkan buldukça seçim yapmasına fırsat vermek gerekir. 
Emredici olmamaya ve uygun sosyal sözcükleri kullanmaya dikkat etmek gerekir. 
Uzun ve anlaşılmaz cümleler kurmamaya ve çocuğun gelişim düzeyine uygun yönergeler vermeye özen 
göstermek gerekir. 
Çocuğun sorumluluk almak istediği durumları iyi değerlendirip hevesini kırmadan sorumluluğu yerine 
getirmesine yardımcı olmak gerekir. 
Çocuğun üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirebilmesi için cesaretlendirmek gerekir. 
Sorumlu şekilde davrandığı durumlarda desteklemek ve ödüllendirmek gerekir. 
Çocuğun yaşıyla doğru orantılı olarak sorumlulukları arttırılmalıdır. 
 

 Çocukların 2 ve 4 yaş arası alabilecekleri sorumluluklar 
  Sofrada tek başına yemeğini yemek, 

 Tek başına uyumak, 

 El – yüz temizliğini yapabilmek, 

 Dişlerini fırçalamak, 

 Yardımla giyinmek ve soyunmak, 

 Kirli kıyafetlerini sepete atmak, 

 Kıyafet seçimi, hazırlanacak yemek, gezmeye gidilecek yer gibi konularda karar sürecine katılmak, 

 Oyun oynarken nerede olacağını anne babasına söylemek, 

 Oyuncaklarını toplamak, 

 Oyuncaklarını korumak, 

 Kitap, dergi ve gazeteleri yerine kaldırmak, 

 Anne babaların basit getir götür işlerini yapmak, 

 TV, radyo gibi basit elektronik eşyaları açıp kapamak, 

 Alışveriş dönüşü malzemelerin yerleştirilmesine yardımcı olmak, 

 Alçak raflara hafif ve kırılmayacak malzemeleri yerleştirmek, 

 Yemek masasına peçete ve kırılmayacak malzemeleri koymak, 

 Çöpü dışarı çıkarmak, 

 Varsa evdeki hayvanları beslemek, 

 Varsa arabayı yıkamaya yardım etmek 
 
 
 Çocukların 5 yaşında alabilecekleri sorumluluklar 

 Eşyalarına iyi bakmak, 

 Temiz kıyafetlerini çekmeceye yada dolaba yerleştirmek, 
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 Çocukların 5 yaşında alabilecekleri sorumluluklar 

 Eşyalarına iyi bakmak, 

 Temiz kıyafetlerini çekmeceye yada dolaba yerleştirmek, 

 Üzerinden çıkardığı kıyafetleri katlayabilmek ve dolabına kaldırmak, 

 Telefona gerektiği şekilde cevap vermek, 

 Saçlarını taramak, 

 Yemeğini yedikten sonra tabağını kaldırmak, 

 Basit yiyeceklerin hazırlanmasına yardım etmek, 

 Oyuncaklarını toplamak  
 
 Çocukların 6 yaşında alabilecekleri sorumluluklar 

  Tek başına giyinip soyunmak, 

 Sofranın hazırlanmasına ve toplanmasına yardım etmek, 

 Yanlışlıkla döktüklerini toplamak, 

 Evin toplanmasına yardım etmek, 

 Çiçekleri sulamak, 

 Sebzeleri yıkamak, 

 Kendi ayakkabılarını bağlamak, 

 Kendi ayakkabılarının temizliğini yapmak, 

 Evden çıkarken muslukları ve ışıkları kontrol etmek, açıksa kapatmak. 
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