,

Ahlak gelişimi; insanların diğer insanlarla ilişkilerinde ne yapması gerektiğine dair
kurallar ve geleneklere dair duygular, düşünceler ve davranışların geliştirilmesini
içerir. Önde gelene gelişim kuramları, ahlaki gelişimin farklı yönlerine odaklanmıştır.
Ahlaki duygular; kaygı ve suçluluk duyguları, Freud’un psiko-analitik teorisiyle
donatılan ahlaki gelişim anlatısının merkezindedir. Freud’a göre, kaygıyı azaltmak,
cezalandırmaktan kaçınmak ve ebeveynlerin şefkatini sürdürmek için çocuklar, aileleri
ile özdeşleşerek onların doğru ve yanlış standartlarını içselleştirir ve böylece de
kişiliğin ahlaki yönü olan süper-egoyu oluştururlar.
Freud’un fikirleri araştırmalarla desteklenmemiştir ama suçluluk kesinlikle ahlaki
davranışı motive edebilir. Ancak, pozitif duygular dahil diğer duygular da çocuğun
ahlaki gelişimine katkıda bulanabilir. Önemli bir örnek; empatidir.
Ahlaki akıl yürütme; çocukların ahlaki konularda nasıl düşündüklerine dair ilgi, 4 ila 12
yaşlarındaki çocukları kapsamlı bir şekilde gözlemleyip onlarla görüşmeler yapan Piaget
tarafından canlandırılmıştır. Piaget, çocukların oyun kurallarını nasıl kullandığını ve
düşündüğünü öğrenmek için çocukları bilye oynarken seyretmiştir. Aynı zamanda
çocuklara çalma, yalan söyleme, cezalandırma ve adalet gibi etik konularda sorular
sormuştur. Piaget, çocukların ahlak konusunda nasıl düşündükleri açısından iki belirgin
aşamadan geçtiği sonucuna varmıştır.









4 ve 7 yaşları arasında, çocuklar, Piaget’in teorisinde ilk ahlaki gelişme evresi
olan heteronom/bağımlı ahlak sergilerler. Çocuklar adaleti ve kuralları,
insanların kontrolünde olmayan, dünyanın değiştirilemez özellikleri olarak
görürler.
7 ve 10 yaşları arasında, çocuklar ahlaki akıl yürütmenin ilk aşamasının bazı
özellikleri ile ikinci aşama olan otonom ahlakın bazı özelliklerini gösterdikleri bir
geçiştedirler.
10 yaşından itibaren ve daha büyük yaşlarda, çocuklar otonom ahlak sergilerler.
Kuralların ve kanunların insanlar tarafından belirlendiğinin farkına varırlar ve
bir eylemi yargılarken, sonuçların yanı sıra aktörün niyetlerini de göz önüne
alırlar.
Çocuklar bağımlı ahlakçılar olduğundan, davranışın doğruluğu veya iyiliğini,
insanların niyetlerini değil de, sonuçlarını göz önüne alarak yargılarlar. Örneğin,
bağımlı ahlakçı için, on iki fincanı yanlışlıkla kırmak, tek bir fincanı kasten
kırmaktan daha kötüdür. Çocuklar ahlaki otonomistler olarak geliştikçe, niyetler
sonuçlardan daha önemli hale gelir.

Ahlak değeri ile ilgili güzel bir hikâye.
Su, ateş ve ahlakın hikâyesi…
Su, ateş ve ahlâk dostluk kurmuşlar. Bir gün ormanda dolaşmaya çıkmışlar. Fakat bir
müddet sonra içlerine bir korkudur düşmüş. Orman çok büyük ve çok karmaşıkmış. Her
türlü ihtimale karşı birbirlerini kaybederlerse, nasıl bulacaklarını düşünmeye
başlamışlar.
Ateş ve ahlâk suya sormuş:
-“Kaybolursan seni nasıl bulacağız?”
Su cevaplamış:
“Nerede bir şırıltı duyarsanız ben oradayım.” demiş.
Sıra ateşe gelmiş.
Su:
-“Seni yitirirsek ne yapalım?” diye sormuş.
Ateş:
-“Duman gördüğünüz yerde ben varım.” cevabını vermiş.
Sıra ahlâka gelince cevabı şu olmuş:
-“Beni asla kaybetmeyin; eğer kaybederseniz, bir daha asla bulamazsınız!”

Temizlik nedir?
Temizlik sağlığımıza zarar verecek her türlü pas, toz, kir vb. gibi ortamlardan
korunmak için yapılacak uygulamalar olarak tanımlanabilir. Temizlik için alınan
önlemlerinin tümüne hijyen denilmektedir.

Hikaye…
DİŞLERİNİ FIRÇALAMAK İSTEYEN DEV
Ülkenin birinde çok sevimli bir dev yaşıyormuş. Sevimli dev insanları çok severmiş
insanlara yardım etmekten çok mutlu olurmuş ama sevimli devi mutsuz eden bir şey
varmış. Dişlerini fırçalamak istiyormuş ama diş fırçaları ağzına çok küçük geliyormuş.
Sevimli devin ağzındaki dişler bu nedenle çok mutsuzmuş ve kendi aralarında sürekli
konuşuyorlarmış, çürük dişler acı içinde ağlar bizi doktora götür diye bağırırlarmış.
Kırık dişler canımız çok yanıyor yiyecekleri parçalayamıyoruz diye ağlarmış. Devin
diğer dişleri sağlıklı olmasına sağlıklıymış ama bizi fırçalamazsa bir gün bizde
çürüyeceğiz diye çok korkarlarmış. Bir gün devin dişleri bir toplantı yapmaya karar
vermişler ........
diye yarım bırakılır ve çocuklara toplantıda neler konuşulmuş olabilir dişler ne karar
almış olabilir gibi sorularla hikaye tamamlatma şeklinde uygulandı.

Şiir…

TEMİZLİK
Yüzü gözü karışık,
Kire pasa alışık,
Hem pasaklı, yılışık
Çocukları sevemem.
Böyle işe gelemem!
Çocuk olur temiz pak,
Çirkindir gözde apak,
Bir kerecik bana bak;
Türk çocuğu temizdir.
Vazoda bir filizdir,
Onun için bendeniz
Pek temizim, pek temiz.

KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK
AİLE KATILIMI ÇALIŞMASI
ELLERİMİ VE YÜZÜMÜ YIKIYORUM.
Etkinlik Önerileri:
1. Çocuğa el ve yüzünü ne zaman yıkayacağını hatırlatmak gerekebilir. Bu
işi yapma çabası gösterince onu övün.
2. Çocuğa ait özel sabun, havlu ve sabun bezini onun erişebileceği bir yere
koyun.
3. Gerektiğinde aynaya bakabilmesi veya musluğa yetişebilmesi için bir
tabure veya basamak temin edin.
4. Başlangıçta, çocuğa ellerini ve yüzünü sabunla nasıl yıkayacağını
gösterin ve gerekirse ona fiziksel yardımda bulunun. Zamanla, çocuk sözel
ipuçları ile etkinliği yapana kadar yardımlarınızı azaltın. Sonunda kendi
başına ellerini ve yüzünü yıkayabilsin.
5. Sabun parçalarını su ve gıda boyası ile karıştırarak renkli sabun
kalıpları yapın. Çocuğun ellerine resim çizin veya boyayın ve ellerini
yıkayarak temizlemesini destekleyin. Bu etkinliği eğlenceli ve tatmin edici
kılar.

DİŞLERİMİ FIRÇALAYABİLİYORUM.
Etkinlik Önerileri:
1. Alışkanlık kazanması için, her gün aynı zamanda
siz dişlerinizi fırçalarken çocuğunda dişlerini
fırçalamasını sağlayın.
2. Çocuk diş fırçası kullanın. Fırçası yenileneceği
zaman, dişlerini iyi fırçaladığı için onun ödül olarak
markette kendi fırçasını seçmesine izin verin.
3. Çocuğu diş fırçalamaya heveslendirmek için bir
çok çizgili, meyve tatlı veya hoşa gidecek farklı
nitelikte diş macunları vardır.

ZAMANINDA TUVALETE GİDİP, SOYUNUP, ALTIMI SİLİP,
SİFONU ÇEKİP, YARDIMSIZ TEKRAR GİYİNEBİLİYORUM.
Etkinlik Önerileri:
1. Çocuğa altını silmeyi ve sifonu çekmeyi gösterin. Çocuğu bunu tek başına
yapması için destekleyin. Yavaş yavaş yardım ve yönergelerinizi azaltın ve
çocuğun bunları kendi başına yapmasına izin verin.
2. Çocuğa büyüdüğünü söyleyin ve kendi başına altını silip, şifonu çektiği
için övün.
3. Banyo duvarına çocuğa yapması gereken aşamaları hatırlatan resimler
koyunuz. (altını silme, şifon çekme, ışık kapatma gibi)

SAÇLARIMI TARAYIP, FIRÇALAYABİLİYORUM.
Etkinlik Önerileri:
1. Siz saçınızı tarar ve fırçalarken çocuk sizi izlesin. Elini yönlendirerek ve
sözel yardım sağlayarak aynada nasıl saçlarını taradığına baktırın.
2. Çocuğa kendi tarak ve fırçasını verin.
3. Güzel göründüğü için çocuğu övün.
4. Çocuk saçını taramadan önce karışmış saçlarını açmasına yardım edin.
5. Oyuncak tarakla bebeğinin saçlarını taratıp, etkinliği pekiştirin.
6. Eğer çocuk saçlarını güzel tararsa güzel bir toka veya saç bandı
takmasına veya güzel kokulu saç kremi sürmesine, özel bir şapka giymesine
izin verin.

