SABIR
SABIR
Sevgili Anne ve Babalar, Aralık ayı içerisinde okulumuzda “SABIR” değeri
işlenecektir.
Sabır; acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların
geçmesini bekleme erdemidir. Zorluklara boyun eğmeden mücadele edebilmek,
haksızlıklar karşısında anlık tepkilerden kaçınmak, acele etmeden yerinde ve zamanında
olgun davranmaktır. Sabır iradenin zaferidir. Eninde sonunda meyve vereceğini bilerek
kuru bir ağaca su vermektir. Acılar karşısında dik durmak, olumlu enerjini korumaya
çalışmaktır. Her söz için doğruluk, Her doğruluk için iş, Her iş için de SABIR gerekir.
Hikâye; Kavağın yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak
ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisi ile müthiş hızla
büyümüş ve neredeyse, kavak ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş
kavağa:
- Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?
- On yılda... demiş kavak.
- On yılda mı? diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak.
- Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak.
- Doğru!... demiş ağaç.
''Doğru!'' Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak,
önce üşümeye başlamış sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya
doğru inmeye başlamış Sormuş endişeyle kavağa:
- Neler oluyor bana ağaç?
— Ölüyorsun... demiş, kavak.
- Niçin? diyerek devam ettirmiş sorusunu, Ağaç:
- Benim on yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için...
Olgunlaşma zaman alır ancak buna sabredenler daima kazanacaklardır.

ÇOCUKLARINIZIN GÜÇLÜKLERE RAĞMEN ÇABA SARF EDEN, KOLAY
VAZGEÇMEYEN, SABIRLI İNSANLAR OLMALARINI İSTİYORSANIZ LÜTFEN
DİKKAT EDİN… !!!
*Çocuklarınız oyuncaklarını toplama sabrını gösteremediğinde “Bırak senin yerine ben
toplarım.” Demeyin. Bu ifadeniz bir dahaki sefere çocuğunuzun sizden aynı şeyi
beklemesine neden olacaktır.
*Çocuğunuz yolda ağır ağır yürürken “ Öf sıkıldım, beni kucağına al.” dediğinde her
seferinde onu kucağınıza almayın. Aksi takdirde her yürümekten sıkıldığında onu
kucağınıza almanızı isteyecektir.
*Çocuğunuz bir konuda size bir şey anlatmaya çalışırken onu sabırla dinleyin. “acele et,
seni dinleyecek vaktim yok.” Mesajı verdiğinizde bir dahaki sefere size anlatmamayı
tercih edebilir. Ya da sizi dinlemesi gerektiğinde beklediğiniz sabrı gösteremeyebilir.
* Çocuğunuz sofra kurma ya da herhangi bir konuda size yardım etme eylemi
bulunduğunda sabırsızlıkla “Sen bırak, çok yavaş hareket ediyorsun, ben yaparım.”
Demeyin. Bu davranışınız ondan yardım istediğinizde “Hayır” cevabını duymanıza neden
olabilir.
* Bir bardak su ya da bir malzeme istediğiniz zaman “Bir dakika anne birazdan
getireceğim.” Sözünü duydunuz ve “Seni bekleyene kadar ben hallederim” dediniz.
Sizce çocuğunuz bir dahaki sefere istediğiniz şeyi size getirecek midir?
* Çocuklarınızın kendi aralarındaki tartışmalarına müdahale etmeyin. Bu konuda
sabırsızlık gösterdiğinizde çocuklarınız her tartışmada size başvuracak, problemlerini
kendi aralarında çözümlemeyi beceremeyecektir.
* Çocuğunuzun zevkle yaptığı bir şeyi sizin aceleniz olduğu ya da sabredemediğiniz için
yarım bırakmasını istemeyin. Bu şekilde davranırsanız çocuğunuz bir işte sebat
göstermeyi başaramayabilir.
* Aldığı sorumlulukları yerine getirmesi konusunda sabır göstermesi gerektiğini anlatan
anılarınızı paylaşın. Aldığınız derslerin size ileride hangi konularda yardımı olduğundan
bahsedin.
* İstediği bir şeyi yapmak ya da almak için ondan zaman isteyin. Süreç içinde
beklemede gösterdiği sabrı övün.” Sabreden derviş muradına erermiş” sözü ile isteği
yerine getirin. İstediğini elde etmede sabrın önemini vurgulayın.
* Birlikte sabır gerektiren işler yapın; balığa gidin, yürüyüşe çıkın, kurabiye pişirin, bir
el işi yapın, puzzle yapın…

ACELECİ, TELAŞLI VE SABIRSIZ BİR ÇOCUK YETİŞTİRMEK İSTEYEN AİLELERE
DE ÖNERİLERDE BULUNALIM BUNLAR SİZE TANIDIK GELİYOR MU?

• Çocuğunuz ödevlerini yaparken sabredemeyip onun yerine ödevlerini yapın.
• Çocuğunuz alışveriş merkezinde ya da başka bir yerde kuyruğa girdiğinde ona kızın.
Neden zaman kaybettiğini sorun.
• Yemek saatini beklemek istemeyen çocuğunuzun eline hemen bir şeyler tutuşturun.
İstediğinin anında verileceğini öğrensin.
• Alışveriş merkezinde aldırmak istediği şeyi almanızı sağlamak için ısrarla ağlayan ya
da bağıran çocuğunuza “Rezil ettin bizi.” diyerek istediğini alın. Bir dahaki sefere aynı
yöntemi deneyen bir çocuk için size garanti verebiliriz.
• Başladığınız işleri bitirme sabrını gösteremeyip her defasında yarım bırakın.
Çocuklarınızda sizi örnek alıp başladıkları işleri yarım bıraksınlar.

Karşılaşılan bütün zorluklardan hemen yılıp kaçmamak, sabretmesini bilmek
insanları sonunda başarıya ulaştırır. Atalarımız boşuna Sabrın sonu
selamettir dememişlerdir.
Sabrınız ve işbirliğiniz için teşekkürler.

Değer Konusu: Sabır
Etkinlik Adı: Çiçek dikiyorum
Amaç: Sabırlı olmaya ilişkin deneyim kazanmalarını sağlamak
Materyal: Yeterli sayıda çiçek soğanı, toprak saksı, su, etiket, kalem.

Uygulama: Çocuklara “Kendinizin yetiştireceği bir çiçeğiniz olmasını ister misiniz?”
diye sorulur. Çocuklarla beraber zemine bir örtü serilir. Daire olunur ve çocuklara
çiçek soğanları, saksıları ve topraklar gösterilir. Çocukların her biri için bir soğan
ve saksının olduğu ve yardımımızla sırayla bu soğanları ekeceğimizi belirtiriz.

İlk soğanı öğretmen sınıf için eker ve üzerine etiket yapıştırır.
Çocuklara sabırlı olmalarını söyler ve sırayla her çocuğun soğanını ekmesi için
yardımcı olur. Sonra çocukların adlarının yazılı olduğu etiketleri saksılara
yapıştırır. Soğanların ekimi sırasında çocuklarla sohbet edilir.
”Bu soğanın çiçek haline gelebilmesi için başka neye ihtiyacı var? , “Çiçekler sizce
ne zaman açabilir?”, “Ne kadar süre sabırla beklememiz gerekiyor?” gibi sorular
sorulabilir.

Soğanları ekme işlemi tamamlandıktan sonra çocuklarla birlikte sınıfın uygun
bir köşesine çiçekler yerleştirilir.
Çiçeklerin sulanma zamanları çocuklara hatırlatılır. Sulama işlemi için çocuklara
sırayla görev verilir.
Çiçeğin ne zaman açacağını soran çocuklara sabırlı olmalarını ve biraz daha
beklemeleri gerektiği hatırlatılabilir.

