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Aileler sosyal hayatın kuralları, ilişkiler, sosyal ifadeler ve nezaket kurallarının 
öğretilmesi, arkadaş ve akraba ziyaretleri konusunda birçok sorunla karşılaşırlar. Ailelerin 
en çok sorduğu sorulardan birisi de ‘sosyal kuralları, selamlaşma ifadelerini ve görgü 
kurallarını çocuğuma öğretmeye ne zaman başlamalıyım?’ sorusudur.  
Bebek doğduğu andan itibaren sosyal bir çevreye gözünü açmaktadır. Ailesi ile başlayan 
bu çevre yakın akrabalar, komşular, okul ve diğer sosyal topluluklarla ölünceye kadar 
devam etmektedir.  
Her sosyal grubun kendine özgü kuralları, istekleri, bireyden bekledikleri vardır. Örf ve 
adetler, gelenekler, yaşanan çağ, büyük ekonomik ve sosyal olaylar bunları yönlendirir. 
Bunların bazıları bireyi destekleyip geliştirmeyi, uyum sağlamayı kolaylaştırıcı iken, 
bazıları da bireyin kişiliğini yok eden, baskıcı ve zorlayıcı olabilirler.  
Bebek doğduğu andan itibaren kabul görmek, öz güvenini geliştirmek, başarma duygusu 
ve orada bir yer edinebilmek için sosyal çevresine uyum sağlamayı öğrenir. Bu 
öğrenmede anne ve babası onun en iyi rehberidir.  
Anne ve babalar çocuklarının özgüvenlerini kırmadan, kişiliklerini zedelemeden, her 
birinin birbirinden ayrı ve özel yetenekleri olduğunu ve bunların geliştirilmesi için 
beklediklerini unutmadan onları doğdukları andan itibaren sosyal çevrelerine ve hayata 
hazırlamaya başlamalıdırlar.  
Ebeveynler arkadaşlık, dostluk, komşuluk, yardımlaşma, paylaşma, sırasını bekleme, 
haklarını bilme ve koruma, başkalarının haklarına saygılı olma konularında çocuklarına 
iyi bir model olma oluşturmalıdırlar. Unutmamalıyız ki çocuklara en güzel öğretme yolu 
bir davranışı yapmalarını söylemek değil, kendi davranışlarımızla örnek olmaktır.  
Sosyal kuralları, çocuklarının kişiliklerini zedelemeyecek şekilde onların yaş ve gelişim 
özelliklerini dikkate alarak onlara anlatmalıdırlar.  
Yetişkinler selamlaşma ifadelerini ‘günaydın, iyi akşamlar’ gibi yerinde kullanmalı ve 

çocuğun da kullanması için özendirmelidirler. Özür dilemek, çarpınca ‘pardon’ demek ,  

bir şeyi rica ederek istemek, başkalarına ait şeyleri izinsiz almamak, büyük ve kendinden 

küçüklere hitap şekilleri gibi sosyal ifadeler konusunda da iyi birer örnek oluşturarak, 

yerinde kullanan çocuğu da övüp güdülemelidirler. 

Ayrıca görgü kuralları da küçük yaşlardan itibaren aile içinde davranışa dönüştürülüp 
kullanılır hale getirilmelidir. Örneğin yemek kuralları, ağzını şapırtdatmama, bir şeyi rica 
ederek alma, kalabalık yerlerde yüksek sesle konuşmama, verilen bir şey karşısında 
teşekkür etme, kötü söz söylememe, insanların kusurlarıyla alay etmeme, özel yer ve 
konumlara uygun davranma (sinema, tiyatro, düğün vs.) gibi sosyal konular bebeklikten 
itibaren çocuğa iyi örneklerle sunulmalı, neden ve sonuçları hakkında onunla çocuğun 
yaşı ve gelişim düzeyine uygun şekilde konuşulmalıdır.  
Ailelerin sorun yaşadıkları bir diğer konu ise komşu, akraba ziyaretleri ve çocuğu ile 
yaşadıklarıdır. Çocuğumuz sosyal hayatı öğrensin istiyorsak tabii ki o da bizimle akraba 
ve arkadaş toplantılarına, özel gece ve kutlamalara gelmelidir. Nereye gidildiği, orada 
kimlerin olacağı, kendi yaşıtları var ise onların kimler olduğu, orada hangi davranışlara 
dikkat edileceği çocukla açık bir dille konuşulmalıdır.  
Çocuk gitmek istemiyorsa zorlanmamalıdır. Katılması için rüşvetler teklif edilmemelidir. 
Örneğin halanlardaki yemeğe gelirsen ve uslu durursan …….. alırım gibi. Çocuk gelmek 
istemiyorsa zorlanmamalı, onun bakımını üstlenecek kişi ve organizasyonlara 



girişilmelidir. Geldiği zaman orada görebilecekleri, orada edinilecek arkadaşlıklar, 
karşılaşacağı ve onun ilgisini çeken mesleklere sahip kişiler varsa onlar anlatılıp bu 
ziyaret cazip hale getirilebilir.  
Gidilecek yerler, tanıdık akrabaların evleri dahi olsa çocuklar ev dışındaki bu yeni 
ortamda huzursuz olabilirler. Karşılaşılacak yeni kişiler onları tedirgin edebilir. Misafirliğe 
gidilirken orada kendini daha rahat hissetmesi için sevdiği bir oyuncağını, uğurlu taşını, 
sevdiği bir kitabını yanına alması ona güven verecektir, ayrıca bu götürülen nesne 
aracılığı ile orada yeni dostluklar kurulabilir.  


