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NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI EV ETKİNLİĞİ 

 “NEZAKET TOMBALASI” 

 

Sevgili Anne ve Babalar;  

 

Eylül - Ekim aylarının konusu “ Nezaket Kuralları” olarak belirlenmiştir. Biz de sizlerin 

evde uygulayabileceği bir ev etkinliği hazırladık. Bu etkinliğin amacı; çocuğunuzun aile 

içerisinde ve toplumda uyulması gereken görgü kurallarını öğrenmesini sağlamak ve bu 

davranışları hayata geçirmesine olanak vermektir. 

 

Aile bireylerinin bir arada olduğu bir gün, nezaket ve görgü kuralları konusunda fikir 

alışverişinde bulunun ve çocuğunuzun bu konudaki gözlemlerini paylaşmasına fırsat verin. 

Sizlere gönderdiğimiz nezaket kurallarını ufak kâğıtlara yazarak bir torbanın içine atın. 

İsterseniz sizin için önemli ve öncelikli olan, çocuğunuzun yaşına ve ihtiyacına uygun olarak 

öğretmek istediğiniz nezaket kurallarını ailece sizler de oluşturabilirsiniz. Torbaya attığınız 

kurallardan, aile üyelerinin 1’er tane çekmesini sağlayın. Çıkan kâğıtlarda neler yazdığını ve 1 

hafta boyunca hangi nezaket kuralına uyacağınızı birbirinize söyleyin. İsterseniz buzdolabının 

üzerine bunları yapıştırabilirsiniz. 1 hafta boyunca bireyler kurala uyup uymadığı konusunda 

birbirlerini gözlemlesinler. Haftanın sonunda kısa bir değerlendirme yaparak o davranışı en 

iyi yerine getiren, nezaket kuralına en iyi uyan aile bireyini seçerek onu nezaket temsilcisi 

yapın.  Uygun görülen bir hediye ile ödüllendirin. İsterseniz bu uygulamaya diğer haftalarda 

da devam edin. 

 

EVDE UYGULANACAK GÖRGÜ KURALLARI 

 

 “lütfen” ve “teşekkür ederim” demek, 

 Sabah “günaydın” diyerek güne başlamak, “iyi geceler” diyerek günü bitirmek, 

 Değer verdiğin eşyalarını aile bireyleriyle paylaşabilmek, 

 Ev işlerinde aile bireylerine yardımcı olmak, 

 Evdeki kişilere yardımcı olmak, 

 

MASADA UYGULANACAK GÖRGÜ KURALLARI 

 

 Çatal bıçak kullanımı, 

 Yemek yerken ağzı kapalı tutmak, şapırdatmamak, 

 Ağzında yemek varken konuşmamak, 

 Masada bir şey almak için kişilerden yardım istemek, 

 Burnunu silmek için masadan kalkarken izin istemek, 

 

    TELEFONDA UYGULANACAK GÖRGÜ KURALLARI 

 

 Arama cevaplandığında aradığın numarayı ve kimliğini belirtmek. 

 Karşıdaki kişiyi tanımadan evdeki kişilerin durumu ile ilgili bilgi vermemek. 

 

ALTIN KURAL: Sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da o şekilde davran. 

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi 


