DEĞERLER
EĞİTİMİ

Görsel
Malzemelere
Dikkat!
Her gün televizyonda hayatın kısalığı ve
gününü gün ederek yaşamanın en akılcı yol
olduğu mesajıyla dolu yapımları izleyen bir
çocuğu, kalıcı şeylerin varlığına inandırmak oldukça güçtür. Bireysel vurguların
yoğun olduğu bu tür yapımlar çocuklara
adeta “Kimse kimsenin kahrını çekmek
zorunda değil!” mesajını vermektedir.
Çocuğunuza “vefa” erdemini hissettirebiteceğiniz yapımları araştırmalı, bunları
onunla birlikte seyretmeli ve doğru mesajı
onun dikkatine sunmalısınız. Çocuğunuza
vefanın dostluğa kattığı güzelliği ve lezzeti
anlatırken bu yapımların tekniği size yardımcı olacaktır. Ancak vefa için seyrettiğiniz bir filmin içinde başka erdemleri
olumsuz etkileyecek öğeler olmadığı ya da
filmin kendi içinde bir erdem çatışması
içermediğine dair garantinizin olmadığını
unutmamalısınız..

Dostlarını daima vefa ile hatırla can!
Arayan sen ol, bulan sen; tanıyan sen ol,
kucaklayan yine sen.

VEFA

Kula vefası olmayanın Hakk’a vefası olmaz.
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Bir erdemdir.

VEFA

Değerli anne babalar, çocuğunuza vefa
erdemini kazandırmak için ;

•

Arkadaşlarınızı, dostlarınızı düzenli
olarak arayıp sorunuz, ziyaret ediniz.
Bu ziyaretlere çocuğunuzla beraber
giderek, ona dostlarınızla nasıl tanıştığınızı, birlikte yaşadığınız anıları,
birbiriniz için ne kadar önemli
olduğunuzu anlatınız.

•Hasta ziyaretlerini ihmal etmeyiniz .
Çocuğunuzu da hastalığın ağırlığına ve durumuna göre hasta ziyaretine götürünüz.
Kendi arkadaşları da hastalandığında ziyaret
etmesi için çocuğunuzu teşvik ediniz. Gerekirse ziyarete birlikte gidiniz.
• Bayram gibi özel günlerin ailede özel bir
şekilde hissedilmesi için organizasyonlar
yapınız. Aile büyüklerini mutlaka
çocuğunuzla birlikte ziyaret ediniz. Onu
yaşıtlarıyla tanıştırınız.

• Davet edildiğiniz yerlere muhakkak
gidiniz. Davete icabet alışkanlığı kazanması için çocuğunuzu da bu konuda teşvik ediniz. Davet edildiği yerlere gitmesi ile ilgili ona hatırlatmalar yapınız.

• Size bir şeyler öğreten insanlara değer
veriniz. Onlarla irtibatınızı sürdürünüz.
Konuşmalarınızda öğretmeninizin size ne
kadar emek verdiğinden ve bunun değerinden bahsederek çocuğunuzun bu duyguyu
edinmesine yardımcı olunuz.

• Akrabalarınızla irtibatı kesmeyiniz.
Akraba ziyaretlerine başta biraz sıksa
bile çocuğunuzun da katılmasını sağlayınız. Bu tip ziyaretlerin önemini ona
anlatınız. Böyle ziyaretleri onun için
cazip hale getirerek bu alışkanlığı edinmesine yardımcı olunuz.

•Çocuğunuzun

tarihimizi, kültürümüzü
sevmesi ve benimsemesi için çaba
gösteriniz. Birlikte okuyacağınız kitaplar,
ona anlatacağınız destanlar ve tarihi öyküler
onda geçmişine ve atalarına karşı vefa duygusunun oluşmasını sağlayacakt ır

Vefa nedir, bilir misin?
Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır.
Vefa; dostluğun asaletine, bir dua sonrası
verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır.
Vefa; ötelerin sonsuz mükafatı karşısında,
cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır.
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Kiminle ahdettiğini bilen, tenini iplik
haline kor, o ahdin etrafında dolanır,
o ahdi örer durur.

