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Tema Mektubu: Meslekler 

Sevgili Anne ve Babalar, 

       Bu ayki ana konumuz meslekler ve çeşitli meslek dallarında çalışan 

mensupları olacak. Bu temanın hedef kazanımları; çocukların çevrelerindeki 

değişik meslek gruplarından insanların ne iş yaptıklarını öğrenmeleri, bu 

kişilerin toplum için sorumlu oldukları görevlerin neler olduğu, ne tür araç 

gereçler kullandıkları ve bizim hayatımıza nasıl katkı sağladıkları  konusunda 

bilgi sahibi olmaları. Bütün mesleklerin yaşantımızda vazgeçilmez bir işlevi 

olduğunu ve aslında hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermeye 

çalışacağız. Bunu anlatırken, bir çiftçinin buğdayı yetiştirdiğini, biçerdöver 

kullanıcısının buğdayı sapından ayırdığını, kamyon sürücülerinin bu buğdayı 

fabrikaya götürdüğünü, fabrika işçisinin buğdayı öğütüp un yaptığını, 

fırıncının bu undan ekmek yaptığını ve market sahibinin bu ekmeği bize 

sattığını, bir başka deyişle ekmeğin masamıza gelmeden önce hangi 

aşamalardan geçtiğini, hangi meslek sahibi insanlar tarafından neler 

yapıldığını anlatan örneklerden faydalanacağız.  



       Çocuklarımızın meslekleri daha iyi kavrayıp, anlamlandırabilmeleri için biz 

de meslekleri çalışma alanlarına göre sınıflandırdık; 

1.  Sağlık Alanı Meslekleri 

2.  Üretim Alanı Meslekleri 

3.  Hizmet Alanı Meslekleri 

4.  Toplum Güvenliği Meslekleri 

5.  İnşaat Alanı Meslekleri 

6.  Haberleşme Alanı Meslekleri 

7.  Spor Alanı Meslekleri 

8.  Ulaşım Alanı Meslekleri 

        Bu temayı işlerken proje çalışmalarımız, gezilerimiz, farklı mesleklerden 

bizlere yaptıkları işleri anlatan konuklarımızın sunumları ve konuyu 

zenginleştirmek için çocuklarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz dramalarımız 

olacak. Siz de evinizde, okuldaki bu etkinlikleri destekleyici ve burada 

öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olacak etkinlikler yapabilirsiniz. 

Çocuğunuzla birlikte dergi ve gazetelere göz atabilir, çeşitli meslekler ve 

kullandıkları araç gereçlerle ilgili konuşabilirsiniz. Belirli bir meslek üzerinde 

durarak, bu meslekle ilgili sorular sorabilirsiniz. Örneğin; doktorlar hastalarını 

muayene ederken hangi araçları kullanır? Doktorlar nerelerde çalışır?Doktor 

olmak için nasıl bir eğitim almak gerekir? Doktorlar olmasa ne yapardık?                                                  

          Bizlere mesleğini, çalıştığı yerde ya da okulumuza gelerek tanıtmak 

isteyen velilerimizin önerilerini heyecanla bekliyoruz. Çocuğunuzla bilgiyi 

paylaşmanın ve onun ne kadar hızlı öğrendiğini görmenin güzelliğini yaşamanızı  

diliyoruz.              

                                          



 
TEMAMIZ İLE İLGİLİ KİTAP ÖNERİLERİ;  
  
        Meslekler konusunu işlediğimiz bu dönemde 

çocuklarla beraber okuyabileceğiniz kitaplara iki örnek 

vermek istiyoruz. Bunlardan ilki Aytül Akal’ın 

“Sinderella Olmak isteyen Çocuk” adlı kitabı. Bu 

kitapta tüm düşüncesini sadece prenses olma 

hayalleriyle dolduran bir küçük kahramanla tanışıyoruz. 

Siz de kendi çocuklarınızdan benzer hayaller 

duymuşsunuzdur. Kızlar prenses, oğlanlar ise vurdulu 

kırdılı işler yapan dövüş kahramanı olmak isterler. 

Oysa çocuklarımızın aklında bu gereksiz masal 

kahramanları yerine çalışan, okur yazar olan, üreten ve 

kendilerini işleriyle ifade eden insanların kahraman 

olması çok daha doğru olmaz mı? Çocukları hayata 

hazırlarken ayakları yere basan hayaller kurmaları için 

destek olmalıyız, yoksa, korkarız, hep uçuşan hayallerin 

olduğu bir dünyanın özlemini kuracaklar. 

        Aysel Gürmen’in yazdığı ve Huban Korman’ın 

resimlediği “Ben Neyim” adlı kitap ise 2,3 ve 4 

yaşındaki çocuklarımız için meslekleri şiirsel bir dille 

anlatan küçük ve güzel bir kitap. 
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