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ÇOCUK GELİŞİMİNDE HAYVAN SEVGİSİNİN ÖNEMİ 

 

 Çocuğun hayvanları sevmesi, onlardan sevgi ve ilgi görmesi, onlarla ilgilenmesi, bakımı için 

sorumluluk alması çocuğun birçok alanda gelişimini destekler ve zayıf olduğu alanlarda beceri kazanmasına 

yardımcı olur. Hayvanlar, çocukların duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

Şöyle ki: 

 Çocuklar, hayvanlar hakkında konuşarak yaşıtlarıyla iletişim kurabilecekleri sosyal ortamlar 

yaratırlar.  

 Çocuklar özellikle hayvanların hareketlerini ve çıkardıkları sesleri taklit etmeyi çok severler. Bunu 

yaparken atlarlar, zıplarlar, değişik sesler çıkartırlar. Bu durum, büyük ve küçük kas gelişimine ve 

taklit becerisine yardımcı olur.  

 Arkadaşlar gibi evcil hayvanlar da çocuğun yaşantısında etkili olabilmektedir. Çocuk bir evcil hayvan 

yoluyla insanlarla etkileşim kurma ve sosyalleşme denemelerini yapabilir, mutluluğunu ya da 

üzüntüsünü paylaşabilir. Özellikle çocuğun sevdiği birini yitirme, ev ya da okul değişikliği, anne baba 

ayrılığı gibi bir yoksunluk yaşadığı durumlarda evcil hayvanlar, “yerine koyma” ya da “paylaşma” 

işlevi de görebilmektedir. 

 Evcil hayvanlar aynı zamanda çocuktaki sorumluluk duygusunun gelişmesine de yardımcı 

olmaktadır. Evcil hayvanların, kendilerine bakım veren birisine ihtiyaçları vardır. Yetişkin 

kontrolünde olmak kaydı ile bu bakımları çocuk üstlendiğinde, karşılığında hayvanın sevgisini ve 

ilgisini alır.  Bir varlığın kendine gereksinimi olduğunu, bu bağ ile yaşamını sürdürebildiğini bilmek, 

çocuğun kendine güvenini pekiştiren bir durumdur. Çocuk ona bakarak bir şeyler vermenin, yardım 

etmenin zevkini tadar ve onu sahiplenerek bağlılık duygusunun farkına varır.  

 Hayvanların da hasta olabildikleri ve zaman zaman aşı olmalarının gerekmesi çocuğun yaşadığı 

deneyimlerle ilgili olarak ona destek olacak ve bu tür durumlarla daha etkin başa çıkmasına yardımcı 

olacaktır. 

Tüm bu etmenler göz önünde bulundurulduğunda; çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamalıyız gerçeği 

ortaya çıkıyor. Bunun için illa ki evcil hayvan beslemeniz de gerekmiyor. Bazen sağlık sorunlarından, yoğun 

iş temposundan, korktuğumuzdan, bir hayvanın sorumluluğunu almak istemediğimizden vs. evcil hayvan 

beslemekten kaçınıyoruz. Yetişkin olarak çocuklara rol model olduğumuzu düşünürsek, sahip 

çıkamayacağımız bir canı eve getirmememiz ve bunun nedenlerini çocuğa anlatmamız gerekiyor. Ancak 

bazen ebeveynler ve yetişkinler, kendileri hayvanlardan korktukları için, çocuklarını da farkında olmadan 

hayvanlara karşı korkutmakta, onlarda fobi gelişmesine neden olabilmektedirler. Ayrıca gerçek hayatta 

çeşitli hayvanları görmemiş, hiçbir hayvana dokunup sevmemiş çocuklarda da hayvan fobisi 

gelişebilmektedir. Hayvan sevgisi gelişmeden büyüyen bu çocuklar hayvanlardan korkabilir ve bu korku 

yetişkinlikte ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu nedenle, çocuğun evcil hayvanlara gösterdiği olumlu tepki 

ebeveynler ve yetişkinler tarafından desteklenmelidir.  



 Çocuk, evcil hayvana bir şeyler öğreterek, kendisi de bir şeyler öğrenecektir. Bütün bunlar çocuğun öz 

güvenini artırır ve sosyal becerilerini geliştirir. Böylece çocuk; insan ilişkilerinin temelini oluşturan sevmeyi, 

vermeyi, korumayı ve kendine yeterek bağımsız bir kişi olmayı öğrenir. 

Evinizde de eğer imkanınız varsa evcil hayvan besleyerek çocuğunuzun gelişim alanlarını destekleyebilir 

ve zayıf olduğu alanlarda gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak gibi bir imkanınız yoksa, sık sık 

barınakları ziyaret ederek ve çocuğunuzla birlikte barınaklardaki hayvanların ihtiyaçlarına yardımcı olarak, 

hayvanat bahçelerini ziyaret ederek çocuğunuzun hayvanları gerçek hayatta görmesine ve hayvan sevgisini 

geliştirmesine fırsat verebilirsiniz. 

 

 

 


