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Günümüzde kekemeliğin tedavisinde 

bir çok teknik kullanılmaktadır. Tera-

pide kullanılacak olan teknikler, çocu-

ğun kekemeliğinin türüne, şiddetine, 

farkındalığına ve yaşına göre belirle-

nir. Fakat genel olarak kekemelik 

problemi yaşayan bireylerde uygula-

nan konuşma terapilerinde amaç, ko-

nuşmanın akıcılığını arttırmak ve ileti-

şimi kolaylaştırmaktır.  

 

Çocukların bir kısmında, özellikle 2-5 

yaş arasında ortaya çıkan kekemelikler 

terapiye ihtiyaç duyulmadan zaman 

içinde kaybolurken, bazı çocuklarda ise 

zaman kaybetmeden terapiye başlan-

ması gerekmektedir. Terapi 

sürecine başlanıp başlanıl-

mayacağı, değerlendirme 

aşamasında kekemeliğin 

kalıcı olmasına neden ola-

cak risk faktörlerine bağlı-

dır. Kekemelik başlangıcın-

dan sonra 6 ay ile 1 yıl içe-

risinde kendiliğinden geç-

meyen kekemeliklerde za-

man kaybedilmeden, özel-

likle okul öncesi dönemde 

terapiye başlanılmalıdır.  

 

Kekemelik terapisinde, 

çocuk odaklı terapilerin 

yanı sıra aile odaklı terapiler de yer 

almaktadır. Özellikle okul öncesindeki 

çocuklar için sıklıkla aile odaklı terapi 

yöntemi kullanılırken, okul çağı çocuk-

lar için çocuk odaklı terapi yöntemleri 

kullanılmaktadır. Aile odaklı terapiler-

de hedef, ebeveynle aktif çalışarak ço-

cuğun takılmalarını azaltmaktır. Ebe-

veynler çocuklarının akıcı konuşmala-

rına yardım etmek amacıyla kendi ko-

nuşma modellerini değiştirebilirler. 

Kullanılan yöntemler arasında; ailele-

rin alıştıkları hızdan daha yavaş ko-

nuşmaları, sözcükler arası duraksama, 

çocuklar üzerinde zaman baskısını 

azaltma, kekemeliğe karşı olumsuz 

tepki vermemek, sık soru sormak yeri-

ne soru kalıplarını değiştirmek; merak 

ediyorum, düşünüyorum, galiba, öyle 

görünüyor gibi düşünce kalıpları kul-

lanmak. Bunların yanı sıra, aile keke-

meliğin doğası ve kekemeliği arttıran 

durumlar hakkında bilgilendirilmeli-

dir.  

 

Okul çağı çocuklarda kullanılan çocuk 

odaklı terapi yönteminde ise izlenen 

terapi sırası; farkındalık yaratma, ko-

nuşmanın yeniden düzenlenmesi ve 

genellemedir. Farkındalık aşamasında; 

çocuklarla kekemeliğin doğası, kendi 

kekemelik düzeyleri ve kekemeliğe 

karşı duyarlılığı azaltma çalışılmakta-

dır. Konuşmanın yeniden düzenlenme-

si aşamasında pek çok farklı terapi 

yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar; 

akıcılığın şekillendirilmesi, kekemeli-

ğin modifikasyonu ve bütünleştirici 

yaklaşımlar (akıcılık şekillendirme-

kekemeliğin modifikasyonu). Akıcılığın 

şekillendirilmesi en sık kullanılan yön-

temlerden biridir ve bu yöntemde he-

def, yeni bir konuşma şekli öğretilerek 

akıcı olmayan konuşmayı akıcı konuş-

ma ile haline getirmektedi. Bu yöntem-

de kullanılan teknikler; yavaş konuş-

ma, konuşmayı uzatma, kolay cümle 

başlatma ve yumuşak üretimdir. Keke-

meliğin modifikasyonu yönteminde ise 

hedef, bireyin kekemeliği ve verdiği 

tepkileri düzenlemektir. Bu yöntemde 

genellikle tipik duyarsızlaştırma ve 

kendine güven eğitimi ile kekemeliği 

azaltma çalışılmaktadır. Bu yöntemde 

kullanılan bazı yaklaşımlar; motivas-

yon, bilgilendirme, duygusal dayanıklı-

lığı arttırma, kekemeliği azaltacak 

tepkiler vermeyi öğrenme ve akıcılığı 

günlük hayata yaymadır. Bütünleştiri-

ci yaklaşım, akıcılığı şekillendirme ve 

kekemeliğin modifikasyonu yöntemle-

rinin birlikte kullanıldığı bir yöntem-

dir. Bu yöntemlerin dışında okul öncesi 

çocuklarda, ebeveynlerin aktif katılımı-

nın sağlandığı ‘Lidcombe’ ve ‘Fun with 

Fluency’ gibi kekemelik tedavi prog-

ramları, kekeleyen bireyin kendi ya-

vaşlatılmış konuşmasını belirli bir ge-

cikmeyle dinlemesi ‘Geciktirilmiş İşit-

sel Dönüt ( Delayed Auditory Feed-

back)’ gibi çeşitli yardımcı cihazlarda 

uygulanmaktadır. 

 

Terapi sürecinin en  son ve 

zor olan kısmı genelleme 

aşamasıdır. Bu aşamada 

çocuklar, klinik ortamda 

öğrendikleri akıcı konuşma 

davranışını günlük hayata 

aktarmakta ve korumakta-

dır. Genelleme aşaması 

klinik ortamda aktiviteler 

ile başlayıp,  hiyerarşik bir 

şekilde kolaydan zora giden 

ortamlarda akıcı konuşma 

davranışlarını genelleme ile 

devam eder. Örneğin, klinik 

ortamda akıcı konuşarak en sevdiği 

oyunu anlatan bir çocuktan, akıcı ko-

nuşarak bunu ailesine daha sonra ar-

kadaşına veya yabancı birine anlatma-

sını isteriz. Çocuğun en rahat olduğu 

ortamlar ve ez zorluk çektiği ortamla-

rın takip listesi, bu hiyerarşik sırayı 

düzenlememizde bize yardımcı olmak-

tadır.  

 

Genel olarak hem yetişkinlerde hem de 

çocuklarda kekemeliği kontrol altına 

almak ve azaltmak mümkündür. Ço-

cuk hangi yaşta olursa olsun, kekeme-

lik ortaya çıktığı anda zaman kaybedil-

meden kekemeliğin değerlendirilmesi 

yapılmalıdır ve geç kalınmadan terapi-

ye başlanılmalıdır.   



Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Uyku 

Uzman Psikolog Asya Peynirci 
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Çocuklarda en çok rastlanan Nöropsi-

kiyatrik rahatsızlıklardan biri olan 

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bo-

zukluğu (DEHB), ülkemiz çocuklarında 

da sıklıkla rastlanmaktadır. 

Bu yazıda altını çizmek istediğim nok-

ta şu ki, araştırmalara göre DEHB 

genellikle yanında birçok komorbid 

bozukluklarla ortaya çıkmaktadır. Bu 

komorbid bozuklukların teşhisi ve te-

davisi, DEHB’nin teşhisi ve tedavisi 

kadar önemlidir. 

 

Peki komorbid bozukluk nedir? 

Komorbid bozukluk aynı zamanda eş 

tanı olarak bilinmektedir. Eş 

tanı, bir bozukluğun veya 

hastalığın yanında, bir veya 

birden fazla hastalığın/

bozukluğun da aynı zamanda 

görülmesi durumudur.  

DEHB de çoğu zaman komor-

bid psikiyatrik bozukluklarla 

görülebildiği gibi aynı zaman-

da uyku bozuklukları ile de 

sıkça görülmektedir. Bu du-

rum DEHB tanısını zorlaştır-

dığı gibi aynı zamanda teda-

viyi de olumsuz etkileyebil-

mektedir.  

 

Uyku bozuklukları 

Gündelik hayatta bir bireyin uykusunu 

etkileyebilecek birçok faktör vardır; 

stres, kullanılan ilaçlar, diyet ve ışık 

seviyesi bunlardan temel olanlardır.  

Bunun yanında,  

birçok yapılan çalışmada DEHB birey-

lerinin, diğer bireylere göre daha fazla 

uyku problemleri yaşadığı raporlan-

mıştır. Yani aslında uyku problemleri-

nin DEHB semptomlarıyla benzerlik 

göstermesinin yanında, DEHB bireyle-

rinin diğer bireylere kıyasla daha fazla 

uyku problemleri yaşadıkları da araş-

tırmalarda yer almaktadır. 

 

Peki neden DEHB bireyleri daha 

fazla uyku problemleri yaşayabili-

yor? 

Araştırmalara göre DEHB bireylerinin 

vücutlarındaki melatonin seviyesi, di-

ğer bireylere göre daha düşüktür. Me-

latonin vücudumuzda, salgılanan ve 

uykuyu tetikleyen bir kimyasaldır. 

Gece olunca, ışık seviyesi azalınca, 

vücudumuz otomatik şekilde melatonin 

salgılar ve bu sayede vücudumuz uyku 

saatinin geldiğini anlar. 

DEHB bireyleri araştırmalara göre 

günlük hayatta daha fazla strese ma-

ruz kalır ve bu da uykuyu etkileyen 

önemli bir faktördür. 

DEHB bireylerin birçoğu ilaç tedavisi 

görmektedir ve bu ilaçların birçoğu 

uykuyu olumsuz etkilemektedir. 

DEHB teşhisi konulan bireylerin uyku 

bozukluklarını tedavi etmek, aslında 

DEHB semptomlarını da yatıştırdığı 

yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. 

Uyku bozukluğu ve Dikkat Eksikli-

ği ve Hiperaktivite Bozukluğu 

(DEHB) semptomları nasıl benzer-

lik gösterir? 

DEHB’de en çok rastlanan ve sıkça 

şikâyet edilen semptomlar; dikkat ek-

sikliği, dikkat süresinde azalma, agre-

sif davranışlar göstermesi ve yerinde 

duramamasıdır. 

Öteki yandan, uyku bozukluğu yaşa-

yan bir çocukta da dikkatsizlik, öfke, 

konuşulanı dinleyememe ve hatta uy-

kusuzluktan kaynaklanan enerji patla-

maları da gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, 

daha doğru ve etkili tedavi ve tanı için, 

önce çocuklarımızda uyku bozukluğu 

var mı, varsa bu nasıl tedavi edilebilir 

sorusunu kendimize sormamız gerek-

mektedir.  

Çok sık rastlanılan uyku problemleri 

arasında; yetersiz uyku (geceleri sıklık-

la uyanmak (çocuğunuzun yaşına göre 

değişebilir), uykuya dalma güçlüğü, 

uyku terörleri, uyur gezerlik, uykuda 

konuşma şeklinde listelenebilir. Eğer 

DEHB semptomları gösterdiğini dü-

şündüğünüz çocuğunuz aynı zamanda 

uyku problemleri yaşıyorsa o zaman 

uygulamamız gereken bazı değişiklik-

ler ve yöntemlerle bunu çözmeyi dene-

yebilirsiniz. 

 

Uyku Hijyeni 

İlk yapmanız gereken, çocuğunuz için 

bir rutin oluşturmak ve uyku hijyenine 

dikkat etmektir. Uyku hijyeni çocuğu-

nuzun kaliteli bir uyku alabilmesi için 

gerekli olan koşullardır. 

Öncelikle bir rutin oluşturun, uyku 

problemi yaşayan çocukların her gece 

aynı saatlerde yatmaya hazırlanması 

(örneğin; dişlerin fırçalanması, pijama-

larının giyilmesi, sütünün 

içilmesi) ve yatması çok 

önemlidir. 

Uyku hazırlıklarına başlama-

dan önce teknolojik aletlerden 

(televizyon, telefon, oyun kon-

solları) uzak durulmalı ve 

odanın hatta eğer çocuğunuz 

sizinle salonda veya farklı bir 

odada uyku öncesi vaktini 

geçiriyorsa, o odanın da ışık-

ları azaltılmalıdır. Işıkların 

azaltılması, çocuğunuzun 

vücudunda melatonin salgı-

lanmasına yardımcı olacaktır 

ve uyku saatinin geldiğini vücudu an-

layacaktır. 

Uyku hazırlık sürecinde ve hemen ön-

cesinde çocuğunuzu heyecanlandıra-

cak, yüksek enerjili aktiviteler yerine 

daha dingin zaman geçirmeye özen 

gösterin, bu sayede çocuğunuz rahatla-

yacak ve uyku haline girmesi daha 

kolay olacaktır. Kitap okumak bu saat-

lerde güzel bir aktivite olacaktır. 

Eğer bu değişiklikler yeterince etkili 

olmuyorsa, melatonin sprey de kulla-

nabilirsiniz, bu çocuğunuzun vücudun-

daki melatonin seviyesinin yükselmesi-

ne yardımcı olacaktır. 

Çocuğunuzun uyku problemlerini çöz-

mek tamamen DEHB semptomlarını 

ortadan kaldırmasa da mutlaka semp-

tomların ciddiyetini yatıştırmaya yar-

dımcı olacaktır. 

Unutmayın, ilaç tedavisi daha kısa bir 

yol olarak gözükse de çocuklarınızın 

davranış bozukluklarını, alışkanlıkları-

nı ve rutinlerini düzenleyerek de çö-

züm sağlanabilir.  



Ayın Söyleşisi: Nedret Türksoy Alkım 
Ferhat Atik ve Mine Avkıran Nur  
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Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

Nedret Türksoy Alkım, online eğitim süre-

cinde daha verimli olabilmek adına çocuk-

ebeveyn ilişkisi üzerine Ailemiz Dergisi'ne 

özel bilgiler verdi. 

 

Online eğitim sürecinde daha verimli 

olabilmek adına çocuk-ebeveyn ilişki-

si nasıl olmalı? Anne-babalar süreci 

nasıl yönetmeli?  

Online eğitim sürecinde daha verimli ola-

bilmek adına çocuk-

ebeveyn ilişkisinde merke-

ze ‘empati’ alınmalı. Bu 

sürecin daha rahat geçmesi 

için aile içindeki roller iş-

birliğiyle netleştirilmelidir.  

Aile içerisinde hem ebe-

veynlerin hem de çocukla-

rın ihtiyaçlarının/

isteklerinin karşılanması 

için  ‘Ortak Kararlar Al-

mak’ sürecin daha rahat 

geçmesine yardımcı olacak 

aynı zamanda aile bağları-

nı güçlendirecektir. Online 

eğitimle farklılaşan ihtiyaç-

ların bir listesi oluşturulup 

birlikte çözüm yolları bulu-

nabilir. Bu sürecin daha 

uyumlu geçmesi için çocu-

ğun fikirlerinin sorulması, 

“bende varım”, “benimde fikrim önemseni-

yor”, “ben değerliyim” inancını geliştire-

rek, süreci uyumlu hale getirmek için 

işbirliği yapma konusunda içsel motivas-

yonlarını yükseltecektir. Bu süreçte çocu-

ğun destek istediği noktaların belirlenip 

rehberlik edilmesi, zamanı verimli kullan-

mak için zaman çizelgeleri yaratılması, 

birlikte rutinler oluşturulması, aynı za-

manda çocuğun sorumluluk alması, gere-

ken yerlerde becerilerinin gelişmesi için 

çocuğa alan açılması özgüvenini destekle-

yecektir. Online eğitim süreci aile içindeki 

rolleri farklılaştırmış, ebeveynler öğret-

menlik rolünü de üstlenmişlerdir. Bu nok-

tada ebeveynler nerelerde desteğe ihtiyaç-

ları olduğunu aile bireyleriyle paylaşması 

ve işbirliğiyle birbirlerini desteklemeleri 

kendilerini ikinci plana atarak zaman 

içinde toleranslarının tükenmesini önleye-

cektir.  

 

Çocuğun sabahleyin başlayıp tüm 

gün devam edecek olan derslere ha-

zırlık süreci nasıl olmalı? Anne-

babası işe giden çocuk, uzaktan nasıl 

takip edilmeli?  

Bu süreçte ailenin öğretmenlerle ve aynı 

zamanda diğer velilerle iletişim halinde 

olması işbirliğiyle online süreci yönetmek 

ve takipte olmak adına önem arz etmekte-

dir. Anne-babaların çocuklarıyla ilişkile-

rinde bağlarını sevgi, anlayış ve güven 

üzerine yoğunlaştırmaları, aralarındaki 

iletişimi güçlendirecektir. Değerli hisse-

den, anlaşıldığını, desteklendiğini düşü-

nen çocuk, tüm gün neler yaptığını ebe-

veynleriyle rahatça konuşur. Bu yüzden 

anne-babalar çocuklarıyla paylaşım için 

güvenli ortamı yaratmalıdır. Bu güvenli 

ortamda çocuğun fikirleri mutlaka sorul-

malı, birlikte ders hazırlıkları yapılmalı, 

odasının temiz, düzenli ve sessiz olması 

sağlanmalıdır. Ebeveynler bu süreçte 

kendilerinin de nerede zorlandıklarını 

çocuklarına açıkça konuşup hangi konu-

larda desteğe ihtiyaçları olduklarını an-

latmalı, normal şartlara nazaran kendile-

rine ve çocuklarına daha esnek davranma-

lıdırlar. Anne-babanın evde olmadıkları 

sürenin nasıl geçeceği konusunda birlikte 

fikir alışverişi yapılarak netleşmeli, rutin-

ler ve yapılacaklar listesi oluşturulmalı-

dır. Aile içindeki sevgi bağı ön planda 

tutularak çocuğun sorumlulukları basitçe, 

açık ve net bir şekilde ifade edilmeli. Ayrı-

ca, çocuğa rehberlik edilerek online süreç-

te zorlandığı kısımlar desteklenmeli, dav-

ranışlarının olumlu ve olumsuz sonuçları 

konuşulmalı. Yine bu süreçte, çocuğun 

sorumluluk alması için alan açılmalı, ge-

rekirse davranışlarının olumsuz sonuçla-

rını deneyimleyip dersler çıkarması için 

yapıcı geri bildirimler verilmelidir. Örne-

ğin, ödevini yapmadığı için dersinden eksi 

(-) puan almışsa, kendini rahatlıkla ifade 

etmesi için güvenli ortam yaratılmalı, 

anlattığı zaman “ben sana demiştim” gibi 

eleştiriler nasihatler yerine, ‘peki böyle 

bir sonucun bir daha yaşanmaması için 

neleri farklı yapabilirsin?’ gibi destekleyi-

ci, çözümü kendinin bulacağı açık uçlu 

sorularla, geliştiren geri bildirimler veril-

mesi, çocuğun sorumluluk alma becerisini 

geliştirecektir.  

 

Çocukların bilgisayar başında uzun 

saatler geçirmelerini istemeyen ebe-

veynler bugünlerde buna mecbur 

bırakıldı. Ders boyunca bilgisayar 

kullanan çocuklar, oyun için de tab-

let ve bilgisayarı kullanmak istiyor. 

Bunun için ebeveynlerin nasıl bir 

sistemi olmalı? 

Digital dünyanın çocukları bu süreçte 

daha da ekrana maruz kalırken, ne gibi 

içeriklere tanıklık ettiklerinin aileler tara-

fından kontrol edilmesi çok kritiktir. İn-

ternet kullanımında yaşa uygun oyunla-

rın seçimi ve süresi için ‘ebeveyn kontro-

lü’, ne gibi içeriklerin izlendiğinin kontro-

lü için ‘ebeveyn onayı’ gibi 

uygulamalarla kontrol 

sağlanabilir.   

Okul sonrası oyun için 

tablet ve bilgisayar başın-

da süre geçirmek isteyen 

çocuğun bu davranışı, duy-

gusal ihtiyaçlarını karşıla-

mak için seçtiği bir davra-

nış olabilir. Aşırı bilgisayar 

oyunu oynamak isteyen 

çocuk, o oyunlar içerisinde 

başarı duygusu, ödül al-

mak, takdir edilmek, onay-

lanmak, görülmek, arka-

daşlık ve gruba dahil ol-

mak gibi ihtiyaçlarını kar-

şılamaya çalışıyor olabilir. 

Aile içinde bu ihtiyaçları 

karşılanan çocuklar, tablet 

ve bilgisayar oyunlarına daha az ilgi gös-

terip kurallara daha kolay uyum sağlaya-

caktır. Bu yüzden oluşturulacak her siste-

min merkezine ‘Ortak kararlar’ konulması 

çocuğun varlığını destekler. Görüldüğünü, 

duyulduğunu ve fikirlerinin sorulduğunu 

deneyimleyen çocuk, ailesinin onu önem-

sediğinden emin olduğu için koruyucu 

önlemlere daha rahat uyum sağlar. Aile 

kendi zaman planlamasını mümkün ol-

dukça çocuğun oyun, eğlence ihtiyaçları-

nın karşılanması şeklinde düzenleyerek 

sanal ortamdan çocuğunu uzak tutarak 

gerçek sevgi dolu dünyada tatmin olması-

na alan açabilir. Bu açılan alan çocuğu 

doyuruyorsa sanal dünyaya ihtiyaç duy-

mayacaktır. Bunun için aile ayrıca zaman 

ayırmakta zorlanıyorsa günlük rutinimize 

aile bireyleri dahil edilerek işbirliği sağla-

nabilir. Ev işlerini oyunlaştırarak eğlence 

ihtiyacı karşılanabilir. Sorumluluk vere-

rek, davranışı ve çabayı takdir ederek 

çocuğun başarıyı deneyimlemesini sağla-

yabiliriz. Birlikte ev işi yaparken çocuğun 

kendince anlattığı hikayeleri can kulağı 

ile dinleyerek varlığının önemsendiğini 

hissettirebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki 

çocuklarımızın en temel ihtiyacı ‘sevgidir.’  

Sevgi, empati ve anlayışı merkezimize 

alarak çocuğumuz kaç yaşında olursa 

olsun, ona duygu düşüncelerinin önemli 

olduğunu hissettirdiğimiz sürece hayatı-

mızdaki tüm süreçler kolaylık ve ahenkle 

çözümlenebilir. 
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Çocuğa İlaç İçirmenin Eğlenceli Yolları 
Tıbbi Mümessil Ahsen Bilkay 

Ayın Masalı: Zebra ve Zürafaların Zaferi 
Ümmü Gülsüm Çinici 

Çocuklar genellikle ilaçların tadını sev-

medikleri için ilaç içmek istemezler. İlaç 

içirme saati geldiğinde evde bir koşuştur-

ma ve panik havası başlar. İlaç içmek 

istemeyen çocuğa ilaç içmesi konusunda 

zorlamak ya da diretmek ilaca karşı ön-

yargı oluşturabilir. Çocuklar bu ilaçları 

neden içmeleri gerektiği hakkında tam 

bilgiye sahip değillerdir. Anne ve babala-

rın, endişe ve korkuları çocuklar hasta 

olduklarında daha da artmaktadır. Siz 

çocuğunuza ilacı içirip bir an evvel iyileş-

mesini isterken çocuğunzun ilacı içmek 

istememesi sizde gerginliğe sebep olabi-

lir.  

İlk olarak sizin rahat olmanız çok önem-

li. Gülümseyin, aksi halde endişenizi 

çocuğunuz mutlaka hisseder. 

Çocuğunuzun neden ilaç içmesi gerekti-

ğini, ona iyi geleceğini, gece ateşinin 

çıkmayacağını, kusmalarının kesileceğini 

ve benzeri durumları anlatın. Bunu anla-

tırken çocukla göz teması kurmaktan 

çekinmeyin, siz bedensel ve ruhsal ola-

rak kaygılanmazsanız ilaç içirmek çok 

daha kolay hale gelecektir. 

Öncelikle çocuğunuzla ilacı neden içmesi 

gerektiği hakkında konuşmak sonrasın-

da ise, ilaç içirmeyi eğlenceli hale getir-

mek ebeveyn olarak size düşmektedir. 

 

Peki, ‘Çocuğuma ilacı eğlenerek na-

sıl içirebilirim?’ 

 İlacın hangi renk olduğunu tahmin 

etmek,  

 İlacın hangi tat da olduğunu tahmin 

etmek (en sevdiği meyve tadında 

olan ilacı seçme şansınız var ise 

önceliğiniz o olsun), 

 Sevdiği bir çizgi filme konsantre 

olmuşken ‘uçak geliyor ‘ klasik fakat 

etkili bir yöntemdir, 

 Parmakları kukla gibi boyayıp kuk-

lanın da hasta olduğunu, ilaç içerse 

sağlıklı günlerindeki gibi iyileşeceği-

ni söyleyebilirsiniz. 

 Çocuğunuza ilaç içirmeden önce 

sizin tadına bakıyor gibi yapıp yüzü-

nüzde kocaman bir gülümseme ile 

memnun olduğunuzu, tadının güzel 

olduğunu da söyleyebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla doktorculuk oynayarak 

en sevdiği oyuncağı hastaymış gibi 

ona ilaç verip sonra çocuğunuza 

içirebilirsiniz (böylelikle doktor kor-

kusu olan çocukların korkularını da 

yenebilirsiniz). 

 Hastalığının geçmesi için bu ilaca 

ihtiyacı olduğunu ifade edebilirsiniz. 

İlacı aldıktan sonra çocuğunuzu övmeyi 

unutmayın. Sizin sevginiz ve şefkatiniz 

çocuğunuza verilecek en güzel ilaçtır ve 

bunu çocuğunuz hissedecektir.  

GÜLÜMSEMEYİ UNUTMAYIN  

Bir zamanlar güzel bir ormanda huzur 

içinde yaşayan hayvanlar varmış. 

Ormandaki en yakın arkadaşlar 

zebralar ve zürafalarmış. Zebralar 

iyi niyetli, zürafalar nazikmiş.   

Orman çok zenginmiş. Bol yiyecek 

varmış, hepsi de çok lezzetliymiş. 

Ormana sık sık ziyaretçiler gelir-

miş. Ziyaretçilerden bazıları orman-

daki çiçeklerin resmini yapar, bazı-

ları bitkileri inceler, bazıları yiye-

cek toplarmış.  

Hiçbir ziyaretçi, ormana zarar ver-

mezmiş. Hayvanlar kendilerini 

ziyaretçilerden gizlemezlermiş.  

Günlerden bir gün ormana kötü 

niyetli bir adam gelmiş. Neşeyle 

koşuşan zebraları ve zürafaları 

saatlerce izlemiş. Adamın bu hay-

vanlarla ilgili planları varmış. 

Adam zengin olmak istiyormuş. 

Zengin olmak için zebraları ya da 

zürafaları kaçırıp sirklere ya da 

hayvanat bahçelerine satmayı dü-

şünüyormuş. Bu hayvanları sata-

rak elde edeceği paralarla her iste-

diğini alabilirmiş. Bu düşüncelerle 

o gün akşam saatlerinde oradan ayrıl-

mış. 

Birkaç gün sonra yavru zürafa ve zebra, 

güneşli bir günde ormanda gezmeye çık-

mış. Bir anda o adam önlerine atlamış. 

Yavru hayvanları ağacın arkasına gizle-

diği kafese zorla sokmuş ve onları kaçır-

mış. Yavrular avazı çıktığınca bağırmış.  

Yavruların anneleri hemen koşmuş. Yav-

rularını ormanın biraz uzağında bir evin 

önünde kafeste bulmuşlar. Adam ortada 

yokmuş. Yavruları kurtarmak hiç de 

kolay değilmiş. Anneler akıllıca bir plan 

yapmışlar.  

Gece ormandan zehirli zambak top-

lamışlar. Adamın kapı ve pencere 

önlerine zambakları koymuşlar. 

Üstlerine bastırıp toprağa gömmüş-

ler. Uzaklaşıp beklemeye başlamış-

lar. Çok hızla büyüyen zehirli zam-

baklar birkaç saat içinde bütün evi 

sarmış. Artık evden çıkış yokmuş. 

Güvenliği sağlayınca anneler yavru-

larını kafesten çıkarıp götürmüş. 

Adam zambağın dallarını koparma-

ya, kesmeye çalışmış, çok zorlamış 

ama olmamış. Sonunda pes etmiş. 

Kökünden sökülmedikçe dallar asla 

gevşemezmiş.  

Adamın yiyeceği, içeceği azmış. Yal-

nızmış. Kafeste bir hayvan gibi his-

setmiş kendini. Bunu fark edince 

tutsak olmanın ne kadar kötü oldu-

ğunu da anlamış. Kazdığı kuyuya 

kendi düşmüş. 

Bir hafta sonra anne zebra ve züra-

fa,  adamın evine gelmiş. Evin kapı-

sındaki zehirli zambağı sökmüşler. 

Kökler sökülünce dallar çözülmüş 

ve pencereler, kapılar açılmış. Adam 

hem kurtulmuş hem de dersini almış.  

Özgürlük herkesin hakkıdır. Doğru değil 

mi?   



 

Ayın Etkinliği: Organlarımız 

Sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki kız resminde gösterilen vücut kısımlarını 
altta bulunan resimler içerisinden bularak eşleştiriniz. Bakalım kim daha erken yapabilecek?  
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Oyuncak Önerisi:  Sihirli Düğmeler 

Psk. Tuğçe Akınsel Karamanlı 

 
3 yaş üzeri çocukların oynayabileceği sihirli düğmeler oyuncağını 80 adet 

büyük kırılmaz düğmeyi şeffaf sahaya takarak kolayca oynayabilirler. 

Ürün paketinde 80 adet büyük kırılmaz düğme, çift yönlü 8 adet ve 

toplam 16 adet desen bulunmaktadır. Bu oyuncak çocukların el-göz koordinasyonu, ince motor 

becerileri, psikomotor gelişim ve kendi dizaynlarını yapmaya başlamalarıyla yaratıcılık gelişimine 

desteklemeye yardımcı olur. Desen kartları haricinde çocukların kendi hayal güçlerini ile kendi 

modellerini oluşturarak sınırsız şekilde eğlenceli oyunlar oluşturabilirler. Okul öncesi dönemde 

çocukların örüntü oluşturma, renk bilgisi ve desen bilgisi için kullanılabilen eğlenceli bir materyaldir. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap Önerisi: Mutlu Suaygırı 

Mine Kara 
Bir zamanlar, ormanda suaygırı olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir 

suaygırı yaşarmış.  "Bana suaygırı demeyin! Size daha öncede 

söylemiştim. Ben suaygırı olmak istemiyorum." der dururmuş. Hatta 

birde; “Su aygırı olmak istemiyorum. Yo, yo, yo!. Zebra ya da bufalo lo lo 

lo!. Ağaçta şarkı söyleyen maymuuun. Suaygırı yerine maymun olsam!” şeklinde bir de şarkısı varmış… 

İlk baskısı 2010 yılında yapılan Carol Liddiment, Richard Edwards tarafından yazılan ve tasarlanan bu 

kitap çocuklarımıza eğlenceli ve akıcı bir anlatım sunuyor. “Mutlu Suaygırı” çocuklarımız için öz 

farkındalık, kendini kabullenme, sahip olduklarının farkına varmalarını sağlamaya dair sevimli bir 

anlatım ve harika görsellerden oluşuyor. Yazılarının boyutlarının olaylara göre değişmesi, hareketli 

yazı tiplerinin kullanılması, resimlerle olayların uyumlu şekilde anlatılmış olması çocuğunuzla beraber 

kitabı okumayı daha eğlenceli hale getirecektir. İş Bankası Yayınlarının bize sunduğu bu kitap 32 

sayfadan oluşmaktadır.  

Aile İçi Etkinlikler:  Vazoda Çiçek 

Rana Feridun 

Gerekli olan malzemeler: 5 adet tuvalet kağıdı rulosu, çeşitli renkte su bazlı akrilik boyalar, geniş 

uçlu fırçalar ve güçlü yapıştırıcı 

Etkinliğimizin yapılışı: Rulolar istenilen renklerde boyandıktan sonra 1cm genişliğinde halkalar 

halinde kesilir. Bunlardan 5 adetini resimdeki gibi birbirinin içine geçirip yapıştırarak çiçekler 

oluşturulur. Halkaları papatya şeklinde birleştirerek de çiçek oluşturabilirsiniz. Sapları yapmak için 

yeşil renk halkalar ortalarından bastırılarak içten yapıştırılır ve parçalar birleştirilir. Bir adet 

kahverengiye boyanmış rulo vazo olarak kullanılır. Çiçeği bir zeminde sabitleyebilmek için karton bir 

çerçeve kullanılır. Bunun için çikolata veya ayakkabı kutularının kapaklarından yararlanabilirsiniz. 

Artan halkaları farklı şekillerde birleştirerek kendi tablonuzu oluşturabilirsiniz.  Geometrik şekillerin 

yanı sıra, halkaları keserek, katlayarak veya büküp kıvırarak önceden yapılmış bir resmin üzerine 

kolaj çalışması yapabilirsiniz.  

Tarif: Hurmalı Browni 

Dyt. Hande Arslan  
Malzemeler: 3 yemek kaşığı yulaf unu, 1 yemek kaşığı kakao, 8 adet kuru hurma, 5-6 adet ceviz 

1 çay kaşığı kabartma tozu ve yarım çay bardağı badem sütü 

Hazırlanışı: Hurmalar sıcak suda bekletilir. Su soğuduktan sonra kabukları soyulup çekirdekleri 

çıkarılarak püre kıvamına getirilir. Hurmaların bekletildiği sudan 2-3 yemek kaşığı eklenerek daha 

homojen bir kıvam elde edilir. Badem sütü de eklenerek rondodan geçirilir. Daha sonra içerisine yulaf 

unu, kakao ve kabartma tozu eklenerek karıştırılır. En son ceviz de eklenerek yağlı kağıt serilmiş hafif 

derin bir fırın tepsisine konarak 180 derecelik fırında 15-20 dakika  pişirilir. Tip 1 diyabeti olan 

çocukların rahatlıkla tüketebileceği ilave şeker içermeyen bir tatlı tarifidir. Yumurta ve inek sütü 

içermediği için yumurta alerjisi ve laktoz intoleransı olan çocuklar da tüketebilir. Afiyet olsun :) 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02jfw1A0elRqdHJnoRANHSeB31szw:1618387867989&q=mutlu+suayg%C4%B1r%C4%B1+carol+liddiment&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2Nc5Kj09KUoJwkyqTswrSjCy1ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsSrklpbklCoUlyZWph_ZWHRko0JyYlF-j
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02jfw1A0elRqdHJnoRANHSeB31szw:1618387867989&q=mutlu+suayg%C4%B1r%C4%B1+richard+edwards&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2Nc5Kj09KUuLSz9U3MK0ozDU10ZLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsSqkFtaklOqUFyaWJl-ZGPRkY0KRZnJG


 


