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Çocuklar yaşlarına, gelişim seviyelerine, mizaçlarına bağlı olarak pandemi
sürecine karşı farklı duygusal tepkiler gösterebilirler. Örneğin; kimi öfkeyi
daha yoğun yaşarken, kimi daha çok hüzün deneyimleyebilir, kimi de evde

bu süreçte kendini çok mutlu hissediyor olabilir. 
 

      Zorlayıcı duygularla başa çıkabilmek ve baş etme becerilerini,
kaynaklarını kullanabilmeleri adına en temel basamaklar “duygu
düzenleme" ve “oyun" olarak sıralanabilir. Duygu düzenlemeyi

(regülasyonunu) sağlayabilmek için çocukların gerçek dışı kaygılarını
kontrol altına alabilecekleri yaşlarına uygun net ve doğru açıklamalara,
duygularını açıkça ifade edebilecekleri güvenli bir ortama, her zaman

yanında olacaklarını bildikleri yetişkinlere ve duygularının
kabullenilmesine ihtiyaçları vardır.

 
 
 Covid-19 virüsünün sebep olduğu pandemi sürecinde çocukların duygu

regülasyonlarını desteklemek ve oyunlarına dair genel kapsamda bilgilerin
paylașıldığı bu gönderiyi takip eden haftada, stresle bașa çıkabilmeleri
konusunda bir diğer önemli bașlık olan “öz-bakım becerileri ve ilișkilerin

önemi" konularında bilgilendirmeler sunulması planlanmaktadır.



 Her çocuk için zaman zaman korku, kaygı, öfke, üzüntü gibi zorlayıcı
duyguları deneyimlemek doğaldır. Önemli olan çocukların bu duyguları

sağlıklı bir biçimde yaşayabilmeleri için, (özellikle küçük yaştan
itibaren) yetişkinler tarafından desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. 

 
Duyguları regüle etmek/düzenlemek korku, kaygı gibi zorlayıcı

duyguları “yok etmek” demek değil; doğal olduklarını kabullenip
sağlıklı bir biçimde deneyimlemeye izin verebilmektir. Bunun için

öncelikle duygularını isimlendirmeleri gerekir. Daha sonra yaşadıkları
olaylar ve durumlarla duyguları arasındaki bağlantıları anlayabilmeleri

önemlidir (Ne olduğunda üzülüyor/sinirleniyor?). Sonra yaşananları
sıralı biçimde anlatması ve başka detayları dile getirebilmesi olay ve

duygularını anlamlandırmalarını destekleyecektir. 

Duygu Düzenleme (Regülasyon) Becerileri



 
    “Kocaman çocuk oldun artık neden korkuyorsun?”, “Üzülecek bir

şey yok.” gibi reddedici bir tutum çocuğu olumsuz etkileyebilir, kafasını
karıştırabilir. “Üzülmüşsün.”, “Dışarı çıkamadığın için sinirlisin.”
şeklinde kabullenici bir yaklaşım daha olumlu etki yaratacaktır.

 
Aşırı umut vermek olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Olumsuz ve

zorlayıcı ilerleyen zamanlarda dahi çocuk hep daha fazla güvence ve
umut verici cümle duymak isteyebilir, bunun karşılanamaması daha

büyük bir kaygı yaratabilir. Çocukların ihtiyacı olan, olumlu veya
olumsuz her durumun yaşlarına uygun açıklanarak zorlandıkları duygu

anlarında da yanında olan, güvenebileceği yetişkinler olduğunu
bilmektir. 

 



Çocuklar aynı zamanda bakım verenlerinin duygularını fark eder ve
yansıtabilirler. Evdeki yetişkinler de zaman zaman yüksek seviyede

kaygı, öfke ve korku hissedebilirler. Fakat çocuklarını korumak
amacıyla ‘Her şey yolunda, ben iyiyim, endişe edecek bir şey yok.’ gibi

ifadeler kullanabilirler. Bir şeylerin yolunda gitmediğini çocuklar
hissedebilir, kafaları karışabilir ve kendileri de benzer duyguları

hissettiğinde, paylaşmamaları gerektiğini düşünebilirler.  Bu noktada,
 
 

 "Evet şu anda biraz kendimi kaygılı/öfkeli hissediyorum.
Sakinleşebilmek için zamana ihtiyacım var. Böyle anlarda bana yavaş

yavaş nefes almak iyi geliyor. Bazen de bu duyguları konuşmak iyi
geliyor. Bana bunu sorduğun için teşekkür ederim. İstersen birlikte
nefes alalım. Benim yanımda olman bana da iyi hissettirecektir." 

 
gibi ifadelerle açıklama yapmak çocukların duygu düzenleme becerileri

açısından güzel bir öğrenme deneyimi sağlayacaktır.



Çocuklar için nefes almak kadar doğal ve gelişimleri için de kritik bir
kavram olan oyun, ayrıca pandemi sürecinde stresle baş etmede

önemli bir kaynaktır. Oyun çocuğa problemleri çözme ve yeni
deneyimler elde etmesiyle birlikte güç ve kontrol hissini sağlayabilir.

 
Günlük yaşantımızın normal seyrinde 3-6 yaş grubu için okul öncesi

eğitim, 6-10 yaş grubu için okul ortamı ve akranları, ergenlik için
akranlarıyla ilişkiler; çocukların oyun ve hareket ihtiyaçlarının büyük bir

kısmını karşılarken tüm bunların mevcut salgın durumda askıya
alınması ve rutinlerin bozulması, evde buna dair ekstra alanların

açılmasına ihtiyaç duymalarını arttırmaktadır. Bu süreçte çocuklar için
öğrenme aktiviteleri, egzersizler, eğlenceli aktiviteler içeren bir

program oluşturmak destekleyici olacaktır.

Oyun / Fiziksel Hareketlilik



Oyunla birlikte çocuklar sözsüz, sembolik ve eyleme yönelik iletişim
kurabilirler. Oyunun kullanımının, kendini sözel ifade edebilecek

gelişim düzeyinde olmayan ya da duygularını ve sorunlarını ifade
etmede zorlanan daha büyük çocukların iyilik hallerini desteklemek

konusunda önemli rolü vardır. 
 

Yönlendirilmemiş (yetişkinler tarafından yönerge verilmeden, çocuğun
dilediği gibi oynadığı ve aktif karar veren konumunda olduğu)

oyunların arttırılması ve bakım verenler tarafından desteklenmesi,
çocukların oyunla temasında ve sonrasındaki iyilik hallerini

desteklemek açısından kıymetlidir. Çocuklar, rahatsız edici duygularını
güvende hissettikleri ve desteklendikleri bir oyun ortamında daha

rahat dönüştürebilirler, rahatlayabilirler.



Oyunun yanı sıra egzersiz yapmak da pandemi sürecinin çocuk
üzerinde yarattığı stresi azaltmada ve çocukların iyi hissetmelerini

sağlamakta etkili olabilmektedir. Egzersiz zihinsel zindeliği korumak
için hayati öneme sahiptir ve stresi azaltabilir. Fiziksel hareketlilik,
özellikle stres çocuğun enerjisini veya konsantre olma yeteneğini

azalttığında yararlı olabilir.
 

 Araştırmalara göre düzenli egzersiz beraberinde kaliteli uykuyu
getirmektedir ki bu, pandemi sürecinde uyku rutini bozulan çocuklara
yarar sağlayabilir. Çocukların fiziksel olarak aktif kaldıklarından emin
olmak önemlidir. Ebeveynler çocukların evde egzersiz rutinini düzenli

olarak geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olabilir. 
 

Buna ek olarak fiziksel hareketlilik konusunda zorlanıldığında, daha
önceden temas ettiği hobilerini destekleyebilecek farklı yöntemler

geliştirebilmek de kıymetlidir. Örneğin basketbola giden bir çocuk için
odasında küçük de olsa bir pota vb. yapılması ya da “basketbol nasıl

ortaya çıktı” gibi birlikte araştırmalar yapmak, eğer varsa bu konu
hakkında çeşitli filmler çocuklarla izlenerek bu sürecin daha verimli

geçmesi sağlanabilir.
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Bahsedilen konulara dair (çocukların duygu regülasyonunun
desteklenmesi ve çocuklarla iletişimin güçlendirilmesi konularında) daha

detaylı bilgi edinmek isterseniz aşağıda belirtilen kitaplardan
faydalanabilirsiniz;

Konuyla İlgili Okunması Önerilen Kitaplar
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