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BU SAYIDA
KARDEŞLER ARASI
İLİŞKİLER

ÇOCUKLARDA ZAMAN
YÖNETİMİ

Kardeşler Arası İlişkiler
Çocukların sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldukları
ilk ortam aile ortamıdır. Kardeşler arasındaki ilişkiler
arkadaşlık ilişkilerinden daha uzun bir zamanı kapsadığı
için de insan hayatındaki en uzun ilişki türlerinden
biridir. Aynı aile ortamında büyüyen, aynı ebeveynleri
paylaşan, ortak anılara ve benzer deneyimlere sahip olan
kardeşler arasında inişli çıkışlı bir ilişkinin olması
normaldir. Kardeş ilişkilerinde tartışmaların, itişmelerin,
kıskançlıkların
yaşanmasının
yanında
sevginin,
dayanışmanın ve paylaşımın da olduğunu unutmamak
gerekir.
Yeni doğan bir kardeşe sahip olan çocukların
hayatlarında kökten bir değişim başlamaktadır. Bu
çocuklar

ebeveynlerinin

ilgilenmesinden

ÇOCUKLARDA ÖZ
BAKIM BECERİLERİ

azalacağı

dolayı

kaygısı

yeni

doğan

kendilerine

yaşayabilirler.

kardeşleriyle
olan

ilgilinin

Bu

nedenle

öfkelenebilir dolayısıyla hem ebeveynleri ile hem de
yeni doğan kardeşleri ile karşı karşıya gelebilirler. Bu
durum çok tabii bir durumdur ve çocukların gelişim
dönemlerine
içerisinde

göre
yeni

farklılık
doğan

göstermektedir.

kardeşine

ilginin

Süreç
fazla

olmasından dolayı okul öncesi dönemdeki çocuklar
bebek kardeşlerini taklit edebilirler.
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Çünkü bu süreçte ilginin kendisinden alınıp
kardeşine
verilmesinin
nedeninin
kardeşlerinden kaynaklandığını düşünerek
bebek
gibi
davranarak
ebeveynlerinin
kendisine ilgi göstereceğini düşünebilirler.
İlk zamanlar küçük kardeşlerini taklit eden
büyük kardeşler zamanla birbirlerinin
rollerini almak isteyerek ters yönlü bir
taklit de geliştirebilirler. Yani küçük kardeş
büyüdükçe büyük kardeşi taklit etmeye
başlayabilir. Orta düzeyde bir rekabetin
olması her kardeş ilişkisinde aslında sağlıklı
bir süreçtir. Çünkü çocuk burada sosyal
becerileri, öz saygıyı, problem çözme
becerilerini
geliştirme
fırsatı
bulur.
Kardeşler arasındaki ilişki dinamiklerinde;
gelişim düzeyleri, yaş, cinsiyet ve mizaç gibi
durumlar etkili olsa da tüm bunların
yanında en önemli etkenin ebeveyn
tutumları
olduğunu
bilmek
gerekir.
Kardeşler
genellikle
anne
babalarının
gözünde bir numara olmak isterler ve tüm
ilgilerin kendi üzerlerinde olması için çaba
sarf ederler. Bu durum da kardeşler
arasındaki ilişkinin seyrini önemli ölçüde
etkiler.
Dolayısıyla
çocukların
kendi
aralarındaki ilişkinin seyri çoğunlukla
ebeveynin tutumu ile ilişkilidir. Ebeveynler
kardeşler arasındaki ilişkilerin olumlu
yönde ilerlemesi için şu hususlara dikkat
etmelidirler.

Her bir çocuğunuz ile ayrı ayrı özel
vakit
geçirin:
Belli
periyotlar
ile
çocuklarınız ile özel görüşmeler yaparak
onlarla aktiviteler yapın. Bu aktiviteler
beraber alışverişe gitmek, yürüyüş
yapmak, ev içi etkinlikler şeklinde
olabilir. Bu özel vakitlerde diğer
kardeşler hakkında konuşmak yerine
yanında
olduğunuz
çocuğunuz
ile
ilgilenmeniz
onun
kendini
özel
hissetmesini
sağlayacak
ve
diğer
kardeşinden sizi kıskanmasının önüne
geçecektir.
Çocuğunuza olan ilginizi ve sevginizi
ondan esirgemeyin: Onlara kendilerini
değerli
hissedebilecekleri
söz
ve
davranışlar ile becerilerini takdir edin.
Takdir edilmek her insanın ihtiyaç
duyduğu bir durumdur ve öz saygının
gelişmesine katkı sağlar.
Çocuklarınızın
olumsuz
duygularını
reddetmek yerine bunları kabul edin:
Kardeşler birbirleri ile ilgili bazen
olumsuz
duygular
geliştirebilirler.
Onların
duygularını
kabul
ederek
kardeşleri
ile
olan
ilişkilerinde
duygularını baskılamak yerine bunları
bir sembol ya da söz ile ifade etmelerini
sağlayın.
Çocuklarınızın
duygularını
reddetmek
onda
baskılanmaya
ve
duygunun olumsuz olarak büyümesine
neden olabilir. Bu bakımdan duyguyu
kabul
etmek
çözümün
anahtarı
mahiyetindedir.
Birbirlerine karşı kırıcı davranışları
durdurun: Çocuklarınız birbirleri ile
tartışabilir, itişip öfkeli davranışlar
sergileyebilirler. Bu durum karşısında
öfke duygularını güvenli bir biçimde
boşaltmalarına
yardımcı
olun
ve
saldırgan davranışları durdurun. Her iki
kardeşe müdahaleniz eşit olmalıdır.
Birinin diğerinden büyük ya da küçük
olması olmasından dolay hoşgörülü
davranışlarda
bulunmalarını
telkin
etmeniz çocuklarda öfkenin artmasına
neden olabilir.
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Çocuklarda Zaman
Yönetimi

Bu nedenle kendi aralarında meseleyi
uzlaşarak halledebileceklerini söyleyerek
duruma kendilerinin çözüm getirmelerini
sağlayın.

Mevcut
zamanın
en
iyi
şekilde
kullanılmasını ifade eden zaman yönetimi;
bireyin
doğru
zamanda
doğru
şeyi
yapmasını sağlaması açısından bireysel ve
akademik yaşamda önemli rol oynar.

Olumsuz
ya
da
olumlu
karşılaştırmalardan kaçının: Kıyaslanmak
çocuklarda
güdülenmek
yerine
motivasyon
kaybına
neden
olarak
olumsuz düşüncelerin artmasına neden
olabilir. Bu nedenle çocuklarınızı olumlu
ya da olumsuz yönde karşılaştırmak
yerine her birinin bireysel yeteneklerini
takdir etmeniz önemlidir.

Kişiye disiplin kazandırması için erken
yaşlarda
öğrenilmesi
halinde
hayat
kalitesini arttıran zaman yönetim; zamanı
planlamakla başlar. Kişinin daha düzenli
olması, moral ve motivasyonunun artması
ve kendisine güven duyması, bu zaman
planına
bağlı
kalındığında
hedeflere
mümkün olduğunca en kısa zamanda
ulaşılmasına katkı sağlar. Bunun yanında
stres ve kaygı eğilimlerinin azalması ve
görev ve sorumluluklara öncelik verilmesi
bakımından zaman yönetimi önemli avantaj
sağlamaktadır.

Özel gereksinim durumlarında eşitlik
yerine adaleti tercih edin: Evde özel
gereksinim ihtiyacı duyan çocuğunuz
varsa diğer çocuklarınızdan daha fazla
zaman ayırmanız gerekebilir. Bu durum
karşısında eşitlikçi yaklaşmak yerine
adaletli
bir
tutum
sergilemeniz
önemlidir.
Ailece beraber zaman geçirin ve görev
paylaşımları yapın: Ailede geçirilen ortak
zaman çocukların becerilerini geliştiren
bir aktivitedir. Aile buluşmalarında evin
kurallarını çocuklarınız ile belirleyin,
onların kuralları belirlemede söz sahibi
olmaları öz saygı bakımından önemlidir.
Evdeki görev dağılımını da bu aile
toplantılarında
yaparak
çocukların
gelişim düzeylerine göre paylaştırın.

Kaliteli bir gün zinde bir uyku ile başlıyor.
Çocuklarınızın
zamanını
planlamasına
yardımcı olarak onların biyolojik saatlerine
uygun günlük planlamalar yapmalarını
sağlayabilirsiniz. Günün yirmi dört saatini
onlarla
beraber
bir
çizelge
ile
somutlaştırdığınız zaman gün içerisinde
zamanlarını neye harcadıklarını görmeyi
sağlayabilirsiniz.
Planlama
yapıldıktan
sonra bu programa uyum sağlaması için
onunla uyumlu hareket etmeniz bunu
alışkanlığa
dönüştürmek
açısından
önemlidir.

Çocuklarınız
arasında
kayırmacılık
yapmayın: Çocuklarınızın arasında bir
tane favori çocuğumuz olabilir. Birçok
nedenden
dolayı
ebeveynler
bazı
çocuklarını kendilerine daha yakın
hissederler ve bu çocuk favori çocuk
olur. Ebeveynler favori çocuklarını
kayırmamalıdır. Böyle bir durum diğer
çocukların hem ebeveynleri ile hem de
favori
çocuk
ile
karşı
karşıya
gelmelerine neden olur.
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Okul öncesi çocuklar zaman kavramını
anlamakta zorluk yaşayabilirler. Henüz saat
kavramını bilmedikleri için ailelerin zaman
konusunda çocuklarına yardımcı olmaları
gerekmektedir. Bu bakımdan okul öncesi
çocuklarda rutinler oluşturarak zamanın
kıymetli olduğunu onlara öğretebilirsiniz.
Sabah aynı saatte uyanma, akşam aynı
saatte uyuma, aynı saatte kahvaltı yapma,
okula gidiş ve geliş saatleri ile ilgili onlarla
konuşabilir, oyun saatleri oluşturarak
onlara belli rutinler belirlemeniz zamanı
anlamasına yardımcı olacaktır. Sabah neler
yaptığını, öğle neler yaptığını ve akşam
neler yaptığını sorarak çocuklara sabah,
öğle ve akşam kavramlarını öğretebilirsiniz.

Çocuklarınızın odaklanması için ortam
oluşturun: ödev ya da sorumlulukların
bitmesi için çocuklarınızın odaklanmasını
sağlayacak
ortamlar
hazırlayarak
zamanlarının
bölünmemesine
özen
gösterin.

Çocuklara küçük sorumluluklar vererek
belli zaman aralıklarında bunları onlardan
isteyebilirsiniz bunun için de kum saati
kullanabilirsiniz.
Ebeveynler
kendi
hayatlarında da zaman yönetimini yaparak
çocuklarına örnek olmalıdırlar. Çocukların
biyolojik
gelişimleri
dikkate
alınarak
biyolojik saat planlaması yapmakta fayda
vardır. Çocuklarınızla zaman planlaması
yaparken;

Çocuklarınızın
dinlenmesine
zaman
ayırın: Günün belli vakitlerinde oyun ve
dijital
araçlarla
vakit
geçirmesine,
akranları
ya
da
kardeşleri
ile
sosyalleşmesine izin vererek kendileri
için
zaman
ayırmalarına
ve
dinlenmelerine müsaade edin.

Çocuklarınızın
gelişim
dönemlerine
uygun
zaman
çizelgesi
oluşturun:
çocuklarınız için ulaşılabilir hedefler
belirleyerek ve onların gelişim dönemini
dikkate alarak bir zaman çizelgesi
oluşturun. Bu zaman çizelgesinde uyku
vakti, öz bakım, okul, ödevler, evdeki
sorumluluklar,
serbest
zaman
gibi
zamanların tamamını içeren bir çizelgeyi
çocuğunuz ile birlikte planlayabilirsiniz.

Öncelikleri belirleyin: Çocuklarınız ile
beraber
öncelikli
olarak
yapılması
gerekenlerin neler olduğunu belirleyerek
bir
“yapılacaklar”
listesi
oluşturabilirsiniz. Öncelikli işleri en üste
yazarak ardından daha az önceliklileri
sıralayın ve bu yapılacaklar listesine bağlı
kalın.

Ödevleri belli rutinler içinde yapmasını
sağlayın:
Yapılmış
görevleri
işaretleyecek bir biçimde hazırladığınız
zaman çizelgesiyle, çocuklarınız bitirmiş
oldukları
ödevlerini
somut
olarak
görebilirler.

Çocuklarınıza
fazla
yüklenmeyin:
Çocuklarınız her zaman sorumluluklarını
zamanında
yerine
getiremeyebilirler.
Sorumlulukları
vaktinde
yerine
getirmediği zaman onlara yüklenmek
yerine
ek
süreler
tanıyabilirsiniz,
çocuklarınızla iş birliği halinde olup
onların görevlerini bitirmesine destek
olabilirsiniz.
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Bu bakımdan ebeveynler çocukları için bir
rol model olduklarını unutmadan onların
kritik
dönemlerini
takip
ederek,
geliştirilmesi gereken öz bakım becerilerini
kazandırmaya çalışmalıdırlar.

Çocuklarınızın
eşyalarını
düzenli
tutmasını destekleyin: Çocuğunuzun
odasının, çantasının, kitaplığının ve
çalışma
masasının
düzenli
olması
organize becerilerini geliştireceği gibi
zamanı
doğru
kullanmalarına
da
yardımcı olacaktır. Bu hususlarda onları
destekleyerek çocuklarınız ile uyumlu
bir süreç yürütmeniz çocuklarınızın
zamanı verimli kullanmalarına katkı
sağlayacaktır.

Okul öncesi dönemde henüz gelişim
görevlerini yerine getiremeyen çocukları
zorlamaktan kaçınmak da burada önemli bir
noktayı oluşturmaktadır. Bu nedenle el-yüz
yıkama, dış fırçalama, banyo yapma gibi
konularda ebeveynlerin sürekli uyarıları ya
da her konuda yardımları kişisel öz bakım
becerilerini
kazanma
ve
geliştirme
konusunda olumsuzluklara neden olabilir.
Ebeveynlerin yardımları çocukların yaşları
ilerledikçe aralarında çatışmalara neden
olabilir. Çünkü çocuk alıştığı ve kolay gelen
düzenin devam etmesini isterken ebeveynler
büyüdüğü
için
çocuğun
kendi
sorumluluğunu almasını bekler. İstekler,
ihtiyaçlar ve gelişemeyen beceriler birbirine
karıştığında çatışan bir aile ortamı ortaya
çıkabilir. Bunun yerine onlar için resimli
hatırlatıcılar oluşturabilir, zaman yönetimi
çizelgelerinde kişisel bakım için zaman
ayırmalarını sağlayabilirsiniz.
Çocuğunuzdan beklediğiniz davranışı ona
fark ettirmenizde fayda vardır ama bunu
onunla çatışarak değil, kendi beden ve ruh
sağlığı için önemli olduğunu belirten uzlaşıcı
bir ortamda konuşmanızda yarar vardır.

Çocuklarda Öz
Bakım Becerileri
Kendi işini kendi yapabilme becerisi
büyümenin ve gelişmenin en önemli
göstergesidir. Çocuklarımızın sağlıklı bir
bedene ve ruha sahip olabilmeleri için de
kendi başlarına yapabilecekleri bir temizlik
alışkanlıkları oluşturmalarını desteklemek
gerekmektedir.
Öz
bakım
becerileri
kapsamında bu alışkanlıkları kazandırmak
ve pekiştirmek; çocuğun gelişim özellikleri,
bireysel farklılıkları, kişilik özellikleri, çevre
koşulları ve anne baba tutumlarından
etkilenmektedir.
Çocuklar
birçok
alışkanlıklarını ebeveynlerini taklit ederek
öğrenirler ve sonra bu alışkanlıkları
geliştirirler.

Çocuklar yetişkinler kadar hızlı ve temiz
olamayabilirler, bunun için ona zaman
tanıyın. Çocuklara fırsat verildiğinde öz
bakım becerileri geliştikçe öz güvenlerinin
de desteklenerek öz bakım becerilerini
alışkanlık haline getireceklerdir.
Çocukların öz bakım becerilerinin gelişmesi
için kişisel bakımlarında; el yüz yıkama,
banyo yapma, kulak burun ve ağız temizliği,
tırnak kesme, ayak temizliği saç ve diş
temizliği,
tuvalet
alışkanlığı
gibi
alışkanlıkları
edinmesine
çocuklarınızın
erken yaşlarından itibaren destek vermeniz
gerekmektedir. Bunun için;
5
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El ve yüz temizliği; Yemeklerden önce
ve sonra, diş, ağız, yüz, temizliği
yapmadan önce, ellerinizi çocuklarınız
ile
beraber
yıkayabilirsiniz.
Tüm
bunların yanında; tuvalet gereksiniminin
giderilmesinden önce ve sonra, kirli,
tozlu bir ortamdan ayrıldıktan sonra,
dışarıdan eve geldikten sonra, herhangi
bir oyun ve serbest etkinliğinden sonra
çocuklarınız ile beraber el yıkama
eylemini onların dikkatini çekebilecek
figürlü sabunlar ve renkli havlular ile
gerçekleştirebilirsiniz.
Sabun
ve
suya
ulaşımın
olmadığı
durumlarda el dezenfektanları ya da ıslak
mendillerle
yukarıda
sayılan
eylemler
sonrasında ellerin temizlenmesi gerektiğini
belirterek
çocuklarda
alışkanlık
oluşturabilirsiniz. El temizliğinde önemli bir
yeri olan tırnaklar da haftalık rutinler
oluşturularak kesilmelidir. Çocukların her
sabah yüzlerini yıkaması güne zinde ve
temiz başlamalarını sağlar, bu eylemi de
yine onların sevebilecekleri temiz gereçler
ile beraber yapabilirsiniz.

Özellikle iç çamaşırları ve çorapları günlük
olarak değiştirmelerini sağlamakta yarar
vardır.
Diş bakımı: Öncelikle ebeveynler dişlerini
fırçalayarak çocuklarına model olmalıdır.
Bu
alışkanlığı
kazandırmak
için
çocuklarınız
ile
beraber
dişlerinizi
fırçalayabilirsiniz.
Çocuklar
öğrenme
sürecindeyken
kendilerinin
dişlerini
fırçalamasına izin verilebilir. Çocuklar için
üretilmiş sağlıklı diş fırçası ve diş macunu
kullanmak çocukların diş sağlığını önemli
ölçüde etkilemektedir. Diş fırçası ve
macunu
bulunmadığı
durumlarda
çocukların
ağzını
yıkaması
telkin
edilmelidir.
Tuvalet alışkanlığı: Tuvalet alışkanlığını
kazandırma
sürecinde,
çocuğunuzun
rahatça giyip çıkarabileceği giysileri tercih
edilmelidir. Küçük yaştaki çocukların
motor gelişimleri dikkate alınarak onlara
baskı yapmaktan kaçınılmalıdır. Kendisinin
soyunmasına, tuvaletin ışığını yakma,
sifonu çekme gibi kendisinin yapmak
istediği şeylere izin verilmelidir. Çocuğun
katılımcı olması, sürecin kendi kontrolünde
olduğu duygusuyla uyumunu artırır. Küçük
yaşlarda tuvaletten çıktıktan sonra su ve
tuvalet
kağıdı
ile
temizlenmelerine
yardımcı olarak alışkanlık kazanmalarını
destekleyebilirsiniz.

Banyo alışkanlığı: Bazı çocuklar su ile
oynamayı çok severler ve banyoda fazla
vakit geçirmek isteyebilirler, bazıları ise
sudan
korkabilir.
Çocukların
korkularının
kaynağı
farklılaşabilir.
Sabunun
gözüne
ve
burnuna
kaçmasından rahatsız olan çocuklar
olabildiği gibi küvet deliğinden akan
sudan korkan çocuklar da olabilir. Bu tür
durumlarda çocukları korkuları ile
yüzleştirmek yerine yumuşak bir tarzda
konuşarak
onları
rahatlatabilirsiniz.
Küvetten korkuyorsa büyük bir leğen
içerisinde
yıkayabilirsiniz.
Onları
zorlamadan sakin bir biçimde başka
çocuklar ile kıyaslamadan sabırlı ve
anlayışlı davranmanızda fayda vardır.
Banyo sonrasında losyonlar ve kremler
sürmek onları iyi hissettirebilir. Düzenli
banyo yapma imkanı bulunamadığında
çocukların
giysileri
düzenli
olarak
değiştirilmelidir.

Öz
bakım
becerilerinin
gelişmesini
desteklerken çocuklarınızın kişisel temizlik
malzemelerinin olması önemlidir. Kişisel
temizlik ve bakım araç gereçlerinin başında su
ve sabun gelmektedir. Bunların yanında havlu,
diş fırçası, saç kurutma makinesi, kulak
temizleme mendili, tırnak makası, tarak, banyo
lifi ve süngeri de kişisel temizlik için gerekli
olan önemli gereçlerdendir. Sadece kişinin
kendi sağlığı için değil toplum sağlığı için de
kendi bedenini ve çevresini temiz tutması
gerekmektedir. Temizlik kirden arınmaktan
ziyade zinde ve sağlıklı olmak için bir
alışkanlık olmalıdır.
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