COVID-19 SÜRECİNDE EBEVEYNLİK

Bire-Bir Zaman Geçirin
İşe gidemiyor musunuz? Okullar kapandı mı? Para konusunda endişeli misiniz? Stresli ve bunalmış hissetmek normaldir.
Okulların kapanması çocuklarımız ve gençlerimizle daha iyi ilişkiler kurma şansı tanır.
Bire-Bir zaman geçirmek ücretsiz ve eğlencelidir. Çocukların sevildiğini ve güvende hissetmesini sağlar. Böylece önemli olduklarını hissederler.

Her çocuğunuzla geçireceğiniz
zaman ayrı olsun
Çocuğunuza ne yapmak
istediğini sorun

Sadece 20 dakika ayırmanız yeterli,
süreyi arttırmak size bağlıdır. Her gün aynı saatte
zaman ayırmak, çocukların bunu dört gözle
beklemesini sağlar.

Seçim yapmak özgüvenlerini arttırır.
Yapmak istedikleri aktiviteler ﬁziksel
mesafeye uygun değilse, bu durumu
onlarla bu konuyu konuşmak için
bir şansa çevirin.
(Diğer broşürleri inceleyiniz.)

Bebeğinizle/yürümeye başlayan
çocuğunuzla ilgili ﬁkirler
Yüz ifadelerini ve seslerini yapın
Şarkılar söyleyin
Tencere/kaşıklarla müzik yapın

TV ve telefonu kapatın.
Bu virüssüz bir zaman

Hikayeler anlatın, kitap okuyun veya resim paylaşın

Ergenlikteki çocuklar için ﬁkirler

Küçük çocuğunuzla ilgili ﬁkirler

Sevdikleri bir şey hakkında konuşun:
spor, müzik, ünlüler, arkadaşlar

Bir kitap okuyun veya resimlere bakın
Müzikle dans edin veya şarkı söyleyin !

Açık havada-evin etrafında yürüyüşe çıkın

Birlikte birşeyler yapın-temizlik ve yemek yapmayı oyun
haline getirebilirsiniz!

En sevdikleri müzikle egzersiz yapın

Okulla ilgili çalışmalarına yardım edin

Onları tüm dikkatinizi vererek
dinleyin. İyi eğlenceler!
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Pozitif Kalın

Çocuklarınız sizi sinirlendirirken olumlu hissetmek ve pozitif kalmak zor olabilir. Sık sık ‘’bunu yapmayı bırak!’’ şeklinde tepki veriyor olabilirsiniz.
Ancak, çocuklara doğru şeyler yapmaları için olumlu talimatlar ve övgüler verdiğimizde, istediğimizi yapma olasılıkları daha yüksektir.

Yapılmasını istediğiniz
davranışları söyleyin

Çocuğunuzu yaptığı
iyi davranışlarında övün
Çocuğunuzu yaptığı iyi bir şey için övmeyi deneyin.
Göstermeyebilirler, ama yine de iyi şeyler yapmaya
yöneldiğini göreceksiniz.
Ayrıca, fark ediyor olmanız ve özen göstermeniz
onlara güven verir.

Çocuğunuza ne yapacağını söylerken olumlu kelimeler
kullanın; 'Lütfen kıyafetlerini kaldır' gibi
("Dağınıklık yapma" yerine)

Konuşma şeklinize dikkat edin
Çocuğunuza bağırmanız sizi ve onları daha stresli
ve öfkeli hale getirecektir. Adını kullanarak
çocuğunuzun dikkatini çekin. Sakin bir sesle konuşun.

Gerçekçi olun
Çocuğunuz gerçekten söylediğiniz şeyi yapabilir mi?Bir
çocuğun bir gün boyunca sessiz kalması çok zordur ama
siz bir görüşme yaparken 15 dakika sessiz kalabilir.

Çocuğunuzun iletişimde
kalmasına yardımcı olun
Gençler özellikle arkadaşlarıyla iletişim
kurabilmelidir. Çocuğunuzun sosyal medya
ve diğer güvenli iletişim yollarıyla
iletişim kurmasına yardımcı olun.
Bu da birlikte yapabileceklerinizden bir diğeri !
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Destek Olun

COVID-19 günlük iş, ev ve okul rutinlerimizi değiştirdi. Bu durum çocuklarınız ve sizin için zor bir durum olsa da,
yeni rutinleri hayatınıza katmak yardımcı olacak.

Günlük rutininizi oluşturun
Siz ve çocuklarınız için planladığınız aktivitelerin yanı sıra
boş zamanlar için de çizelge hazırlayın. Bu durum,
çocukların daha güvende hissetmelerine ve daha iyi
davranmalarına yardımcı olur.
Çocuklar veya gençler, okulun zaman çizelgesini yapmak
gibi, günün rutinini planlamanıza yardımcı olabilir.
Çocukların bu planlamaya yardımcı olmaları, günlük planı
daha iyi takip etmelerini sağlar.
Her gün egzersiz yapın
- Stresin azalmasına ve çocukların
enerjilerini atmalarına yardımcı olur.

Çocuğunuza
güvenli
mesafeyi
koruması
hakkında
bilgi
verin

Eğer ülkenizde sorun yoksa,
çocuklarınızı dışarı çıkarın.
Insanlarla paylaşmak için mektup yazabilir
ve resim çizebilirsiniz. Başkalarının görmesi
için onları
evinizin dışına koyun!
Çocuğunuzla nasıl güvende olduğunuz
hakkında konuşarak onun için güven ortamı
oluşturabilirsiniz. Onların önerilerini dinleyin
ve ciddiye alın.

El yıkama ve kişisel hijyeni eğlenceli hale getirin
Elleri yıkamak için 20 saniyelik
bir şarkı yaratın.
Hareketler ekleyin!
Çocuklara düzenli
el yıkamaları için
övgülerde bulunun.

Çocuğunuzun davranışlarında
sizler onlar için bir modelsiniz
Güvenli mesafeyi ve hijyeni korumaya çalışıyorsanız
ve özellikle hasta veya savunmasız olanlara şefkatle
yaklaşıyorsanız – çocuğunuz bu davranışı örnek
alacak.

Yüze en az teması sağlamak için bunu
oyun haline getirin ve en az sayıda yüzüne
dokunanı ödüllendirin (birbirinizi sayabilirsiniz).

Her günün sonunda,
günü düşünmek için
bir dakikanızı ayırın.
Çocuğunuza yaptığı
olumlu veya eğlenceli
şeylerden bahsedin.
Bugün iyi yaptığınız
şey için kendinizi övün.
Siz bir yıldızsınız!
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Kötü Davranış
Bütün çocuklar yanlış davranabilir. Çocuklar yorgun, aç olduğunda, korktuklarında veya bağımsızlığı
öğrenme süreçlerinde bu durum normaldir. Evde oldukları bu süreçte sizleri sinirlendirebilirler.

Yönlendirmek

Ara vermek
Çığlık atmak mı?
Kendinize 10 saniyelik bir duraklama verin. Beş
kez yavaşça nefes alıp verin.
Sonra daha sakin bir şekilde cevaplamaya çalışın.

Kötü davranışları erken saptayın ve çocuklarınızın
dikkatini kötü davranıştan iyi davranışa yönlendirin.
Başlamadan önce durdurun! Huzursuz olmaya
başladığında, ilginç veya eğlenceli bir şeyle
dikkatini dağıtabilirsiniz:
"Gel, yürüyüşe çıkalım!"

Sonuçları değerlendirin
Sonuçlar, çocuklarımıza yaptıkları işin
sorumluluğunu öğretmeye yardımcı olur.
Ayrıca disiplin kontrolüne de izin verir.
Bu durumu uygulamak, vurmaktan
veya bağırmaktan daha etkilidir.

Milyonlarca ebeveyn bunun
çok yardımcı olduğunu söylüyor.

1-3’de
yer
alan
ipuçlarını
kullanmaya
devam edin

Bire-bir zaman geçirmek, iyi olduğu için övgülerde
bulunmak ve rutinler kötü davranışları azaltacaktır.

Çocuklarınıza ve gençlerinize sorumluluk alacakları
basit görevler verin. Sadece yapabilecekleri bir şey
olduğundan emin olun ve yaptıklarında onları övün!

Çocuğunuza talimatlarınızı
takip etme seçeneği verin.

Sonuçları değerlendirirken sakin kalmaya çalışın.
Sonucu takip edebildiğinizden emin olun.
Örneğin, bir gencin telefonunu bir haftalığına
almak zordur. Bir saat boyunca almak daha
gerçekçi bir yaklaşımdır.
Sonuçları değerlendirdikten sonra, çocuğunuza
iyi bir şey yapma şansı verin ve övün.
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Sakin Olun ve Stresle Başa Çıkın

Stresli bir zamandan geçiyor olabilirsiniz. Ancak çocuklarınızı desteklemek için kendinize iyi bakmalısınız.

Yalnız değilsin

Çocuklarınızı
dinleyin

Milyonlarca insan sizinle aynı korkulara sahip. Kendinizi nasıl hissettiğinizle
ilgili biriyle konuşmayı deneyin. Onların düşüncelerini dinleyin.
Paniğe kapılmış hissetmenize yol açan sosyal medyadan kaçının.

Açık olun ve çocuklarınızı
dinleyin. Çocuklarınız
destek ve güvence için
size ihtiyaç duyar.
Nasıl hissettiklerini sizinle
paylaşırken onları dinleyin.
Şuanki hislerini kabul ederek,
onları teselli edin

Ara verin
Hepimizin bazen ara vermesi gerekir. Çocuklarınız
uyurken, kendiniz için eğlenceli veya rahatlatıcı
bir şeyler yapın. Yapmak istediğiniz sağlıklı
aktivitelerin bir listesini yapın.
Bunu hakediyorsunuz!

Ara
vermek
Stresli
veya
endişeli
hissettiğinizde
yapabileceğiniz
1 dakikalık
rahatlamanızı
sağlayacak
aktivite

1. Adım: Hazırlık
• Rahat bir oturma pozisyonu alın,
ayaklarınızı yere uzatın, elleriniz kucağınızda
dinlenme pozisyonunda olsun.
• Kendinizi rahat hissettiğinizde gözlerinizi kapatın.
Adım 2: Düşün ve hisset
• Kendinize “Şimdi ne düşünüyorum?” diye sorun.
• Düşüncelerinize dikkat edin. Negatif veya pozitif
olup olmadıklarına dikkat edin.
• Duygusal olarak nasıl hissettiğinize dikkat edin.
Duygusal olarak mutlu olup olmadığınıza dikkat edin.
• Vücudunuzun nasıl hissettiğine dikkat edin. Gergin
veya canınızı sıkan durumlara dikkat edin.

Ara vermek, çocuğunuzun sizi rahatsız ettiğini veya yanlış
bir şey yaptığını fark ettiğinizde size yardımcı olabilir.
Size daha sakin olma şansı tanır. Birkaç derin nefes veya
bulunduğunuz zeminin hissi ile bağlantı kurmak bile farklı
hissetmenizi sağlar. Çocuklarınızla birlikte de ara verme
aktivitesini yapabilirsiniz!

3. Adım: Nefesinize odaklanın
• Nefes alıp vermenizi dinleyin.
• Karnınıza bir elinizi koyarak her nefeste yükseldiğini
ve indiğini hissedebilirsiniz.
• Kendinize şunları söyleyin:
“Sorun değil. Her ne olduysa, ben iyiyim.”
• Sonra sadece bir süre nefesinizi dinleyin.
4. Adım: Geriye dönmek
• Tüm vücudunuzun nasıl hissettiğine dikkat edin.
• Odadaki sesleri dinleyin.
Adım 5: Düşünmek
• 'Farklı hissediyor muyum?' diye düşünün.
• Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz.
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COVID-19 Hakkında Konuşmak

Konuşmaya istekli olun. Onlar zaten süreçle ilgili bir şeyler duymuş olacak. Sessizlik ve sırlar çocuklarımızı korumaz.
Dürüst ve açık olunmalıdır. Nasıl daha iyi anlatabileceğinizi düşünün. Unutmayın, onları en iyi siz tanıyorsunuz.

Sordukları soruların
cevaplarını bilmiyor
olmanız sorun değil

Açık olun ve dinleyin
Çocuğunuzun sizinle özgürce konuşmasına izin verin.
Onlara anlayabilecekleri şekilde sorular sorun ve süreci
ne kadar bildiklerini öğrenin.

“Bilmiyoruz, ama öğrenmeye
çalışıyoruz; ya da bilmiyoruz,
'ama düşünüyoruz'. ” diyebilirsiniz.
Bunu çocuğunuzla yeni
bir şeyler öğrenmek için
bir fırsata çevirin!

Dürüst olun
Sorularına her zaman doğru cevap verin. Çocuğunuzun
bulunduğu yaşa göre sizi ne kadar anlayabileceğini
göz önünde bulundurun.

Destek olun
Çocuğunuz korkmuş veya kafası karışmış olabilir.
Nasıl hissettiklerini sizinle paylaşmalarına olanak tanıyın
ve yanlarında olduğunuzu bilmelerini sağlayın.

Kahramanlar
zorbalık
yapmaz
COVID-19'un insanların dış görünüşü,
nereden geldiği veya hangi dili konuştuğu
ile ilgisi olmadığını açıklayın. Çocuğunuza,
hasta olanlara ve onlara bakanlara şefkatli
olunması gerektiğini söyleyin.

Çok fazla bilgi kirliliği var
Bazı bilgiler doğru olmayabilir.
Güvenilir siteler kullanın: DSÖ ve UNICEF web sitelerine
aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Salgını durdurmak için çalışan ve hasta insanları
önemseyen insanların hikâyelerini inceleyin.

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

İyi bir sözle konuşmanızı bitirin
Çocuğunuzun iyi hissedip hissetmediğini kontrol
edin. Onlara önem verdiğinizi ve sizinle her zaman
konuşabileceklerini hatırlatın. Daha sonra birlikte
eğlenceli bir şeyler yapın!
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Çocukların Çevrimiçi Güvenliğini Sağlamak
Çocuklar ve ergenler artık internette çok daha fazla zaman harcıyor. Başkalarıyla iletişim halinde kalmak çocukların
COVID-19’un etkisini azaltmalarına yardımcı oluyor ve onları hayatlarına devam etmeye teşvik ediyor. Bununla birlikte
çevrimiçi ortam bazı riskleri ve tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Çevrimiçi Riskler
Sosyal medya, oyun ve
mesajlaşma
platformlarında cinsel
sömürü amacıyla çocukları
hedef alan yetişkinler

Çocuklarınızı
internette korumaya
yönelik teknoloji
ipuçları
Ebeveyn denetimi ayarlarını
yapın.
Tarayıcınız üzerinde Güvenli
Arama özelliğini açın.
Çevrimiçi uygulamalarda ve
oyunlarda sıkı gizlilik
ayarları belirleyin.
Kullanmadığınız sürece
web kameralarının
üstünü kapatın.

Şiddet, kadın düşmanlığı,
yabancı düşmanlığı, intihara
ve kendine zarar vermeye
teşvik, yanlış bilgiler vb.
zararlı içerikler

Ergenlerin kendilerine ait
kişisel bilgileri ve cinsel
içerikli fotoğraf ve
görüntülerini paylaşması

Akranlar ve yabancılar
tarafından uygulanan
siber zorbalık

Sağlıklı ve güvenli
internet alışkanlıkları
oluşturun

Açık iletişim kurarak
çocuğunuzu koruyun

Küçük veya ergen yaştaki
çocuğunuzla teknolojik
cihazların doğru kullanımı
hakkında bir anlaşma
hazırlayın.

Çocuklarınıza internet üzerinde
onları üzen, rahatsız hissettiren
veya korkutan bir şey yaşamaları
halinde bunu sizinle
konuşabileceklerini ve onlara bu
yüzden kızmayacağınızı veya onları
cezalandırmayacağınızı anlatın.

Evinizde cihaz
kullanılmayan alanlar ve
zamanlar (yemek yemek,
oyun oynamak, ev ödevi ve
uyumak) belirleyin.

Küçük veya ergen
yaştaki çocuğunuzla
internette zaman geçirin

Çocuğunuza kişisel
bilgilerini özellikle
yabancılardan nasıl gizli
tutacağını öğretin. Bazı
insanlar göründükleri gibi
değildir!

Web siteleri, sosyal medya,
oyunlar ve uygulamaları
birlikte keşfedin.

Çocuklarınıza internette
paylaşılan şeylerin
silinmediğini (mesajlar,
fotoğraflar ve videolar)
hatırlatın.

Uygunsuz içeriği nasıl
ihbar edebilecekleri
konusunda ergen yaştaki
çocuğunuzla konuşun
(aşağıya bakın).

Huzursuzluk belirtilerine karşı
dikkatli olun. Çocuğunuz içine mi
kapandı, üzgün mü, konuşmuyor
mu veya çevrimiçi faaliyetlere
takıntılı hale mi geldi? İşaretleri fark
edin.
Çocuğunuzu olumlu yönde
destekleyerek ve cesaretlendirerek,
güvene ve açık iletişime dayalı bir
ilişki kurun.
Her çocuğun farklı olduğunu ve
iletişim kurmak için farklı yollara
başvurabileceğini unutmayın.
Mesajlarınızı çocuğun ihtiyaçlarına
göre belirlemeye çalışın. Örneğin,
öğrenme engeli olan çocuklar için
bilgilerin basit biçimlerde sunulması
gerekebilir.

İş arkadaşlarınız, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın | Bu bilgileri yayın | Çocukları çevrimiçi ortamlarda koruyun
Çocukların çevrimiçi ortamda maruz kaldığı şiddet olaylarını bildirin:
ÇOCUK YARDIM HATTI

INHOPE YARDIM HATLARI

IWF PORTALLARI

GÜVENLİK KİTAPÇIĞI
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Maddi Sıkıntıların Yaşandığı Dönemlerde Aile Bütçesini Planlamak
Milyonlarca insan COVID-19 nedeniyle para sıkıntısı yaşıyor. Bu durum kendimizi tükenmiş, sinirli ve endişeli hissetmemize neden olabilir.
Sürekli bir şeyler isteyen çocuklar birtakım tartışmalara yol açabilir. Fakat maddi sıkıntılarla baş etmek için yapabileceğimiz şeyler var.

Küçük ve ergen
yaştaki
çocuklarınızı aile
bütçesi
planlama
sürecine dâhil
edin

Başvurabileceğiniz
destek imkânlarını
araştırın

Bütçe planlaması yapmak, stresli zamanlarda
da paramızı nasıl harcayacağımıza karar
vermemizi kolaylaştırır.
Bütçe planlamasını çocuklarla birlikte yapmak,
çocukların, zor zamanlarda herkesin güç
kararlar alması gerektiğini anlamalarına
yardımcı olur.
Ayrıca, ailelerin ay sonunu getirmelerine
yardımcı olur ve daha az borçlanmalarını
sağlar.

Şu anda neye para
harcıyoruz?

İhtiyaçları ve
istekleri konuşun

Kendi bütçenizi
oluşturun

Bir parça kâğıt (veya eski bir gazete
kâğıdı veya karton kutu) ve kalem
bulun.

İhtiyaçlar: Ailenizin hayatını
sürdürebilmesi için önemli veya
vazgeçilmez olan şeyler neler?
(yiyecek, el yıkamak için sabun,
hasta veya engelli aile fertlerinin
ihtiyaçları gibi)

Bir torba taş veya taşa benzer
küçük parçalar bulun. Bu, sizin
aylık paranız olsun.

Sizin ve ailenizin her ay para
harcadığı her şeyin resmini çizin.

İstekler: Sahip olmanın hoş
olduğu, fakat zorunlu olmayan
şeyler neler?

Her resmin yanına o şeyin
ortalama ne kadar olduğunu
yazın.
Son olarak, her ay harcayacak ne
kadar paranız olduğunu yazın.

Aile olarak nelere daha az para
harcamaya çalışabileceğiniz
konusunda çocuklarınızla
konuşun.

Aile olarak nelere para
harcayacağınıza karar verin ve
taşları, resmini çizdiğiniz şeylerin
üstüne koyun.
Gelecek veya başka acil
durumlar için ufak bir miktar
tasarruf edebiliyorsanız, harika.

İşte bu kadar! Milyonlarca aile bu bilgileri faydalı buluyor
Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:
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Evde aile uyumu

Huzurlu ve sevgi dolu ilişkiler kurduğumuzda, çocuklarımız kendini daha güvende ve sevilmiş hisseder. Pozitif dil kullanımı, aktif
dinleme ve empati kurma bu stresli koşullar altında huzurlu ve mutlu bir aile ortamı yaratmaya yardımcı olur.

Çocuklar bizi örnek alıyor
Başkalarının önünde nasıl konuştuğumuz ve
davrandığımız, onların davranışları üzerinde
etkilidir!
Ailedeki herkesle; yetişkin ya da çocuk nazik konuşmaya
çalışın.
Ev içindeki yetişkinler arasındaki kötü iletişim
çocukları olumsuz etkileyebilir.
Çocuklarımız için ne kadar huzurlu ve sevgi dolu
bir rol model olursak, onlar da kendilerini o kadar
güvende ve sevilmiş hisseder.

Sorumlulukları
paylaşın
Çocuklara ve diğer aile üyelerine
bakmak zor olabilir fakat
sorumluluklar paylaşılırsa bu, çok
daha kolay olacaktır.
Ev işlerini, çocuk bakımını ve
diğer görevleri aile üyeleri
arasında eşit paylaşmaya
çalışın.
Evdeki diğer yetişkinlerle
“çalışma” ve “dinlenme”
zamanlarını içeren bir program
oluşturun.
Yorulduğunuzda veya stresli
hissettiğinizde yardım istemek
son derece doğaldır. Böylece
siz de dinlenebilirsiniz.

Stresli veya
kızgın mısınız?

Pozitif bir dil kullanın
Başkalarının ne yapmasını istemediğinizden değil ne yapmasını
istediğinizden bahsedin. “Bağırma” demek yerine “Lütfen biraz
daha sessiz konuşur musun?” demeyi deneyin.
Takdir edilmek, insanların iyi hissetmesini sağlar. “Sofrayı
kaldırdığın için teşekkür ederim” veya “Bebekle ilgilendiğin için
teşekkür ederim” gibi basit cümleler, büyük bir fark yaratabilir.

Ailecek
eğlenceli vakit
geçirin
Her aile üyesinin sırayla her
gün ailecek yapabileceğiniz
bir aktivite seçmesine izin
verin.
Eşinizle ve evdeki diğer
yetişkinlerle kaliteli zaman
geçirmenin yollarını bulun.

Kendinize 10 saniye izin
verin. 5 defa yavaşça nefes
alıp verin. Sonra daha sakin
yanıt vermeyi deneyin.
Milyonlarca ebeveyn bunun
ÇOK işe yaradığını söylüyor.

Empati kuran aktif
dinleyici olun
Birisi sizinle konuştuğunda
onu dinleyin.
Açık olun ve karşınızdakini
dinlediğinizi ve anladığınızı
belirtin.
Yanıt vermeden önce
dinlediklerinizi özetlemek işe
yarayabilir: “Anladığım
kadarıyla … diyorsun”

Tartışma kızıştığında ara
vermek istediğinizi söyleyin
ve başka bir odaya gidin ya
da mümkünse dışarı çıkın.
“Kızdığımızda ne yapmalıyız”
veya “Sakin ol ve Stresi Yönet”
ipuçlarına bakın.

Ev içi şiddete maruz kalıyorsanız, yararlı kaynaklara erişmek ve destek almak için BURAYA tıklayın
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:
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Oyunla öğrenme

Milyonlarca çocuk okullar kapalı olduğu için evlerde.
Her yaş için eğlenceli olacak ve oyun yoluyla öğrenmeyi sağlayacak birkaç ipucu!

Hareket oyunları

Oyun türü
HEM eğlenip HEM öğrenebileceğiniz birçok
farklı oyun vardır.
Dil, sayı, nesne, canlandırma ve müzik
oyunları, çocuklara keşfetme ve kendilerini
güvenli ve eğlenceli bir ortamda ifade etme
imkânı verir.

Çocuğunuzun en sevdiği şarkıya uygun dans hareketleri hazırlayın.
Birinci kişi bir dans figürü yapar ve diğerleri bunu tekrar eder. Sırayla
herkes lider olup bir dans figürü yapar.
“Meydan okuyun- Basit yarışmalar yapın”: Bir dakika içinde kim
en çok sıçrayıp el çırpabilir veya ayaklarına dokunabilir…
Birbirinizin “aynası olun”: Yüz ifadelerini, hareketleri, sesleri taklit edin.
Bir kişi başlatır, diğerleri taklit eder ve sırayla herkes lider olur. Bu
aktiviteyi lidersiz denemeyi de unutmayın!
Donma dansı: Müzik eşliğinde veya birisi şarkı söylerken, herkes dans
eder. Müzik/şarkı durduğunda herkes durur ve hareket etmez. Müzik/
şarkı bittiğinde dans etmeye devam eden en son kişi bir sonraki turda
ebe olur.
Hayvan dansı: Yukarıdaki uygulamanın aynısı yapılır. Fakat
yukarıdakinden farklı olarak, müzik durduğunda bir hayvan ismi
söylenir ve herkes o hayvanı taklit etmeye çalışır.

Hikâye anlatın
Çocuğunuza kendi
çocukluğunuzdan bildiğiniz
bir hikâye anlatın.
Çocuğunuzdan size bir
hikâye anlatmasını isteyin.
Birlikte yeni bir hikaye anlatın
“Bir zamanlar…” diye başlayın
ve herkes sırayla hikâyeye bir
cümle eklesin.
Bir hikâyeyi/filmi
canlandırın. Büyük çocuklar
sorumluluk alarak küçükleri
yönlendirebilir.

Nesneyi değiştir!
Süpürge veya şal gibi her
gün kullandığımız eşyalar
eğlenceli aktiviteler için iyi
bir malzeme olabilir.
Odanın ortasına bir nesne
yerleştirin. Nesne hakkında
fikri olan kişi ortaya gelsin ve
nesnenin neye benzediğini
diğerlerine anlatsın.
Örneğin, süpürgeyi at veya
mikrofon ve hatta gitar olarak
anlatabilirsiniz!

Hafıza oyunu

Şarkı söyleyin

İlk başlayan şöyle der:
“Sokağa çıkma yasağı bitince,
… yapacağım” (örn. parka
gideceğim)

Bebeğinize
şarkı
söylemek dil gelişimine
yardımcı olur.

İkinci kişi bir önceki kişinin
cümlesini tekrarlar ve kendi
cümlesini ekler: “Sokağa
çıkma yasağı bitince, parka
gideceğim ve … (örn.
arkadaşımı göreceğim)”
Bu şekilde herkes, sokağa
çıkma yasağı bittikten sonra
yapılabilecek eğlenceli
şeyleri düşünerek daha önce
kurulmuş cümlelere kendi
cümlesini de ekleyerek devam
eder.

Bir şarkı söyleyin veya
çalın. Doğru tahmin eden
ilk kişi bir sonraki turda
lider olur.
El yıkama veya sosyal
mesafeyle ilgili bir şarkı
yapın. Dans etmeyi de
unutmayın!
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Kızdığımız Zaman Ne Yapmalıyız
Çocuklarımızı ve ergenlerimizi seviyoruz fakat COVID-19, ekonomik sıkıntılar ve karantina kaynaklı stresler bizleri sinirli bir ruh haline
itebilir. Bu broşürde, başkalarına zarar vermemek için öfkemizi nasıl kontrol altında tutabileceğimize ve yönetebileceğimize yönelik ipuçları
bulacaksınız.

Başlamadan önleyin
Bizi strese sokan ve sinirlendiren
şeyler genellikle hep aynıdır.
Sizi ne sinirlendiriyor? Bu ne zaman
oluyor? Genelde nasıl tepki
veriyorsunuz?
Beyini inceleyen araştırmalar gösteriyor
ki öfkenizi kontrol ettiğinizde ve olumlu
hareket ettiğinizde çocuğunuzun beyin
gelişimini desteklemiş oluyorsunuz.

Öfkeyi başlarken önleyin.
Yorgunken oluyorsa biraz uyuyun
veya dinlenin. Açken oluyorsa bir
şeyler yiyin. Yalnızlık hissinden
oluyorsa birilerinden destek isteyin.
Kendinize iyi bakın. Bu konuda
‘Ara Verin’ ve ‘Stres Yönetimi’
bölümlerinden fikir almaya
çalışın.

Gerçek başarı budur!
Ara verin
Kendinize iyi bakın

Sinirli hissetmeye başladığınızda
sakinleşmek için 20 saniye bekleyin.
Konuşmadan veya hareket etmeden
önce 5 kez yavaşça nefes alıp verin.

Hepimizin iletişim kurmaya ihtiyacı var.
Arkadaşlarınızla, ailenizle ve size destek
olabilecek diğer kişilerle her gün
konuşun.

Duygularınızın kontrolünü tekrar
kazanmak için on dakikalığına başka
bir yere gidin. Güvenli bir açık
alanınız varsa dışarı çıkın.

Silahınız veya başkalarına vurmak için
kullanabileceğiniz eşyalarınız mı var?
Bunları kilitli bir yere kaldırın, saklayın veya
evden uzaklaştırın.
Ev çocuklar için güvenli değilse onların
dışarı çıkıp yardım almasına veya bir
süre başka bir yerde kalmasına izin verin.

COVID-19 krizi sonsuza kadar sürmeyecek, sadece şu anda bununla baş etmemiz gerek…
Sabırlı olun.
Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:
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Kalabalık evlerde ve topluluklarda ebeveynlik
Kalabalık bir ortamda yaşıyorsanız, hem ailenizin sağlığını korumak hem de COVID-19’dan korunmak daha zor olabilir. Fakat aileniz için
süreci kolaylaştırmak açısından yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Olduğunuz yerde kalın
Mümkün olduğunca evde kalmaya
çalışın ve eve girip çıkan kişi sayısını
sınırlayın.
Yiyecek ve tıbbi yardım almak gibi
zaruri ihtiyaçlar dışında evinizi ve
bölgenizi terk etmeyin.

Çocuklarınıza fiziksel
mesafeyi korumaları
konusunda yardımcı olun

El yıkama ve hijyen
alışkanlıklarını
eğlenceli hale getirin!

Çocuklarınıza, geçici bir süre için
başkalarıyla aralarındaki fiziksel mesafeyi
korumak gibi önemli bir görevleri olduğunu
açıklayın.

Sabun ve su bulmak zor olabilir,
ancak iyi hijyen alışkanlıklarını
uygulamak bugünlerde her zamankinden
daha önemli.

Başkalarıyla aralarındaki güvenli fiziksel
mesafeyi korumak için çaba
harcadıklarında onları takdir edin.

Tüm aile üyelerinin ellerini mümkün
olduğunca sık yıkadığından emin olun.
Çocukların birbirlerine ellerini nasıl
yıkayacaklarını öğretmelerine izin
verin.
Çocukları yüzlerine dokunmamaya
teşvik edin.

Sorumlulukları
paylaşın
Dar alanlarda çocuklara ve diğer aile
üyelerine bakmak zor olabilir fakat
sorumluluklar paylaşılırsa bu, çok daha
kolay olacaktır.
Ev işlerini, çocuk bakımını ve diğer
görevleri aile üyeleri arasında eşit
paylaşmaya çalışın.

Her gün egzersiz yapın

Ara verin

Çocuklarınızı, egzersiz yapmalarını
sağlayacak etkinlikler bulmaları yönünde
teşvik edin ve bunu yaparken, yaşam
alanınızın dışındaki kişilerle temastan
kaçınmaları konusunda onları uyarın.

Hissettiğiniz stres ve duygularla başa
çıkmak için kendinize ait bir alanınız
olmayabilir.

Atlayıp zıplamak, dans etmek ve daire
çizerek koşmak eğlenceli olabilir!

Stresli ve mutsuz hissettiğiniz anları fark edin
ve böyle zamanlarda bir ara verin...üç kez
derin nefes alıp vermek bile fark yaratabilir!
İşte bu kadar! Milyonlarca aile bu önerileri
faydalı buluyor.

Evdeki diğer yetişkinlerle “çalışma” ve
“dinlenme” zamanlarını içeren bir
program oluşturun.
Yorulduğunuzda veya stresli
hissettiğinizde yardım istemek son
derece doğaldır! Böylece siz de
dinlenebilirsiniz.

1-6 numaralı ipuçlarını
uygulamaya devam
edin

Pozitif olmak, bir rutin oluşturmak ve çocuklarınızın her biriyle mümkün olduğunca birebir vakit
geçirmek hem çocuğunuzun davranışlarını hem de kendi duygularınızı kontrol altında
tutabilmenizi yardımcı olur.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:
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Engeli olan Çocuklar İçin İpuçları
Engeli olanlar da dâhil olmak üzere tüm çocuklar, özellikle zor ve belirsiz zamanlarda sevgiye,
saygıya, korumaya ve zamana ihtiyaç duyar.

Mümkünse
yardım isteyin.

Çocuğunuzu güvende tutun.
Çocuğunuzun hem içeride hem de dışarıda mümkün olduğunca aktif
olmasına yardımcı olurken yerel COVID-19 kılavuzlarına uymanız
şiddetle tavsiye edilmektedir.

Yükü ailenin diğer yetişkin üyeleriyle paylaşın.
Yalnız değilsiniz! Durumunuzu anlayan
insanlarla irtibatı koparmayın. Karşılaştığınız
zorlukları VE elde ettiğiniz başarıları paylaşın.

COVID-19'a ilişkin özel düzenlemeler konusunda yerel
destek ekibinizden veya müdahale merkezlerinden bilgi alın.

Bu günlerde stresli, öfkeli ve korku dolu
olmanız gayet normal.

Acil durum irtibat numaralarını buzdolabı kapağı gibi
kolayca görebileceğiniz bir yerde tutun.

Kendinize fazla yüklenmeyin ve gerektiğinde bir
mola verin! “Kızdığımız zaman ne yapmalıyız”
ve “Sakin Olun ve Stresle Başa Çıkın” başlıklı
ipucu sayfalarında yararlı tavsiyeler yer
almaktadır.

Rutinleri güçlendirin.
Destekleyici
olun, empati
kurun ve sevgi
gösterin.
Çocuğunuz önceden
gördüğü desteği görmüyor
olabilir ve bu da stresin,
anksiyetenin ve öfkenin
artması gibi ilave zorluklara
yol açabilir.
Çocuğunuzun yalnız
olmadığını ve sevildiğini
hissetmesi için ona fiziksel
ve sözlü olarak destek verin.
Pozitif vücut dili, jestler ve
sözcükler büyük bir fark
yaratır!

Rutinler çocukların kendilerini güvende
ve emniyette hissetmelerine yardımcı
olur. Daha fazla bilgi için "Destek Olun"
başlıklı ipucu sayfasına bakın.

Çocuğunuzla
iletişim
kurmak.

Olumlu
pekiştirme
yapın!

Çocuğunuzla iletişim kurarken
onların seviyesine inin.

Yapamayacakları şeylere dikkat
çekmek yerine güçlü yönlerini
övgüyle pekiştirin ve
yeteneklerini harekete geçirin.

Göz teması kurun ve pozitif
yaklaşımınızı sürdürün.
Çocuğunuza iletişim kurma
fırsatı tanımak için ona zaman
ayırın.
Çocuğunuzu gözlemleyin,
dinleyin ve onu anladığınızı
doğrulayın.

Çocuğunuzun aşina olduğu aktiviteler ile
günlük bir rutin oluşturun ve en sevdiği
aktivitelerden bazılarını ekleyin.

Yalnızca ihtiyaç duyduklarında
çocuklarınıza yardım edin. Fazla
destek verdiğinizde bağımsız
olma şanslarını ellerinden
alırsınız ve büyüklük taslıyor gibi
görünürsünüz.

Çocuğunuzun telefonla konuşarak,
kartpostal hazırlayarak veya resim
çizerek arkadaşlarıyla ve aile üyeleriyle
iletişim kurmasına yardımcı olun.
Çocuğunuza seçenek sunarak kontrol
sahibi olduğunu hissetmesini sağlayın.
Bunu
yaptığınızda
özgüveni
de
artacaktır.
İhtiyaç duyan çocuklar için basit bir dil,
anlaşılır talimatlar ve sözlü olmayan
iletişim kullanın (örneğin: jestler,
resimler ve görsel unsurlar).
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Ergenlere ebeveynlik için ipuçları
Ergenlik çağındaki çocuklar okulu, arkadaşlarını ve sosyalleşmeyi özlüyor olabilir.
Onlara ekstra destek vermek ve kendilerini bağımsız bir şekilde ifade edebilmeleri için alan tanımak önemlidir.

COVID-19 hakkında
konuşmak.

Ergen çocuklarınızla zaman geçirin.
Arkadaşları ve aile
üyeleriyle iletişim
kurmaları için
yaratıcı yöntemler
planlayın (örneğin
mesaj yazmak veya
resim çizmek).

En sevdiği
yemeklerden
birini birlikte
hazırlayın.

Birlikte favori
müzikleri eşliğinde
egzersiz yapın.

Hastalar ve onlara bakanlara karşı iyilik
ve şefkat göstererek örnek olun.

Ergenler ekstra sorumluluk
üstlenmekten hoşlanır. Size
faydası olacak özel bir işi
seçmelerine izin verin.

Sorumlulukları kadınlar/erkekler ve
kız/erkek çocukları arasında eşit
olarak bölüştürün.

Rutinler oluşturun.
Günlük programları hazırlarken
ergen çocuklarınızı sürece dahil
edin.
Birlikte hedefler ve ödüller
belirleyin.
Ev işleri ve ödev için planlanan
zamana
ek
olarak
ergen
çocuğunuzun
rahatlayacak
zamanı olduğundan emin olun.

Onlara bir konuyu araştırma
görevi verin ve bir radyo
programı, bir gazete veya
internet makalesi ile aileye
bilgi vermelerini sağlayın.

İyiliği ve şefkati
teşvik edin.

Sorumlulukları
paylaşmak.

Gün içinde herkesin hoşuna giden
bir şeyi paylaşması için belirli bir
zaman ayırın.

Gerçekleri bulma sürecine
onları da dâhil edin ve
sorularını dinleyin.

Sevdikleri şeyler
hakkında konuşun:
spor, müzik, ünlü
kişiler, arkadaşları.

Ergen çocuğunuza, ayrımcılığa uğrayan
birini savunarak veya yalnız yaşayan bir
komşuya yemek götürerek fark
yaratabileceklerini gösterin.

Ergen
çocuklarınızın
stresi yönetmesine
yardımcı olun.

Zorlu
davranışlarla
başa çıkmak.
Zorlu davranışların etkileri
hakkında konuşun.
Ergen çocuğunuzla alternatifler
üzerinde düşünün ve öneride
bulunmasına izin verin.
Açık ve adil kurallar ile sınırlara
beraber karar verin.
İyi davrandıklarında ve kurallara
uyduklarında ergen
çocuklarınızı övün.

Ergenler de stres yaşayabilir; bazen
streslerinin kaynağı sizinkilerden
farklı olabilir.
Nasıl hissettiklerini ifade etmelerine
izin verin ve duygularını kabul edin.
Onları dinleyin ve olaylara onların
bakış açısından bakın.
Birlikte sakinleştirici ve eğlenceli
aktiviteler yapın.

Ergen
çocuklarınızın
internette güvende
olmasını sağlayın.
Sağlıklı cihaz kullanımı konusunda
aile özelinde teknoloji anlaşmaları
yaparken ergen çocuğunuzu sürece
dahil edin.
Özellikle yabancılara karşı kişisel
bilgilerinin gizliliğini korumayı
öğrenmelerine yardımcı olun.
İnternette kendilerini üzen bir şey
yaşadıklarında sizinle
konuşabileceklerini onlara
hatırlatın.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayın:
UNICEF'TEN İPUÇLARI

DİĞER DİLLER

BULGUYA DAYALI BİLGİLER

The COVID-19 Playful Parenting Emergency Response is supported by the LEGO Foundation, the
philanthropic donors to the University of Oxford’s COVID-19 Research Response Fund, and the
UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents (Accelerate) Hub. Research on
Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerate Hub, the Oak Foundation,
the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework
Programme and the Horizon 2020 Research and Innovation Programme, the Global Alliance for
Chronic Diseases under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme,
UNICEF, WHO, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, the Leverhulme Trust,
the Economic and Social Research Council, CIDA, the National Research Foundation of South
Africa, Ilifa Labantwana, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation,
USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

COVID-19 SÜRECİNDE EBEVEYNLİK

Yeni Doğan Bebeğinize Ebeveynlik Mi Yapıyorsunuz?
Yeni doğan bebeklerle ev içinde çokça zaman geçiririz ve COVID-19 bu durumu da ciddileştirir.
Yalnız, bunalmış ve kaygılı hissetmeniz, çocuğunuz ve kendiniz için korkmanız oldukça normaldir.

Paylaşmak demek
önemsemek demektir
Başka insanlara ulaşmak ve onlarla bağlantı
kurmak için sosyal medyadan, telefon
görüşmelerinden ve elinizin altındaki diğer
araçlardan faydalanın.
Başkalarıyla birlikte bebeğinize nöbetleşe
bakın. KENDİNİZE zaman ayırın.
Enerji toplamak için bebeğiniz uyuduğunda siz
de uyuyun.

Bebeğinizle
iletişim kurmak.

Bebeğinizle
öğrenmek.

Kopyalama ve taklit etme
yöntemleriyle bebeğinizin
izinden gidin.

Bulundukları ortamı ilgi çekici
hâle getirin!

Çıkardıkları sesleri veya
söyledikleri sözleri
tekrarlayın ve bunlara tepki
verin.

Bebekler uyaranlara tepki verir.
Bebeğinizin 5 duyusunu
kullanarak dünyayı
keşfetmesini sağlayın!

Bebeğinizle konuşurken
ona adıyla hitap edin.
Bebeğinizin ne yaptığını
anlatmak için sözcüklerden
faydalanın.

Bebekler
ağladığında.
Hemen bebeğinize yanıt verin.

Bebekler oyun
oynayarak
öğrenir!

Bebeği neyin ağlattığını
bulmaya çalışın.
Bebeği kundaklamak veya
hafifçe sallamak onu
sakinleştirebilir.

Bebeğinizin seviyesine inin
ve sizi görüp duyabildiğinden
emin olun.
Ce-ee oynayın, şarkı veya
ninni söyleyin veya küpleri
üst üste dizin.
Birlikte müzik yapın:
tencerelere vurun,
çıngıraklarla oynayın, içinde
fasulye olan kavanozları
sallayın.
Çok küçük yaşlarda bile
birlikte kitap okuyun!
Resimlerde neler olduğunu
anlatın. Bebeğinizin kitabı
tüm duyularıyla
keşfetmesine izin verin.

Ninni söylemek veya hafif bir
müzik çalmak yatıştırıcı olabilir.

Öğrenme aşamasındayken
çocuklarınıza ve ayrıca
ebeveyn olarak kendinize
karşı nazik olun!

Bebeğinizin yaralandığını veya
hasta olduğunu
düşünüyorsanız bir sağlık
çalışanını arayın ya da kliniğe
gidin.

O gün bir şeylerin yolunda gitmemiş olması veya
sinirlenmiş olmanız kötü bir ebeveyn olduğunuz
anlamına gelmez. Küçük olsalar bile o gün iyi
yaptığınız şeyleri kendinize hatırlatın.
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COVID-19 Bağlamında Ebeveynlik

Eğitim ve uzaktan öğrenme
Okulların kapanması uzaktan eğitimi de beraberinde getirdi.COVID-19, çocuklarımızın eğitimini sekteye uğrattı.Çocuklarımızın da
öğrenimine yardımcı olmamız gerektiği ve aynı zamanda da özellikle iş ve gelir konusunda stres yaşadığımız bu dönemde
kendinizi bunalmış hissetmeniz çok normal.

Öğrenme aktiviteleri ve okul
çalışmalarına ilişkin bir rutin oluşturun.

Çocuğunuzun okulu ve öğretmenleri
ile bağlantıda kalın.
Haberdar olmak, sorular sorabilmek ve daha fazla rehberlik
alabilmek için çocuğunuzun öğretmeni ya da okuluyla ne
şekilde bağlantıda kalabileceğinizi öğrenin.

Çocuklarınızın eğitim aktiviteleri yaparak zaman
geçirebilecekleri günlük planlar hazırlayın.
Bunlara okul ödevleri veya okuma, yazma, sanat ile
ilgili etkinlikler ya da diğer çevrimiçi aktiviteler dahil
olabilir.

Okulla ilgili çalışmalar ya da evdeki durum nedeniyle zorluk
yaşıyorsanız veya bu durumda olup zorluk çeken bir
tanıdığınız varsa, bunu kendinizi yakın hissettiğiniz bir
öğretmenle görüşün.

Esneklik tanıyarak oyun ve dinlenme süreleri için de
zaman ayırın.

Ebeveyn gruplarından ya da topluluğunuzdaki
gruplardan,evde öğrenme sürecinde destek alabilirsiniz.

Öğrenmeyi eğlenceli ve oyunlar
içerir hale getirin.
Çocuklar,öğrenmenin keyifli olduğu zamanlarda en
iyi öğrenir!
Çocuğunuzun ilgisini çekip bu ilgiyi canlı tutmak için
öğrenimi eğlenceli kılmanın yollarını bulmaya çalışın.

Unutmayın siz bir
ebeveynsiniz,yedek
öğretmen DEĞİLSİNİZ!
Göreviniz, bir öğrenme alanı
oluşturarak çocuğunuza destek olmak.

Okula geri döndüğü zaman çocuğunuza destek verin.
Çocuğunuza, okula geri dönme konusunda korkuları ya da kaygıları olmasının da normal
olabileceğini anlatın.
Çocuğunuzun hissettiklerini paylaşmasına olanak tanıyın.Çocuğunuz olağan
davranışlarından farklı davranıyorsa bu da normal bir durumdur.

Tüm yanıtları bilmeniz gerekli
değil.Çocuğunuzun ilgi alanlarını
bulmasına yardımcı olun ve ona
sorular sorun.

Okula gitmenin artık farklı olabileceğini ve kendisini COVID-19’dan nasıl koruyacağını
anlatın.

Çocuğunuzun hızında ilerleyin ve
kendinize karşı da sabırlı olun.

Çocuğunuza gününün nasıl geçtiğini sorun, herhangi bir zorluk yaşadıysa ona destek
verin.
Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın
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