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Strateji 5: değerler olmadan adlandırma: 

Örnek: Çocuğunuz ayakkabılarını çıkardıktan sonra yerine koymaz ve o-

dasına koșar ve oynamaya bașlar. Ancak, önce ayakkabılarını kaldırmalarını 

ve sonra odalarına gitmelerini is�yorsunuz. 

Olumlu (sakın ses): "Max, odana ortalığı toplamadan girdiğini görüyorum. 

Koridora gelin ve ayakkabılarınızı yere bırakın ki üzerlerine düsmeyesiniz." 

Olumsuz (heyecanlı ses): “Maaax !! Hemen buraya gelin! Ayakkabılarını 

kaldır. Bunu sana daha önce kaç kez söyledim? Böyle olmuyor, kuralları bi-

liyorsun!?" 

 

Çözüm: 

Tüm stratejiler ilgili duruma uyarlanmalıdır. Gelișimlerine bağlı olarak, 

çocuğunuzun HAYIR'i islemesi için anlayıșınıza ih�yacı vardır. Bu bir öğren-

me eğrisidir ve zaman alır. Çocuğunuzu duygusal olarak elinizden alın ve bu 

günlük krizlerde ona eșlik edin. Bu deneyimlerden sonraki eylem için önem-

li stratejiler öğrenir. 

"Ben is yorum …!" - 

HayIr neden bu kadar önemli ve zor! 

 

Iki ile dört yașindakilerin duygusal dünyasi genellikle bir hızlı tren gibidir. 

Çocuk ne kadar hareketli ve bagimsiz hale gelirse, her șeyi kendi bașına 

yapmak ister: giyinmek, yemek yemek, oynamak, kendi bașına karar 

vermek vb. Her gün yeni, ilginç deneyimlerle doludur ve onlarda bir 

șeyler yapma arzusu uyandırır. Fikirlerini kendiliğinden gerçekleș�rir. Bu 

fikirler, man�ğını değil, içsel ih�yaçlarını ve ilgi alanlarını takip eder! Bu 

genellikle ça�șmalara ve yanlıș anlamalara yol açar, çünkü karșılanma-

yan ih�yaçlar hemen șiddetli duyguları te�kler. 



Hayır, dur veya bekle dersem ne olur? 

 

Küçük çocuğun gelișimindeki özel bir zorluk, bir HAYIR ile bașa çikmakGr. 

Bir yandan, NO bir sınırlama görevi görür. Sizi durdurur ve daralGr. Öte 

yandan, bir HAYIR, çocuğa güvenlik ve oryantasyon da sunar. Çocuğunuz 

fikirlerini uygulamaya bașladığında, tamamen onlara odaklaınır ve aklın-

da sadece amaçları vardır. Olgunlașmamıș beyin yapısı nedeniyle, bu 

yaștaki eylemlerinin sonuçlarını henüz değerlendiremez. Bir çocuk 

kendiliğinden hareket eder ve amacına odaklanır. “Is�yorum…!” ifadesin-

in ardından “HAYIR!” gelirse, çocuk șiddetli duygularına kapılacak ve di-

rençle tepki verecek�r. 

 

Su anda duygularına hapsolmus durumda ve davranısını yansıtamıyor 

veya hemen değiș�remiyor. Ağlama, çığlık atma, neșeneleri Krlatma vb. 

ile korku, öLe ve umutsuzluk boșalır. "Neden ...?" Sorusu șimdi yardımcı 

olmuyor. Çocuğunuz duygu yüklüdür ve bu șekilde buharını dıșarı atar. 

Çocuğun șimdı özellikle biz ye�șkinlerden neye ih�yacı var? Desteğimiz, 

yani hedeflenen ortak düzenleyici yardım. 

 

Ortak düzenleyici yardım ne anlama geliyor? Sakinleșmeye yardımcı 

olmak ve çözüm ve uzlașma bulmada destek olmak anlamına gelir. 

Çocuğun durumu (empa�), rahatlığı, fiziksel teması, jest ve mimiklerle 

empa� kurması ve gerekirse sevimli havlu, emzik vb. küçük yorganlarla 

empa� kurması yararlıdır. 

 

Çocukları öLeleri sakinleșene kadar yalnız bırakmak, davranısları için 

özür dilemek kadar bunalGcıdır. Genel olarak șu geçerlidir: Çocuk bir öLe 

nöbe�nden öğrenemez ve uzun çığlıklarla “B planı” geliș�remez. ManGk-

sal açıklamalar güven verici değildir. Aksine: çocuğunuz daha da sinir-

lenir. Ayrıca o anda sizi dinleyemez ve manGklı´hareket edemez. 

Insanların kendilerine yardım etmesine yardımcı olmak: 

Bu beș strateji, öLe nöbetlerini azaltmaya ve günlük yașamda bitmek 

bilmeyen tar�șmalardan kaçınmaya yardımcı olacakGr: 

 

Strateji 1: Duyguları adlandırmak 

Bir çocuk istediği dondurmayı alamadıgı için süpermarke�n zemininde 

öLeden çığlıklar atarak yaGyor... 

Baba: “Kızgın olduğunu ve ağladığını görüyorum çünkü șimdi dondurma 

istedin ve șimdi çalısmıyor. Kızgın olduğunu anlıyorum." 

Etkisi: Çocuk bu durumda duygularının anlașıldığını öğrenir. Bu seni sakin-

leș�rir, böylece babanla alterna�f çözümler bulunabilir. 

 

Strateji 2: Tar șmak yerine tekrar edin 

"Baba ben dondurma is�yorum!" Çocuğunuzun șimdiden dondurma yediği-

ni ya da bu kadar çok șekerlemenin sağlıksız olduğunu düșünseniz bile... 

Çocuğunuzun dilediğini tekrarlayın: "Ah, dondurma is�yorsun!" 

Etkisi: Çocuğunuz anlașıldıgını hissediyor çünkü babamin beni dinlediğini 

hissediyor. Anlașıldı emin olun. Daha sonra alterna�f çözümler bulunabilir. 

 

Strateji 3: dikka nizi dağı0n ve yönlendirin 

Çocuk: "Baba, șimdi biraz dondurma is�yorum!" 

Baba: “Evet, șimdi biraz dondurma istediğini biliyorum. Ama șimdi 

çalısmıyor, birazdan öğle yemeği olacak." 

Niye sorusuyla yönlendirin: “Bir daha biliyor musunuz? Dondurma için iyi 

bir zaman mı?" 

Çocuk: "Sonra!?" 

Baba: "Evet, öğle yemeğinden sonra tatlı için bu iyi bir fikir." 

Etkisi: Çocuğunuz ciddiye alındığını hissediyor. Aynı zamanda, sınırlarına 

rağmen isteklerine de bir çözüm olduğunu öğrenirler. 

 

Strateji 4: "Hayır" kelimesinden kaçının. 

"Dur!", "Bekle!", "Dur!" gibi kelimelerle değiș�rin. Sessiz dinleme arGk 

mümkün değildir. Ama ani bir öLe çıglıgı var. Alterna�f kelimeler, çaGșma-

da olumlu isbirligini teșvik eder. 


