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Deniz ve ailesi birlikte vakit
geçirmeyi çok severdi. Hafta

sonu dışarı çıktıklarında
parklara, ormana yürüyüşe ve

bazen de alışveriş merkezlerinin
oyun alanlarına giderlerdi.

Deniz, 
annesi ve babasıyla yaşayan

mutlu bir çocuktu. Her gün ailece
uyanır, kahvaltı eder, sonra Deniz
okuluna, annesi ve babası da işe

giderdi.



Bir gün Deniz okuldan geldiğinde annesi,
Deniz'e bir süre okula gidemeyeceğini söyledi. 

Deniz buna çok şaşırdı. 
Annesine "Neden?" diye sordu. 

 
Annesi, bütün dünyanın
konuştuğu bir hastalığın

yayılmaması ve insanlara zarar
vermemesi için herkesin evde
kalması gerektiğini söyledi.



Deniz çok endişelendi ve ne olduğunu anlayamadı. Bu
ara etraftan duyduğu tek şey "Korona" ve "virüs" gibi
kelimelerdi ama kimse Deniz'e bunların ne olduğunu
tam olarak anlatmıyordu. Deniz, anne ve babasının
sessizce birbiriyle konuştuğunu duyuyordu. Deniz

odaya girdiğinde televizyon kapanıyordu. Deniz, anne
ve babasının mutsuz olduğunu hissediyor ama neden

olduğunu anlamıyordu.



Günler geçtikçe Deniz, annesi ile evde vakit
geçirmeye devam etti. Aslında kafasını

karıştıran bir şey daha vardı. Dışarı
çıkılmaması gerektiği halde babası her gün,

garip maskeler ve eldivenlerle işe gitmek için
dışarı çıkıyordu. 

Bu virüs babalara zarar
vermiyor muydu?



Deniz'in kafasını karıştıran başka sorular da vardı.
 

Kendisi neden maske takıp parka gidemiyordu?
 

Neden anneanneesi ve dedesi onlara gelemiyordu?
 

Neden arkadaşlarının evine gidemiyordu?
 

Neden dersleri televizyondan izlemek zorundaydı? 



Bir daha hiç okula gidemeyecek miydi?
 

Doğum gününü artık arkadaşlarıyla kutlamayacak mıydı?

Annesi son zamanlarda neden sürekli elini yıkaması için
onu uyarıyordu?

 
Dışarıdan gelen eşyalar temizlenmezse onu hasta mı

ederdi?
Deniz 

hiç anlamıyordu...



Tüm bu cevapsız sorular Deniz'i
kızdırmaya başladı. 

Deniz'in canı o gün hiçbir şey yapmak
istemedi. 

Kahvaltıya oturmadı, hiç kitap
okumadı, ödevlerini bitirmedi, babası

işten geldiğinde onunla hiç oyun
oynamadı; annesi her elini yıkaması
gerektiğini hatırlattığında, Deniz

daha da sinirlendi. 
 Giderek kalbi hızlı hızlı atmaya ve midesi

bulanmaya başladı.



Deniz'in kafasının karışık olduğunu
kimse fark etmedi. Kimse ona

Korona'nın ne olduğunu ve neler
yaşandığını tam olarak

anlatmamıştı.

Halbuki, Deniz onunla ilgili videoları
internetten izlemişti bile. 

İzledikçe de kalbi daha hızlı atmaya ve
midesi bulanmaya devam etti. 

O akşam kafasındaki sorularla uykuya
daldı.



Deniz, o gece rüyasında bir sürü anteni olan yeşil
topların en sevdiği parkı kapladığını ve parka

gidemediğini gördü. 
Sabah Deniz çok üzgün uyandı, midesi bulanmaya devam

etti ve hiç yemek yiyemedi.
 

Deniz o gün çok sessizdi...



Anne ve babası, Deniz'de bir
değişiklik olduğunu fark etti ve

ona nesi olduğunu sordular.
Deniz en sonunda dayanamadı.
Ağlayarak kafasındaki soruları

sormaya başladı. 

Anne ve babası çok şaşırdı, Deniz'in
kafasının bu kadar karışık olduğunu 

fark etmemişlerdi.
 Bu yüzden, Korona virüsü ile ilgili Deniz'in
kafa karışıklığını gidermeye karar verdiler.



Anne ve babası, Deniz'e
Korona'nın hızlıca yayılan;
gribe neden olan virüslere
benzediğini anlattılar.  

İnsanlarda ateşe, öksürüğe ve nefes
alma zorluğuna neden olduğundan
bahsettiler. Doktorların ve bilim

insanlarının bu hastalığın insanları
etkilememesi için çabaladığını

söylediler.



Bu sürede evde olmanın güvenli olduğunu;
çünkü bu virüsün temiz yerleri sevmediğini

konuştular. 
 

Hızlı yayılabilen bir virüs olduğu için
aile büyükleriyle, arkadaşlarıyla ve diğer

akrabalarıyla bir süre yüz yüze
görüşemeyeceklerdi.

Yine de istediği zaman onlara telefon
edebilecekti.



Annesi ve babası Deniz'e kendini kötü hissettiğinde,
yaşadığı güzel bir anıyı düşünmesinin ya da güzel

günlerin hayalini kurmanın ona iyi geleceğini söyledi.
Birlikte geçirdikleri bir tatil gününü,

arkadaşlarıyla oynadıkları eğlenceli oyunları,
ya da en sevdiği çizgi filmin en komik sahnesini

düşünmeyi deneyebilirdi...



Bu konuşmadan sonra, Deniz kafasındaki her soruyu anne
ve babasına sorabileceğini; bu konuda en güvenilir cevabı

internetten değil de ailesinden alabileceğini keşfetti.
Ailesi, Deniz ile evde daha güzel vakit geçirmek için farklı

oyunlar oynamaya başladı.

Hatta Deniz ile babası, el yıkamayı daha eğlenceli
hale getirmek için bir tekerleme bile yazdılar.

 Çünkü ellerini daha uzun süreli yıkaması
gerekiyordu. En az 20-30 saniye kadar...

Tabi bu arada suyu da israf etmemeli, ellerini
köpüklerken suyu kapatmayı unutmamalıydı.



Korona Korona 
Haydi, koş git yuvana

Ellerimi yıkarım
Seni bu evden kovarım

Sebzelerimi yerim
En güvenli yerdir evim

Annemle babamı dinlerim
Korona dünyada yoktur yerin

 
 

Evimizde kalırız
Yayılmamanı sağlarız

Korona yok olunca
Sevdiklerimize sarılırız



Gece uyurken rüyalarında en sevdiği parkta
arkadaşlarıyla oynadığını, annesi ve babasıyla 

ormandaki ağaçların kokularını hissederek yaptıkları
yürüyüşleri görüyordu.

 

Deniz artık eskisi gibi kaygılı ve sinirli hissetmiyordu.
Midesi bulanmıyor, kalbi hızlı hızlı çarpmıyordu.

Kafasındaki soruları sordukça rahatlamıştı.

Deniz artık kendini güvende hissediyordu.



EBEVEYNLERE NOTLAR



Çocuklar kaygılı hissettiklerinde, bu duyguyu yetişkinler
kadar rahat tanımlayamayabilir ve ifade

edemeyebilirler. Bu durum, çocukların kaygıyla iki tip
başa çıkma stratejisi geliştirmesine neden olur: içe

kapanmak (durduk yere ağlama, üzüntü hali, sessizlik)
ve/veya huzursuzluk (aşırı hareketlilik, huysuzluk, öfke

nöbetleri).
Buna ek olarak, kaygının arttığı zamanlarda çocuğunuz

bedensel tepkiler de gösterebilir:
 

Baş Dönmesi
Baygınlık Hissi
Mide Bulantısı

Karında Kelebeklerin Uçuşması

Kalp Çarpıntısı 
Nefes Almada Güçlük

 Tuvalet İhtiyacında Artış

Ses Titremesi
Ellerde Terleme
Uyuşma Hissi

Ağız Kuruluğu 
Boğazda Düğümlenme

Yüzde Kızarma 
Sıcaklık Hissi



 
Bu süreçte çocuğunuzun kaygısını gidermenin en iyi yolu,
bu konuda merak ettiği hiçbir soruyu geçiştirmemek ve

cevapsız bırakmamak olacaktır. 
Çocuk için destekleyici ebeveyn olmak önem taşır. 

 
Destekleyici ebeveyn; sevgisini ve onu anladığını

hissettirebilen, yansıtıcı ve aktif dinlemeyi kullanabilen
ebeveyn tutumudur.

 
Küçük yaş grubuna (3-7 yaş), bu süreçte dikkat etmesi

gereken konular (kişisel hijyen, evden çıkmama vb.) 
olabildiğince somut şekilde aktarılabilir. Bunu yaparken

oyuncak bebekleri, hayvanları veya kuklaları
kullanabilirsiniz.



Çocuğunuz uykuya dalmakta güçlük çekiyorsa, yatmadan
önce onu rahatlatacak bir hikaye okuyabilir veya nefes
ve gevşeme egzersizleri yaptırabilirsiniz. 

Nefes Egzersizi
Çocuğunuzla yan yana uzanın, karnınızın üstüne birer

tane oyuncak koyun. 
Çocuğunuzla bu oyuncağı karnınızdan nefes alarak

yukarı-aşağı hareket ettirmeye çalışın.
 

 Karından nefes almayı öğrendikten sonra, derin nefes
çalışmasına geçin. 

Nefes alırken 4'e kadar sayın, nefesinizi 2 saniye tutun,
nefes verirken tekrar 4'e kadar sayın.



      Gevşeme Egzersizleri
Güçlü Eller

Çocuğunuzla göz hizasında olacak şekilde karşılıklı durun ve avuç
içlerinizi birleştirin. Birbirinizi avuç içleriniz yardımıyla,
devrilmeyecek şekilde itmeye çalışın (güç çoğunlukla çocuğunuzda
olsun). Birkaç saniye ittikten sonra kolları serbest bırakın.

Güçlü Bacaklar
Çocuğunuzla karşılıklı yere oturun ve ayak tabanlarınızı
birleştirin. Çocuğunuzun, ayaklarıyla sizi ittirmesine izin verin.
Birkaç saniye ittikten sonra bacakları serbest bırakın.

Güçlü Beden
Bacaklarınızı karnınıza çekin ve bacaklarınızı içeri alacak şekilde
bütün bedeninizle kendinize sıkıca sarılın. Birkaç saniye
durduktan sonra tüm bedeninizi rahatlatın.



 
Çocuğunuzu zihinsel olarak da rahatlatmak için, onu

olumsuz düşüncelerden uzaklaştırarak, hayal kurmasına
yardımcı olabilirsiniz.

 
Bir sonraki sayfada bu hayal için güzel bir hikâye örneği

bulabilirsiniz.
 

Örnek hikâyeyi okurken ses tonunuzu ve mimiklerinizi
değiştirmeye, sorularda durup çocuğunuzun cevabını

beklemeye özen gösterin. 
Hikâyeyi okurken çocuğunuzun gözleri kapalı olabilir.
Hikâye bittikten sonra çocuğunuz hikayeyi resmetmek

isteyebilir.
Boyalarınızı hazırlayın :)



Güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyor. Ne kadar da güzel bir
gün! Biz de şimdi seninle deniz kenarına doğru bir yürüyüşe

çıkacağız. Giderken yanımıza, sana kendini iyi hissettiren bir
oyuncağı da alabilirsin. Ne aldın? İçinde en sevdiğin

yiyeceklerin olduğu piknik çantasını almayı da unutmayalım.
Yürüdüğümüz yolun etrafında rengarenk çiçekler ve kocaman

ağaçlar var. Keyiflice yürüyoruz ve en sevdiğimiz şarkıyı
söylüyoruz. Yürürken rüzgar tatlı tatlı esiyor ve yüzümüzü

okşuyor. Sonunda deniz kenarına varıyoruz. Ağaçlardan birinin
gölgesinin altında oturup piknik çantamızı açıyoruz. Piknik
çantamızın içinde neler var acaba? Kokusu, tadı, görünüşü

nasıl? Bu yiyecekler sana hangi duyguyu hissettiriyor? 
Denizin kokusunu hissettiysen, güneşin sıcaklığını fark

ettiysen, yediğin yemeklerin tadını alabildiysen gözlerini
açabilirsin.

Hikâye Örneği



Çocuğunuzun kaygısına neden olan olumsuz düşünceleri
fark etmesini ve değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

Düşünme Şapkası
Bu egzersiz için çocuğunuzla beraber bir şapka

yapabilirsiniz veya evde var olan şapkayı
kullanabilirsiniz. Şapkayla ilgili aktiviteyi anlatırken,

yaşadığınız güzel anılardan bahsedin.
Çocuğunuzun kaygılandığını ve olumsuz düşüncelerle

baş etmeye çalıştığını fark ettiğinizde, düşünce
şapkasını kullanarak, olumlu düşüncelere yönelmesini

sağlayın.
Örnek: "Korona virüsü var ve dışarı çıkamıyorum ama
bu sayede ailemle daha fazla vakit geçirebiliyorum"



Daha küçük yaş grubunda, Korona virüsü ile ilgili kaygı
yaşayan çocuğunuzun kaygısını azaltmak için virüsün
komik veya saçma hale getirilmiş resimlerini birlikte

yapabilirsiniz.
 

Önce virüsün bildiğiniz bir resmini çizip ardından
çocuğunuz virüsü komikleştirecek şekilde virüse şapka,

kulak, gözlük vb. ekleyebilir, sonra da bu resmi
buruşturup çıkmaması için çok gizli bir yere saklayabilir

ya da yırtıp çöpe atabilirsiniz.
 

Komikleştirmece



Küçük yeşil bir varlığım
Temiz ellerden kaçarım

Bilin bakalım nedir adım?
-Korona-

 

Bilmece

Eğlenmek için birbirinize bilmeceler
öğretebilirsiniz ya da kendiniz üretebilirsiniz.

Evimde otururum
Kitaplarımı okurum

Ailem ile olunca 
Mutluluktan kudururum

-Mutlu çocuk-



Güç Birliği
Bu aktivitede bütün aile üyeleri çember şeklinde boş ve
rahat bir alanda durur. Herkes kollarını öne uzatır ve
karışık bir şekilde gruptaki diğer kişinin elini yakalar. 

Unutmayın! 
Herkesin her iki eli de gruptaki farklı bir kişinin elini

tutacak. Bu şekilde tamamen düğüm haline gelene kadar
gruptaki herkes birbirinin elini yakalar. Sonra elleri

bırakmadan içine girilen düğümü bedeninizi de
kullanarak çözmeye çalışın. Düğüm çözüldüğünde

birlikte her şeyin üstesinden gelebilen ne kadar güzel bir
aile olduğunuzu hatırlayın ve sarılın.

Ailece işbirliği yaparak sorunları nasıl çözebildiğinizi
gösteren bir aktivite yapabilirsiniz.



Bu günlerin geçeceğini ve gelecek planlarınızı düşünün.
Ailecek sokağa çıktığınızda ilk ne yapmak istediğinize

karar verin. Herkes yapmak istediklerini gizlice bir
kağıda yazsın ve bir kutuya atın. Sonra kutudan çekerek

güzel günlerde yapılacaklar listesi oluşturun.
 
 
 
 
 
 

Güzel Günler Listesi

Daha küçük çocuklarla yapmak
istediklerinizin resimlerini çizip öncelik

sırasına göre istediğiniz bir yere asabilir,
güzel günlerde hemen uygulamaya

geçebilirsiniz.



Bu Zor Dönemde Çocuklara ve Ebeveynlere 
Yardımcı Olmak Amacıyla Hazırlanmıştır.
Çizimleriyle kitapçığımızı renklendiren 

Buğra Yazanlar'a (12 yaş) desteği için teşekkür ederiz.
Bu Süreci En Yakın Zamanda Elbirliği ile

 Atlatmak Umuduyla...
Teşekkürler...
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