
Çocuklar doğduğu andan itibaren vücutlarının belirlediği 
beslenme, dışkılama ve uyku düzenine sahiptir. İlk zamanlar günün 
büyük bir kısmını uyuyarak geçirseler de ilerleyen zamanlarda 
uyanıklık süresi artmaya başlar. Vücudun gece ve gündüzü ayırt 
ederek kendi ritmini oluşturması ile uyku düzenlemesi yapmakta 
zorlanabilirler. Ebeveyn olarak bizim bu dönemde yapmamız 
gereken, yavrularımızın uykuya geçişini kolaylaştırmak olacaktır. 

Tüm bunları yaparken, bizim kendi belirlediğimiz uyku düzeninden 
ziyade, çocuğun vücudunun istediği uyku düzenini oluşturmak 
esas olmalıdır. Uykusu gelen çocuk esnemek, gözünü ovalamak, 
başını yaslamak gibi farklı hareketler yapabilir. 

Tüm bu sinyalleri aldığımızda yine sizin ve çocuğun belirlediği bir 
yöntemle uykuya geçiş sağlanmalıdır. Uykusu henüz gelmeyen 
çocuğu uyutmaya çalışırsanız, size ve dolayısıyla uykuya direnç 
gösterecektir. Amaç uykuya direnmeyen çocuk yetiştirmekse, 
burada “kolaylaştırıcı” rolü oynamak en iyisidir. 

En iyi uyku beden ve beyin yorgunluğu eşleştiğinde, üzerine de 
ebeveyniyle sıcak sarılmalı oyunlar eklendiğinde olacaktır. Altı 
temiz, karnı tok ve duygusal olarak doyuma ulaşmış çocuk, yeteri 
kadar da yorulduysa, güzel bir uykuya hazırdır.

ÇOCUKLARA DÜZENLİ UYKU ALIŞKANLIĞI 
KAZANDIRMA



Çocukların uykuya direnmemesi, uykusu geldiğinde kolaylıkla 
dalabilmesi her ebeveyn için önemlidir. Çünkü bu durum belki de 
tüm aile bireylerinin uyku düzenini ve günlük süreçlerini 
etkileyebilir. 

Bu noktada biz ebeveynlerin üzerine düşen en önemli konu, 
uykuya direnmeyen bir çocuk yetiştirebilmek için onun bedenine 
saygı duymak, çocuğumuza onun ihtiyaçlarını anlayan ve onu 
rahatlatan kişi olduğumuzu göstermektir. Ancak bu şekilde onun 
da vücudundan gelen mesajı anlamasını sağlayabilir ve ona doğru 
cevap verebiliriz. 

Çocuğun günlük rutinlere katılımı, mizacı, sağlık durumu, çevresel 
uyaranlar gibi etmenler uyku ihtiyacı konusunda belirleyici 
olacaktır. Bir yaşından sonra iki uykuya, bir buçuk yaşından sonra 
tek uykuya düşebilecek ve belki de 3-4 yaşından sonra öğlen 
uykuları uyumak istemeyecektir. 

Bazı çocuklar sürekli uyaran arayışında olabilir. Uyuduklarında bir 
şey kaçırıyormuş gibi hissedebilir ve uykuya direnç gösterebilir. 
Ama aynı çocuklar tatile gittiklerinde hareket ve uyaran artışı 
sebebiyle daha kolay uyuyabilir. Bu da çocuğumuzu uykuya 
hazırlarken küçük yaştan itibaren çevresel uyaranları 
çocuğumuzun ihtiyaçlarına ve mizacına göre şekillendirmemiz 
gerektiğinin bir göstergesidir. 

Odasının çocuğa uykuyu çağrıştırması için öğle uykusundan önce 
ortamın perdelerle loşlaştırılması, geceleri ise uykuya geçildiğinde 
kapatılacak şekilde çok az ışık veren bir lamba ile odanın 
aydınlatılması iyi birer adım olabilir. 

ÇOCUKLARDA DÜZENLİ UYKU 
ALIŞKANLIĞININ ÖNEMİ



Sosyal mesafeyi korumak adına evlerimizde kaldığımız bu 
günlerde çocuklarımızın uyku düzenleri alıştığımızın dışına 
çıkabilir. Yetişkinler olarak biz bile ilk defa böyle bir durum 
yaşıyoruz ve kendimize bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Yine de 
bu geçici dönemde hem bedensel hem de zihinsel sağlığımızın 
olumsuz etkilenmemesi için bazı önlemler alabiliriz. 

Örneğin evde enerjisini yeterince atamayan çocuğumuz için sabah 
erken kalkacağı yeni bir uyku düzeni oluşturabiliriz. Bu onların 
beslenme ve diğer günlük faaliyetlerinin de bir düzene girmesini 
sağlayacaktır. Uyku öncesi rutini oluşturmak ise çocuğa uykusunun 
geldiği çağrışımını yapacaktır. İstikrarlı davrandığımız sürece 
çocuk da yapılan etkinlikler sonrasında uykusunun geldiğini 
bilecektir. 

Bedeni yoracak hareketli oyunlar: 

Öncelikle mutlaka enerjisini atmasını sağlayın. Saat 21.00’de 
uykuya dalmasını istiyorsanız 19.30 gibi yorucu, bol bol hareket 
edeceği bir etkinlik seçebilirsiniz. Tonton Hippolar gibi 
hipopotamlara hızlıca yemek yedirmeyi hedefleyeceğiniz heyecanlı 
ve hareketli bir oyun tercih edebilirsiniz.

ÇOCUKLARA BU DÖNEME ÖZEL YENİ BİR 
UYKU DÜZENİ OLUŞTURABİLİRSİNİZ

Çocuğu uykuya nasıl hazırlayabiliriz? 
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Beyni yoracak dikkat çalısmaları: 

Saat 20.00 gibi ise beynini yoracak, kalabalık nesneler arasında 
ismi söylenen nesneyi arama, farkları bulma gibi dikkat oyunları 
oynayabilirsiniz.

Sakinlestirici duyusal ve dokunsal oyunlar, sarılmalar: 

20.15 gibi oyun hamurlarını ezme, sıkma, kalıp çıkarma gibi 
sakinleştirici ve kaslarını rahatlatacak bir oyunla devam 
edebilirsiniz.
Giyinerek yatmaya hazırlanma: 

Saat 20.30’u gösterdiğinde artık uyku öncesi hazırlıklara 
başlanması gerekir. Bu saatlerde pijamaları giyinme, diş fırçalama, 
uyku oyuncağını yanına alma gibi hazırlıklarınızı 
tamamlayabilirsiniz.

Hayal gücünü destekleyen kitaplar ve hikayeler: 

Uyku öncesi hayal kurmayı kolaylaştıran ve tercihen sonunu bildiği 
hikayeler anlatabilirsiniz. Uyku öncesi yeni bir kitap okumak 
çocuğunuzun uykuya hazırlanan zihninin yeniden canlanmasına 
sebep olabilir. 

Üstelik yetişkinlerden farklı olarak çocukların zihinleri uykuya 
dalarken geçmiş ya da geleceğe değil, ana odaklanır. Uykuya 
dalarken okuduğunuz, onun da bildiği hikâyeyi gözleri kapalı 
dinlemesi hafızasında tekrar ederek uyumasını kolaylaştırır.
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Çocukların kaygısını gidermek için kendilerini ifade etme şekilleri 
mutlaka gözden geçirilmelidir. Bazı çocuklar konuşarak kendini 
ifade ederken bazıları yazmayı, bazıları da resim yapmayı tercih 
edebilir. Bazı çocuklar ise kendilerini oyunla ifade eder. Bu 
durumda kaygılarının ardındaki nedeni anlamak büyük önem taşır. 

Kafasındaki sorunları çözemediğinde çocuğun vücudu da stres 
altında kalır. Uyku hormonu melatonine vücudunu teslim etmekte 
zorlanır. Bu sebeple işe, gün içinde maruz kaldığı haber 
kaynaklarını, onun yanında konuştuklarımızı düşünerek 
başlamalıyız.

 Çocuklar çoğunlukla bizim kaygılarımızı yansıtır. Bizi düşündüren 
belirsizlikler yanıt alamadıkça onu da kaygılandırabilir. Olayları 
nasıl algıladığını anlamak için bir rahatlama saati ayarlayıp onunla 
gelişmeler hakkında konuşabiliriz. 

Örneğin bu dönemde virüsle ilgili bir kaygı taşıyorsa, virüsten 
korunma yollarını ve dikkat edersek bu süreci sağlıkla 
atlatabileceğimizi anlatabilirsiniz. Gerekirse arkadaşlarıyla 
görüntülü görüştürerek herkesin aynı durumda olduğunu 
görmesini ve kendini yalnız hissetmemesini sağlayabilirsiniz. 

Bu dönem bittiğinde tekrar arkadaşlarıyla bir araya 
gelebileceklerini anlatarak onu rahatlatabilir, istediği zaman 
arkadaşlarıyla görüntülü görüşebileceğini söyleyebilirsiniz.

KAYGILARI SEBEBİYLE UYUMAK İSTEMEYEN 
ÇOCUKLAR İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Uzm. Özge Selçuk Bozkurt
Çocuk Gelişim ve 
Özel Eğitim Uzmanı



“Oyun ve oyuncakları 
uygun yaş aralığına göre seçmenizi öneririz. 

Ürünlerimizin yaş ve kategori detaylarını 
https://products.hasbro.com/tr-tr 

web sitemizden görebilirsiniz.”


