
Öz düzenleme ya da başka bir deyişle öz denetim insanın bir 
hedefe ulaşmak için hayatında sınırlar ve öncelikler belirlemesidir. 
Kendini tanıma, hedef belirleme, kontrol etme, denetleme, ihtiyaç 
ve istekleri belirleyerek sıraya koyma gibi becerileri içerir. Tüm 
bunları yapabilmek belirli bir olgunluğa erişmiş olmayı gerektirir. 

Bu noktada çocuklar sürekli haz peşinde koşan, isteklerini 
erteleyemeyen yapıda oldukları için isteklerine ulaşma, hedefler 
belirleme ve yapılacakları bir sıraya koyma konusunda 
yetişkinlerden destek almaya ihtiyaç duyar. İstediği bir şeyi 
yapmak için tutturan, tableti elinden bırakmak istemeyen, 
yemeğini yemeden çikolata isteyen ya da bu dönemde evde kalma 
sebebimizi tam olarak anlayamadığı için dışarı çıkmak isteyen 
çocuk örneklerinde olduğu gibi… 

Bütün bu örneklerde haz veren eylemlere ve nesnelere yönelme 
söz konusu. Çocuğun beyni tüm bu durumlarda kendine mutluluk 
verecek eylemleri seçiyor; o an ona ne söylerseniz söyleyin, onun 
için fark etmiyor; tutturuyor, ağlıyor. Eğer biz de buna karşılık 
ağlamasına ve tutturmasına dayanamayıp istediğini yaparsak öz 
denetimin “sabır gösterme” maddesinin oluşmasını geciktiririz. 

Çocuğun, ev içindeki kuralların özel durumlarda değişebileceğini 
yani istisnaların olabileceğini algılayabilmesinin de yaşına ve 
mizacına paralel olarak gelişeceğini unutmamak gerekir. Peki 
sorumluluk alma düzeyine gelmiş bir çocukta öz denetim nasıl 
gerçekleşir?

ÇOCUKLARDA ZAMAN PLANLAMA VE 
ÖZ DÜZENLEME



HEDEF BELIRLEME: 

Çocuğun gün içinde yapması gereken ne varsa bir kağıda yazarak 
somutlaştırabiliriz. Kağıdı ikiye bölerek yapmaktan keyif aldığı ve 
yapmak zorunda olduğu şeyleri iki bölümde görmesini 
sağlayabiliriz. Böylece günlük hedeflerini karşısında görecektir. 
Eğer çocuğunuz okuma öncesi dönemdeyse resimler çizerek bu 
listeyi görselleştirebilirsiniz. 

ZAMAN PLANLAMA:

Çocuklar yapılacak işleri sıraya koyma ve önceliklendirmek 
konusunda sıkıntılar yaşayabilir. Yani önce keyif aldığı şeyleri 
listenin başına koyup kitap okumak, ders çalışmak, odasını 
toplamak gibi işleri ertelemek isteyebilir ya da bunları hiç 
yapmayabilir. Bunun için zaman planlama işini bir oyuna 
dönüştürüp keyifli hale getirebilirsiniz.

Örneğin, o gün yapılacak işleri küçük kağıtlara yazıp bir kavanoza 
koyabilir, kavanozdan çekerek işlerin sırasını belirleyebilirsiniz ya 
da her birini bir balonun içine koyup her etkinliğin sonunda bir 
balon patlatarak sıradaki diğer etkinliği gösterebilirsiniz. Önemli 
olan bu oyunları bir zorunluluk gibi göstermemek ve eğlenceli bir 
etkinlik olarak yansıtmaktır. Çocuklar sürprizlerden hoşlanır. Her 
defasında farklı bir etkinliğin çıkmasını sağladığınızda ona zor 
gelen bir etkinlikten sonra keyifli bir etkinliğin gelebileceğini 
anlamış olur. 

Örneğin, eğer test çözmekten hoşlanmıyorsa testin ardından 
eğlenceli bir etkinlik gelebileceği fikrine odaklanmasını ve zamanın 
onun için daha kolay geçmesini sağlayabilirsiniz. Zaman planı 
yaparken somut sınırlar koymayı unutmayın. Örneğin, çizgi film bir 
bölüm bitene kadar sürmeli, kitap okuma etkinliği belirli bir sayfa 
sayısına ulaşınca bitmeli, test çözerken kaç soru çözmesi 
gerektiğini bilmeli, tablet oynarken oyunun süresi olduğunda veya 
bir üst tura geçtiğinde zamanın dolduğunu fark etmeli. Önemli 
olan hedefleri anlayabileceği şekilde somutlaştırmaktır. 

.



Bazı durumlarda bir amaç doğrultusunda çalışması, çaba 
göstermesi, sabretmesi gereken uzun vadeli hedefler de 
belirlenebilir. Mesela çok istediği bir bisikleti almak için para 
biriktirmesi gerekiyorsa ona her gün belirli bir miktar para 
vereceğinizi ve buna karşılık belirlenen bir tarihte bisikleti 
alabileceğini söyleyebilirsiniz. Günlük vereceğiniz paranın toplamı 
bisiklet için yeterli değilse bile sizin ilave yapacağınızdan emin 
olmasını sağlayabilirsiniz. Burada hedef belli: bisiklet almak. 
Kafasındaki belirsizliği gidermek için takvimde günleri 
işaretleyebilirsiniz. O tarihi heyecanla bekleyecek, sabredecek, 
parasını biriktirecek ve bisiklete sahip olduğunda kıymetini 
bilecektir.

UZUN VADELİ HEDEFLER DE BELİRLEYİN

Şu an içinde bulunduğumuz belirsizlik hali bizler gibi onu da 
endişelendiriyor olabilir. Ne zaman arkadaşlarıyla bir arada 
olacağını, ne zaman dışarı çıkıp dolaşacağını bilemiyor olabilir.
Bu da ruhsal sıkıntılara neden olabilir. Zaman planlamada mutlaka 
belirli  bir zamanın olması çocuğun kendini sınırlı ve güvende 
hissetmesini sağlayacaktır. Bu temel oturduğunda ilerleyen 
yaşlarda kendisine keyif veya sıkıntı veren durumları sıralaması 
daha kolay olacaktır. Tüm bunları başarmak için çocuğun 
sorumluluk sahibi olması gerekir ki bunun için de çocuklara 
mutlaka yaşlarına uygun sorumluluk alma fırsatı sunulmalıdır. 

SORUMLULUK ALMASINA İZİN VERİN

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.”


