


Değerli Velilerimiz,
Bir süredir hepimizin gündeminde olan Covid-19, yaşamımızı çeşitli yönlerden etkilemektedir. Çevremizde 

bu salgına yakalanan herhangi bir yakınımız olmasa dahi, dünyadan ve ülkemizden aldığımız Covid-19 haberleri 
endişe uyandırmaktadır. Salgında fiziksel sağlığımızın yanı sıra ruhsal sağlığımızı da korumaya çalışmalıyız. Bu 
süreçte ruhsal olarak çocukların nasıl etkilendikleri ve bizlerin neler yapabileceği önem verdiğimiz konuların 
başında gelmektedir.

Bilişsel gelişim açısından 12 yaşından küçük çocukların soyut düşünme becerileri henüz gelişmemiştir. Bu 
nedenle korunma yöntemlerini ve bu yöntemlerin neden kullanılması gerektiğini anlamakta zorlanabilirler. Ben-
merkezci dönemde(2-6 yaş) olan çocuklar ise yaşanan olayların kendisinin bir hatası sonucu olduğunu düşünüp 
işlevsel olmayan düşünceler geliştirebilirler. Bu nedenle yaşadığımız süreçte ebeveynlere büyük sorumluluk düş-
mektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak, tüm gelişimsel dönem ihtiyaçlarında olduğu gibi Covid-19 
pandemi döneminde de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Velilerimize, Covid-19 günlerinde çocukların 
psikolojik dayanıklılığını artıracak bazı öneriler hazırladık.

3-6 yaş arası çocuklar, çevrelerinde yaşanan olayların farkındadırlar ancak yaşananları yanlış veya abartılı yo-
rumlayabilirler. Bu yaş grubu, kendilerini sözel olarak ifade etmekte zorlanabilmektedir. Bu nedenle yaşadıkları 
endişe karın ağrısı, ağlama, hıçkırık… gibi bedensel etkiler ile ortaya çıkabilir.

Çocuklar, büyüklerinin davranışını taklit eder ve onları rol model alırlar. Ebeveynlerin sakin ve güvenilir du-
ruşu onları rahatlatacaktır. Çocuklar anlamlandıramadıkları durumlarda rol model aldıkları aile bireyinin davra-
nışlarını taklit ederek sürece uyum sağlamaya çalışır.

6 yaş sonrası çocuklar salgının ne olduğunu anlar. Bu yaş grubu endişelerini sözel olarak paylaşabilmelerine 
rağmen davranışsal belirtiler gösterebilirler. Gelişim dönemi kazanımlarında gerileme olabilir. Ders motivasyon-
ları düşebilir, arkadaşları ile görüşemiyor olmaktan dolayı kendilerini mutsuz hissedebilirler. Bu dönemdeki en 
önemli iyileştirici güç, kaliteli iletişimdir.

Güvenlik duygusu oluşturma:
Ev, çocuğun kendini ifade edebileceği bir ortam olmalıdır. Aile bireyleri tarafından dinlendiğini ve desteklen-

diğini bilen çocuk, kendini güvende hisseder.
UNICEF (2020a) çocukların sarsılan güvenlik duygusunun tekrar kazanılması için aile üyelerinin salgını dur-

durmak için çalışan, hasta insanları tedavi etmeye çaba gösteren sağlık çalışanlarının hikayelerini çocuklarla 
beraber incelemelerini önermektedir( Çaykuş&Çaykuş, 2020)

Bir arada olma/ Zaman geçirme:
Telefon ve televizyon kapatılarak çocuklarla birebir, kaliteli zaman geçirmek, çocukların sevildiğini hissetme-

sini sağlamaktadır. Ev içerisindeki eğlenceli etkinlikler aile bireyleri arasındaki ilişkiye olumlu katkı sağlayacak 
ve ilişkiyi güçlendirecektir. Beraber hikaye okuyup kahramanları hakkında tartışabilir, kutu oyunları oynayabilir, 
istediğiniz bir müziği açıp dans edebilir, kelime oyunları oynayabilirsiniz. Beraber yapacağınız herhangi bir et-
kinlik sizi ve çocuğunuzu güvende ve mutlu hissettirecektir.

Bilgilendirme:
Çocuklara hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, onların kaygılanmasına sebep olacaktır. Doğru ve güvenilir 

bilgiyi sizden edinebileceklerini bilmeliler. Çocuklara bilgi vermeden önce onların hangi bilgiye sahip olduğu-
nu öğrenmekte yarar vardır. Ebeveynler bu dönemde medya okur-yazarlığı yapmalı, çocuklara bilimsel bilgileri 
aktarmalıdır. Okul öncesi dönem çocuklarında, oyunlar aracılığıyla çocukların sahip olduğu bilgiler öğrenilebi-
leceği gibi bebekler kullanılarak COVID-19 belirtilerinin neler olduğu çocuğa gösterilebilir (UNICEF, 2020d). 
Ebeveyn kontrolü dışında geçirdiği zamanlarda “ Bugün neler öğrendin?” sorusu sorularak yeni bilgilerden ha-
berdar olunmalıdır.



Paylaşımı destekleme:
Çocuğun yaptığı paylaşımın ardından, “Boş yere korkma.”, “ Üzülecek bir şey yok.” gibi cümleler, çocuğu 

rahatlatma amacıyla kullanılabiliyor. Ancak bu cümleler çocuğun anlaşılmadığını hissetmesine yol açabilir, ya-
şadığı hissin anormal olduğunu düşünüp suçluluk hissetmesine neden olabilir. Yaşadığı duyguları anladığınızı 
hissettirmeli, siz böyle duygular yaşadığınızda bunlarla nasıl başa çıktığınızı çocuğunuzla paylaşarak ona rol 
model olmalısınız.

Günlük rutin oluşturma:
Bu süreçte hepimizin rutinlerinde değişiklik olduğu gibi çocukların da uyku ve yemek düzenlerinde değişik-

likler meydana gelmiştir. Elimizden geldiği kadar çocukların uyku, yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama ve 
ders saatlerini sabit tutmalı, belli rutinleri korumalıyız.

Esnek olma ve kabul edici davranma:
COVID-19 süreci öncesinde çocukların bilgisayar başında uzun süre kalma, telefonla oynama gibi davranışla-

rı bu dönemle birlikte artış göstermiş olabilir. Ebeveynlerin bu artan davranışlara büyük tepkiler vermesi, çocuk 
üzerinde olumsuz etkilere yol açacaktır. Çocukları bilinçli teknoloji konusunda bilinçlendirebilir ve teknolojik 
aletlerden uzak tutacak fiziksel aktiviteler planlayabilirsiniz. Dans, spor gibi fiziksel aktiviteler çocuğunuzun zin-
de kalmasını sağlayacaktır.

Sağlıklı günler dileriz…

MEV KOLEJİ ÖZEL BASINKÖY OKULLARI
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

Kaynakça:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128102 https://hastane.gazi.edu.tr/assets/uploads/other/fi-

les/COV__D_19_CRS_YAZISI.pdf
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