
Açıklama yapmak 
Etrafımızda olup biten önemli ve 
hatta önemsiz şeyleri bile çocuğuma 
anlatıyorum. Ona neler yaptığımı  
ve neler hissettiğimi anlatıyorum.

Ruhsal olarak güçlü olmak, çocuğumun psikolojik olarak sağlıklı 
olduğu anlamına gelir. Eğer çocuğum, kendini ruhsal ve bedensel 
olarak iyi hissederse iyi bir gelişim gösterebilir. Çocuğum her gün 
yeni şeyler öğreniyor. Bazen de zor durumlarla karşılaşıyor. Eğer 
çocuğum ruhsal olarak güçlü olursa problemler ile daha kolay başa 
çıkabilir.

“Ruhsal güçlülük” her yaşta farklı şekilde ortaya çıkar, örneğin:
 • Çocuğum kaygısız bir şekilde oynuyor. 
 • Çocuğum meraklı ve öğrenmeye açıktır. 
 • Çocuğum bir süreliğine beklemeyi bilir. 
 • Çocuğum kendine ait bir hedefin arkasından gidebilir. 
 • Çocuğum yaratıcıdır: resim yapar, müzik yapar, el işi yapar. 

Çocuğum ruhsal açıdan güçlenmek adına kendi başına birçok şeyi 
yapabilir. Örnek olarak: Bebekler diğer insanlar ile yakın ilişkiler 
kurabilirler. Ve bebekler bazen kendi kendilerine sakinleşebilirler. 
Ebeveynler, kardeşler ve çevrelerindeki diğer insanların desteği  
ile çocuğum ruhsal olarak daha da güçlenir. 

RUHSAL OLARAK  
GÜÇLENEBİLMEM İÇİN HEPİNİZ 

BANA YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ!

Keyif aldığını göstermek 
Çocuğuma onunla birlikte olmaktan mutlu 
olduğumu gösteriyorum. Yaptıklarıyla 
ilgileniyorum. Bu sayede çocuğum kendisine 
değer verildiğini fark ediyor. 

Teselli etmek 
Çocuğum ağladığında onu teselli 
ediyorum. Onunla konuşarak, onu 
okşayarak veya onu kucağıma 
alarak sakinleşmesini sağlıyorum. 

Karşılıklı konuşmak 
Belki çocuğum henüz beni anlaya
mıyor. Ama ben yine de onunla 
konuşuyorum. Duygularını anla
maya çalışıyorum. Mesela yüz 
ifadesine bakıyorum. Ve çıkardığı 
seslere dikkat ediyorum. Onlara 
cevap veriyorum.

Var olmak 
Çocuğum kendini güvende 
hissetmeli. Bunun için her zaman 
etrafında tanıdık insanların 
olmasına özen gösteriyorum. 
Çocuğumun neye ihtiyacı  
olduğunu biliyorum. Çocuğuma 
ilgi gösteriyorum. 

ÇOCUĞUM BU ŞEKİLDE RUHSAL  
OLARAK GÜÇLENİR!
ANNE VEYA BABA OLARAK NASIL DESTEK OLABİLİRİM?

DÖRT YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK SAHİBİ EBEVEYNLER İÇİN TAVSİYELER 



Oynamak 
Oynamak önemlidir. Çocuğum 
oynarken dünyayı ve kendisini  
keşfediyor. Bu nedenle çocuğumun 
oyun oynayabilmesini sağlıyorum. 
Bazen de birlikte oynuyoruz. 

Yeni şeyler denemek
Çocuğum yeni şeyler dene
yebilir. Kendi deneyimlerini 
yaşamasına izin veriyorum. 
Neler yapabileceğini ve neleri 
yapmaması gerektiğini ona 
açık ve anlaşılır bir şekilde 
anlatıyorum. 

Birlikte olmak ve katılmak 
Çocuğumun, farklı çocukların ve yetişkinlerin olduğu bir 
topluma ait olduğunu bilmesi gerekiyor. Uygun olan her  
yerde, çocuğumun orada bulunmasına ve katılım sağlamasına 
izin veriyorum. Başka insanlarla birlikte olduğum zamanda  
da çocuğum için var olmaya özen gösteriyorum.

Kendini bedensel olarak iyi 
hissetmek
Çocuğumun kendini bedensel olarak  
iyi hissetmesini sağlıyorum. Bunun için 
yeterince hareket etmesine ve temiz 
hava almasına özen gösteriyorum. 
Çocuğuma seveceği, sağlıklı yiyecekleri 
veriyorum. 

Diğer insanlarla tanışmak
Çocuğumun başka çocuklar ve 
yetişkinlerle tanışmasını sağlıyorum. 
Çocuğumun bana ihtiyacı olduğu 
zaman yanında oluyorum. 

Birbirimize yardımcı olmak
Çocuğumun iyi olabilmesi için 
benim de iyi olmam gerekiyor. 
Dinlenmeye özen gösteriyorum. 
İhtiyaç duyduğumda başka 
insan lardan yardım istiyorum.

Sakinleşmek 
Çocuğum hergün yepyeni şeyler keşfediyor. Bu 
yüzden dinlenmeye de ihtiyacı var. Çocuğumun 
yeterince uyumasına ve dinlenmesine özen 
gösteriyorum. Günlük tempo içinde molalar 
vermesine dikkat ediyorum.
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