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ÇOCUKLAR İÇİN GÜNLÜK RUTİNLERİN OLUŞTURULMASI 

 

Bugünlerde hepimiz belirsizlikle mücadele ederken aynı zamanda günlük hayatlarımıza da 

devam ediyoruz. Fakat her birimizin günlük hayatları oldukça değişti. Özellikle de çocukların 

hayatında okula gitme rutini ortadan kalktığı için, onlar da kendilerini oldukça belirsiz bir 

durumun içinde buldular. Çocuklar zannedilenin aksine değişikliklere kısa zamanda adapte 

olabilirler. Ama belirsiz durumlar aynı yetişkinler gibi çocuklarda da kaygıya neden olabilir. 

Bu durumda çocuklar için rutin oluşturmak birçok açıdan onlara fayda sağlar. Bunlardan en 

önemlisi de onların belirsizlikle başa çıkmaya çalışırken kaygılanmalarını engeller.  Kendilerini 

daha güvende hissetmelerini sağlar ki güvende hissetmek çocukların zor zamanlarında en çok 

ihtiyaç duydukları şeydir. 

Rutinler sayesinde, bir şey yaparken, arkasından ne yapması gerektiğini bilir ya da ertesi gün 

olacaklara dair bir fikri olur. Örneğin 1.sınıf veya 2. sınıf çocuğunuz için rutinleri resim çizerek 

oluşturup, bir yere asabilirsiniz ve bu onun rutinleri görerek somutlaştırmasına olanak sağlar. 

Çocuklarla rutin oluştururken en önemli şeylerden biri, onların da fikrini alarak birlikte bir 

planlama yapmanızdır. Bu sayede rutinlere karşı aidiyet hissi oluşur ve kolaylıkla 

benimseyebilir. Bu da çocuğu oldukça rahatlatır.  

Tabii ki çocuğunuza rutinler oluştururken, kendinize de rutin oluşturmayı ihmal etmeyin. Kendi 

ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun ve programınızı ona göre oluşturun. Her ebeveynin 

kendi ihtiyaçları için kendine zaman ayırması önemlidir. Kendinize vakit ayırmak sadece 

sağlıklı kalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çocuklarınızla ilgilenirken 

enerjinizin yüksek olmasını sağlar. Örneğin; çocuklarınız kitap okurken siz de kendiniz için bir 

kitap okuma vakti oluşturabilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzla uyum içerisinde bir günü 

yürütebilirsiniz. Hem çocuğunuz kendine ayrı bir vakit ayırırken, siz de kendinize zaman 

ayırabilirsiniz.  



 
 

 2 

Birlikte bir günü yürütürken de, çocuklar rutinleri doğrultusunda yaklaşık aynı saatlerde yemek 

yiyip, uyuyacakları için biyolojik saatleri de düzene girmiş olur ve bu sağlıklarını olumlu yönde 

etkiler. Böylelikle bu dönemdeki geç yatma, geç uyanma davranışlarını da önlemiş olursunuz. 

Evde çoğu zaman çocuklar için zaman yönetimi yapmak zorlayıcı olabilir. Özellikle, 

bilgisayarın, tabletin başından kalkıp başka şeylerle ilgilenmek istemeyebilirler.  Rutin 

oluşturulduğunda, ne zaman ne yapmaları gerektiğini bilerek, zamanlarını daha iyi 

yönetebilirler. Böylelikle aynı zamanda yaptıkları işe daha rahat odaklanabilirler. Rutinlerinize 

evde olduğumuz bu dönemde fiziksel aktiviteler katmakta sağlık için çok önemli bir unsurdur. 

Ayrıca çocuğunuzun gün içerisinde ve online eğitim programından sonra fiziksel aktiviteler 

yapması hem dikkatini olumlu yönde etkiler, hem de gün boyunca yaşadığı enerjiyi 

aktarmasına yardımcı olur. Ayrıca aile üyelerinin de egzersiz yapması eve kapandığımız 

günlerde hem ruh sağlığı, hem de hareketsiz kalınan bu dönemde beden sağlığınızı olumlu 

etkileyecektir. 

Aile ile birlikte yapılacak aktiviteler de ruh sağlığımızı korumak için çok yararlı olabilir. Anne ve 

babayla oyun oynamak, resim yapmak, kitap okumak ya da birlikte yemek hazırlamak gibi 

aktiviteler çocuklarımızın kaygıdan uzak kalmasına ve anı yaşamalarına yardımcı olabilir. 

Unutulmamalıdır ki bir çocuk veya erişkin için kendini faydalı hissetmek ya da bir şeyi 

başarabilme duygusu en önemli duygusal desteklerdir. 

Özellikle özel saat uygulaması ile çocuklarla ebeveynin çocuğun yönlendirdiği bir oyun (20-30 

dakika) oynamaları çok yararlı olabilir. Bu yaklaşımda çocuğun yönlendirdiği oyuna katılan 

ebeveynin mümkün olduğu kadar aklında iş veya ev işleri ile ilgili hiçbir şey olmamalıdır. Özel 

zaman, çocuğun kaygı ve korkularını ifade etmesini sağlayabilir, ayrıca ebeveyn-çocuk 

ilişkisini güçlendirebilir. 

Akşam yemeği birlikte yenmesi faydalı olabilir. Böylece akşam yemeği bir iletişim etkileşim 

aracı haline dönüştürülebilir. Bu sırada televizyon açık olmamalı, kimsenin önünde tablet - 

telefon olmamalıdır. Evde herkesin katıldığı, televizyon ve teknolojik materyallerin açık 
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olmadığı kitap okuma saatleri düzenlenebilir. Aynı şekilde birlikte kutu oyunları, adam asmaca, 

isim - bitki - hayvan, kelime oyunları, sessiz sinema gibi oyunlar oynanabilir. 

Tabii ki tüm bu rutinler oluşturulurken, ihtiyaca yönelik oldukları ve esnek olabilecekleri göz 

ardı edilmemelidir. Çocuğunuzun, sizin ihtiyacınıza ve duruma göre rutinler değiştirebilir ve 

esnetebilirsiniz. Rutin oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak kolay olmayabilir ama önemli 

olan süreç içerisindeki çocuğunuzun çabasıdır. Bu nedenle olumsuzlara odaklanmak yerine, 

onun bu değişim sürecinde olumlu özelliklerini de takdir etmeyi unutmayın. 
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