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Sayın Velimiz;  

Dönem sonu bültenimizde belirttiğimiz üzere bu  dönem  ilkokul bölümünde 

çalışmalarımız sosyal beceri eğitimi çerçevesinde yürütülmektedir. Sorumluluklarımız temalı 

sınıf içi istasyon grup etkinliklerinin ardından duygularımıza genel giriş yaparak, dört temel 

duygumuzdan bir olan öfke ve öfke yönetimi ile ilgili çeşitli sınıf içi grup rehberlik 

etkinliklerine devam etmekteyiz.  

Diğer duygularımızdan farklı olmayan öfkenin özelliği, tüm olumsuz duygular gibi 

kontrol edilmesi gerektiğidir.  

    

Öfkenin Açık Belirtileri 

 Fiziksel veya sözel saldırı 

 Sorun çıkarma 

 İsyakar davranışlar 

       

Öfkenin Üstü Kapalı Belirtileri  

 Güvensizlik 

 Yetersizlik hissi 

 Kıskançlık 

 Alaycılık ve yargılayıcı davranışlar 

 Tartışmacı tavırlar  

 

Öfkenin Dolaylı Belirtileri 

 İçe kapanma 

 Fiziksel belirtiler(yüksek kan basıncı, titreme vs.) 

 Depresif haller 

 Ağlama  

 

Öfke her ortamda kendini gösterebileceği gibi çocuklar okulda sakin evde öfkeli ya da tam 

tersi durumlar da olabilmektedir.  

Öfke duygusunun sağlıklı yönetimi çok önemlidir. Çocuklar hatta yetişkinler bile çoğu 

zaman neye nasıl tepki vermeleri gerektiğini teorik olarak bilmelerine rağmen uygulamaya 

geçirmekte zorlanırlar. Uyum-davranış sorunları yaşayabilirler.  Öfke yaşayan çocuğa öfke ile 

tepki vermek öfkeyi pekiştiirir. Bu sebeple öfke ile baş edebilme becerisnin kazanımı oldukça 

önemlidir. Anne ve babanın evde belli durumlara karşı verdiği tepkiler çocuk için model 

oluşturur.Sevinçliyken,üzüntülüyken veya kızgınken verilen tepkileri model alır ve  günlük 

hayatında kullanır.  

 

 

  



EV ORTAMINDA ÇOCUKLARA  

ÖFKE KONTOLÜNDE NASIL YARDIMCI OLUNABİLİR? 

 

 Belli bir durum karşısında sakin kalabilme çabasını mutlaka  fark edin ve takdir edin.  

 Duygularını fark etmek ve bunu paylaşmak,duygularının kaynağını ve sonucunu 

gözlemleyebilmek,duyguların yönetilmesinde yardımcı olur. Örneğin;günlük tutmak 

ya da resimle ifade etmek  

 Evde öfkeli olduğu durumlarda baş edebilme stratejilerini birlikte oluşturun.Okulda 

yaptığımız beyin fırtınasında sundukları güzel fikirleri onlardan dinleyin.  

 Enerjilerini doğru yollarla boşaltailecekleri fırsatlar sağlayın.  

 Yapmak veya almak istediği bir şeye sizden gelen “hayır” cevabı ile öfkelendiğinde 

cevabınızın mantıklı nedenini açıklayın,tutarlı olun ve  hayırınızı evete çevirmeyin.  

 Spora veya dramaya yönlendirin. 

 Çocuklar, Tv de ve  bilgisayar oyunlarında karşılarına çıkan şiddet içerikli 

uyaranlardan kolay etkilenirler.Çocuğunuzun izlediklerini mutlaka kontrol edin. 

 Yetersiz kaldığınızı düşündüğünüz noktada bir uzmandan yardım almaktan 

çekinmeyin.  

 

Çocuklarımızla yaptığımız beyin fırtınasında öfke yönetimine yönelik çıkan stratejileri 

sizler de günlük hayatınızda onlara hatırlatarak doğal olan bu temel duyguyu sağlıklı şekilde 

dışa vurmalarında yardımcı olabilirsiniz.  

 

 Dur-Bekle-Düşün tekniğini uygulamak 

 Seçenekleri ve çözüm yollarını belirlemek  

 Derin nefes almak  

 Spor;gevşeme veya esneme hareketleri 

yapmak  

 Hızlı ve ritmik yürüyüş yapmak 

 Komik şeyler düşünmek 

 Yoga veya meditasyon 

 O an ne yapılıyorsa ara/mola vermek  

 Müzik dinlemek  

 “Ben bunun üstesinden gelirim” şekilnde 

olumlu iç konuşmalar yapmak  

 Hedeflerimize odaklanmak veya yeni 

hedefler belirlemek  

 Duyguları güvenilen biriyle paylaşmak  

 Sessiz bir yerde gözleri kapatmak ve 

dinlenmek  

 Sevilen bir yeri hayal etmek  

 Bizleri mutlu eden şeyleri düşünmek  

 Bir hayvanı sevmek ve onunla ilgilenmek 

 Kısa bir uyku  

 Sağlıklı atıştırmalıklar yemek  

 Kitap okumak  

 Günlük tutmak ya da duygularımızı kağıda 

dökmek  

 Şarkı söylemek 

 Dans etmek 

 Enstrüman çalmak 

 Karalamalar yapmak 

 Resim; özellikle sulu boya/yağlı boya 

çalışması yapmak  

 Mandala boyamak  

 Bir yerleri temizlemek, gereksiz ve 

kullanılmayan eşyaları ayırmak  

 Stres topu kullanmak  

 Kızdıran kişiye yönelik mektup yazmak  

 Fotoğraflara bakmak veya fotoğraf çekmek  

 Birine iyilik yapmak  

 Sevdiğimiz kişilere sarılmak 

 Puzzle yapmak 

 Hamurla oynamak 

 İyi bir film izlemek  

 Ciklet çiğnemek 

 Toprakla temas etmek 

 Bitkiyle ilgilenmek 

 Blog ya da hikaye yazmak  

 Soğuk ya da sıcak bir şeyler içmek  

 Karikatür okumak veya denemek  

 Geleceğe dair hayalleri listeleyip , asmak 

 Belgesel izlemek  

 Etrafta bulunan beş nesneyi fark etmek  

 Günlük plan yapmak  

 O an neye ihtiyacın olduğunu saptamak  

 Bir yetişkinden yardım veya yönlendirme 

yapmasını istemek  

 Masa-kutu oyunu oynamak 

 Sözsüz şarkılar dinlemek  

 Boş bir yerde bağırmak                                                                                                                     

 

Aylin ALTINTOPUZ 

Psikolojik Danışman ve  
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