
ÇOCUKLARA YÖNELİK KAYGI İLE BAŞ ETME              TÜRK PDR DERNEĞİ DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ 

Asya hemen hemen her gün köpük baloncuk 

oyuncağı ile bahçede oynardı. Asya köpük 

baloncuklarıyla oynamayı çok sever, onları 

kovalar baloncuklar havada uçuştukça sevinçten 

kahkahalar atardı. Baloncukları güneşe doğru 

üfler peşlerinden koşardı, zıplamak ve onları 

patlatmak çok hoşuna gidiyordu. Babasından 

oyuncağının köpüğü bittikçe yenisini ister, 

babası da kızı çok mutlu olduğu için sürekli 

alırdı. 

Bir gün yine babası işe giderken Asya babasına; 

- “Babacığım köpük baloncuk oyuncağım 

bitti, gelirken alır mısın?” dedi. 

Babası ;“Tabi ki alırım kızım”. dedi ve işe gitti. 

 

ASYA’ NIN KÖPÜK BALONCUKLARI 
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Akşam saatleri yaklaşmıştı. Asya hem babasını 

özlediği için hem de çok sevdiği oyuncağına 

kavuşacağı için heyecanlanıyordu. İçi içine 

sığmıyor, kalbi hızlı hızlı atıyordu. Derken zil 

çaldı ve annesi kapıyı açtı. Asya babasının 

boynuna sarıldı ve oyuncağını istedi. Babası 

üzülerek; 

- “Alamadım kızım bütün oyuncak mağazaları 

kapalı. Televizyon da spikerler havanın çok 

fırtınalı olacağını birkaç hafta böyle 

süreceğini ve dışarı çıkmamamız 

gerektiğini söylediler. Oyuncak mağazaları 

ve oyun parkları da havalar düzelene kadar 

kapalı olacakmış” dedi. 
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Asya çok üzülmüştü koştu pencereye baktı, 

gerçektende hava çok kötüydü fırtına vardı. 

Düşünmeye başladı birkaç hafta hiç dışarı 

çıkamayacak mıydı? Bahçede köpük 

baloncuklarıyla oynayamayacak mıydı? O esnada 

içerden babasının sesi duyuldu. 

- “Asya kızım gel sana bir sürprizim var”. 

Asya sürprizlere bayılırdı çok heyecanlanmıştı 

yüzünde ki mutsuz ifade bir anda yerini meraka 

bırakmıştı acaba sürpriz neydi, hemen mutfağa 

koştu. Babası birkaç sıvı karıştırıyor ve kızına 

sihirli bir iksir hazırladığını söylüyordu, hatta 

tatlı olsun diye içine birazda şeker atmıştı.  

Asya gözlerini hiç kırpmadan babasını izliyordu. 

Babası Asya’ dan çok sevdiği pembe fareli 

pipetini getirmesini istedi. Babası yaptığı sıvıya 

pipeti batırdı ve havaya üfledi. 
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- “Aaaa o da ne!!! Baloncuklar 

rengârenk baloncuklar” 

Asya çok mutlu oldu gece yatana kadar 

anne babasıyla ve kardeşiyle köpük 

baloncuklarıyla oynadı. Kardeşine üflüyor 

o patlatıyordu. Ailesiyle oynarken 

bahçede oynadığından çok daha keyif 

aldığı hissetti.  Asya mutlu olmak için illa 

dışarıda olmaya gerek olmadığını 

sevdiklerinle birlikte olduktan sonra her 

yerde mutlu olunabileceğini anladı. 
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Hepimiz tıpkı Asya gibi zaman zaman 

istenmeyen olaylarla karşılaşabiliriz. 

Korku ve endişe içinde olabiliriz. Hatta 

böyle durumlarda kaygı seviyemiz 

yüksekse; ellerimiz terleyebilir, midemiz 

sıkışabilir, terleyebiliriz ve nefes alıp 

vermemiz düzensizleşebilir. İşte böyle 

zamanlarda Asya gibi sahip olduğumuz ve 

kendimizi güvende hissettiğimiz 

kaynaklarımızı hatırlamalıyız. Anne 

babanızın yanınızda olduğu, güvende 

olduğunuzu güçlü ve sakin olduğunuzu sık 

sık kendinize hatırlatın. 
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Bir olayla karşılaştığınızda kaygı düzeyimizi anlamak için 5 renkli bir dondurma hayal edin 

 

 

Çok kaygılıyım 

 

Kaygım yok 

Kaygı seviyen o an için hangisi; 

1- Kaygım yok 

2- . 

3- . 

4- . 

5- Çok kaygılıyım gibi 

Eğer kaygı seviyen 5 e yakınsa rahatlama oyunları oyna. Senin 

için birkaç tanesini ben göstereceğim. 
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BALONCUK PATLATMA 

 

Sana iyi hissettiren duyguları renklendirip kötüleri 

patlatma zamanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunlar duygulara örnek verecek olursak;  

-üzüntü - hayal kırıklığı -heyecan 

-özlem-yalnızlık- huzur 

-çaresizlik – umut – şaşkınlık 
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Bazen de kendinizi güvende hissetmek için harikalar 

diyarı oyununu oynayabilirsiniz. Nasıl mı?  

Alice harikalar diyarında gibi ama bu sizin harikalar 

diyarınız. Buradaki bütün nesneler ve canlıları siz 

oluşturacaksınız zihninizde. Kendini mutlu ve güvende 

hissettiğin bir yer hayal et. Bu harikalar diyarı bir deniz 

kenarı, dalgalı bir kumsal olabileceği gibi rengârenk bir 

gökkuşağı evi de olabilir yada bir ağaç evi. Hepsi sana ve 

hayal gücünüze kalmış. Sesleri, renkleri kokuları 

hissetmeye çalış ve zihninde o yeri oluştur. Kendini 

kaygılı hissettiğin zaman oraya uç yada ışınlan. Korku ve 

endişeye kapıldığımız zamanlarda; 

- Gözlerinizi kapatın 

- İçinizden hafif bir müzik mırıldanın 

- Derin nefes alıp vermeye başlayın 

- Kendinizi size özel olan harikalar diyarına ışınlayın 

- Havayı hissetmeye çalışın, sesleri 

- Zihninizden çevreye göz atın ağaçlara denize 

kelebeklere vs. 

 

HARİKALAR DİYARI 
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KAYGILARIMIZA FIRÇA DARBELERİ 

Kaygılar bir görüntü bir varlıktan çok bir düşünce yığınına benzer. Kaygımızı açığa çıkarmak ve daha iyi 

anlamak için onun neye benzediğini bilmekte fayda var. O zaman al eline boyanı fırçanı ve resmet; 

- Neye benziyor 

- Kulakları boynuzları var mı? 

- Ne renk kırmızı mı mor mu? 

- Dişleri nasıl keskin mi? 

- Hangi hayvana benziyor yoksa bir bulut gibi mi? 

HAYATINDA BEKLENMEDİK ÜZÜCÜ VE ENDİŞE 

OLUŞTURAN OLAYLAR OLDUĞUNDA ASYA’ NIN 

HİKAYESİNİ HATIRLA VE SANA GÖSTERDİĞİM 

OYUNLARI OYNAYARAK KAYGINI YEN. UNUTMA 

HİÇ BİR KAYGI SENİN SEVGİ DOLU 

KALBİNDEN DAHA BÜYÜK DEĞİL… 

Zekai FİDAN 

TÜRK PDR DERNEĞİ 

             DÜZCE İL TEMSİLCİSİ 


