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Sevgili İnnovalılar,

Bu dönemde bizler evden çalışırken çocuklarımız da okullarından uzak kalıyor 
ve onlar da bizimle birlikte evde vakit geçiriyorlar.

Bu sıra dışı şartlarda çocuklarımızla doğru iletişim kurabilmek, onların ruhsal 
sağlığını ve moralini üst seviyede tutabilmek hepimizin önceliği. Fiziksel 
sınırların neredeyse kaybolduğu ev ortamında, iş hayatımızla özel hayatımız 
arasındaki dengeyi kurup koruyabilmek ve bu süreci daha sağlıklı bir şekilde 
yönetebilmek için bazı önerilerimiz var.

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Çocuklarımızın duygusal iniş çıkışlarını doğru yönetebilmenin ilk 
adımı, kendi duygularımızı doğru yönetebilmekten geçiyor.

Tıpkı bizler gibi çocuklarımız da daha önce 
böyle bir dönem geçirmediler. Her ne 
kadar ilk başlarda bu sürece bir tatil, 
okuldan uzakta bir kaçamak gibi baksalar 
da zaman geçtikçe onların da arkadaşlarını 
özlemeleri, ayrıca bizim yaşadığımız 
stresten etkilenmeleri çok olası.

Önümüzdeki dönemde çocuklarımızın 
davranışlarında da sorunlar 
gözlemlememiz mümkün. Normal 
yaşantılarından mahrum kalmaya 
başlamaları onlara öfke, davranış 
bozuklukları ya da anksiyete olarak 
yansıyabilir. Bu sorunlarla baş edebilmenin 
ilk adımı, tüm bunların doğal birer tepki 
olduğunu kabul etmek.

Çocuklarımızla duyguları ve tepkileri 
hakkında konuşurken öncelikle kendi 
duygularımızı doğru yönetebilmemiz 
gerekiyor. Kendi fiziksel ve ruhsal 
sağlığımızı koruyabilmek için çalışma 
ortamımızda yapabileceğimiz 
düzenlemeleri ve edinebileceğimiz 
hobileri daha önce paylaşmıştık. Bunlara 
ek olarak, küçük ve kapalı bir ortamda 
uzun zaman geçirme konusunda çok 
tecrübeli olan astronotların verdikleri 
öğütlere de göz atabiliriz.

LİNK BURADA

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52105586


Unutmayalım ki Innova olarak biz büyük bir aileyiz ve birçok üyemizin 
çocuğu var. Bu yüzden bu süreçte empati yapmaya özen gösterelim. 
Mesela çocuklarımızın telefon konuşmalarımızı ya da görüntülü 
konferanslarımızı bölmelerini doğal karşılayalım. Hatta çocuklarımızın 
birbirleriyle ve ekip arkadaşlarımızla tanışabilecekleri konferanslar da 
düzenleyebiliriz. Böylece, onlarla ilgilenemediğimiz çalışma saatlerinde 
bizim kimlerle vakit geçirdiğimizi biliyor olurlar. Bu aşinalık da o an 
yanlarında olmadığımız için hissedebilecekleri olumsuz duyguları ortadan 
kaldırabilir.

Aile fertlerimiz ile birlikte kendi işlerimize 
dair yoğun saatlerimizi planlayarak 
çocuklarımızla sırayla ilgilenmek de bu 
süreçte alabileceğimiz bir başka önlem. 
Fakat böyle bir ev içi vardiya sistemi 
kursak bile bütün aile bir arada vakit 
geçirmeyi de ihmal etmeyelim. Oyun 
saati, sohbet saati, yemek saati gibi ortak 
aktiviteler için önceden plan yapalım. 
Böylece çocuklarımız, bilgisayar başında 
geçirdiğimiz zamanın günün belirli bir 
saatinde sona ereceğini ve hemen 
ardından yine hep birlikte vakit 
geçireceğimizi bilmiş olurlar. 

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Çevremizde çocuklarımız varken çalışmak



Tüm çocukların aynı olmadığını, kimilerinin daha fazla ilgileye ihtiyaç 
duyduğunu, kimilerininse tek başlarına bile sıkılmadan vakit geçirebildiğini 
aklımızdan çıkarmayalım. Ekip arkadaşlarımızın çocuklarını kendi 
çocuklarımızla kıyaslamayalım. Aynı şekilde, ekip arkadaşlarımızı, çocuklarına 
bizim çocuklarımıza davrandığımız gibi davranmadıkları için suçlamayalım.

Çocuğu olmayan ekip arkadaşlarımızı kendimizden avantajlı ya da dezavantajlı 
görmeyelim. Özel hayatımızla iş hayatımız arasındaki dengeyi sağlıklı bir 
şekilde kuralım ki çocuklarımıza harcadığımız zaman, çocuğu olmayan ekip 
arkadaşlarımıza daha uzun mesai saatleri ve ekstra çalışma yükü olarak 
yansımasın.

#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Hepimizin yaşam koşullarının farklı olduğunu hatırlayıp 
birbirimize saygı gösterelim



#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Çocuklarımızın yaşadığımız bu sürecin nedenini ve zorluklarını doğru anlaması 
her şeyden önce onların ruh sağlığı için çok önemli. Çocuklarımıza 
koronavirüsü nasıl anlatabileceğimiz, onların sorularına nasıl cevaplar 
verebileceğimiz konusunda UNICEF’in önerilerine göz atalım.

Tıpkı kendimize yeni hobiler bulduğumuz gibi bu süreçte çocuklarımızın da 
yeni hobiler edinmelerini sağlayalım. Bu sayede hem bize ihtiyaç duymadan 
geçirebilecekleri süreleri uzatmış hem de kendilerini geliştirebilecekleri yeni 
alanlar yaratmış oluruz. 

Çocuklarınızı yaşına uygun ev işlerine dahil edin. Bunu bir oyun haline de 
getirebilirsiniz. Beraber kıyafetleri toplamaya teşvik edin, yıkanmak üzere olan 
eşyaları renklerine göre ayırın, masayı kurun, beraber yeme hazırlayın ve 
birlikte temizleyin. 

Çocuklarımızla korona virüs hakkında konuşalım ve onlara 
yeni uğraşlar bulalım

LİNK BURADA

https://www.unicef.org/turkey/hikayeler/%C3%A7ocu%C4%9Funuza-koronavir%C3%BCs-2019dan-covid-19-nas%C4%B1l-s%C3%B6z-etmelisiniz


#HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #EvdeKal, #SağlıklıKal!

Şermin Yaşar’ın Elma Yayınevi için 
hazırladığı 365 gün için 365 oyun 
önerisine göz atabiliriz.

Zoom ya da Houseparty gibi 
uygulamalar üzerinden çocuklarımızın 
okul arkadaşlarıyla görüntülü sohbet 
yapmalarını sağlayabiliriz.

TUDEM Yayın Grubu, 48 aylıktan 8. 
sınıfa kadar çocuklar için birçok 
eğitim içeriğini bugünlerde ücretsiz 
olarak sunuyor.

Çocuklarımızı onlar için özel 
hazırlanmış Yoga dersleriyle 
tanıştırabiliriz.

Dijital ortamda ziyarete açık Pera 
Müzesi - “Yaz Yaz Yaz” Sergisi 
sergisi, müzenin öğrenme 
atölyelerinde üretilen çalışmaları bir 
araya getiriyor.

Crash Course Kids You Tube kanalını 
ziyaret edebiliriz. 

Çocuklarınızın ücretsiz 
dinleyebileceği birçok başlıkta 
kitap stories.audible.com´da!

Oxford Owl for Home’da okul öncesi 
için yayınlar: 

Peep and the Big Wide World 
sitesinde videolu öğrenim setlerini 
önerebiliriz. 

National Geographic Kids´ te 
çocuklarınızla dünyayı keşfedin.

İngilizce öğrenmek için British 
Council´un kaynakları:

Birlikte yapabileceğimiz ya da çocuklarımızın tek başına 
yapabilecekleri bazı aktiviteleri şöyle sıralayabiliriz:
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HOUSEPARTYZOOM

https://www.elmayayinevi.com/indir/oyuntakvimi.pdf
https://zoom.us/
https://houseparty.com/
https://tudem.com/tudem-yaninda/
https://www.youtube.com/watch?v=_tEP8B6EZyg
https://artsandculture.google.com/exhibit/yaz-yaz-yaz-18/RwKCpOwUwYpSIA?hl=tr
https://www.youtube.com/user/crashcoursekids?app=desktop
https://stories.audible.com/start-listen
https://home.oxfordowl.co.uk/
http://peepandthebigwideworld.com/en/
https://www.britishcouncil.org/school-resources/find
https://www.natgeokids.com/uk/

