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 ÇOCUKLARDA YEMEK ve UYKU ALIŞKANLIKLARI  

 Biz çoğu yetişkin için yemek ve uyku sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez aynı zamanda da keyifli ve 

dinlendirici aktivitelerdir.Ancak minikler için bunu söylemek her zaman geçerli olmayabi-

lir.Oyuna,arkadaşlarla bir arada bulunmaya,çeşitli faaliyetlere karşı çok ilgili olan olan çocuklar aynı isteği 

yemek yeme ve uyku saatlerinde göstermeyebilir.Çocuk isteksizliğini çoğunlukla “reddetme” ya da “kaçma” 

davranışları ile gösterir.Bazen bu öyle bir hal alır ki ebeveyn-çocuk arasında karşılıklı inatlaşma,öfke patla-

maları,pazarlık etme ve pes etmeye kadar varır.Basitmiş gibi görünen bu konu, gereken önlemler alınmaz ve 

doğru yöntemler uygulanmazsa aileler için ciddi bir boyuta gelebilir,doğru iletişimi engelleyip birtakım uyum 

ve davranış sorunlarını beraberinde getirebilir.Alınabilecek birkaç önlem ve dikkat edilecek birkaç nok-

ta,sorunların daha kolay aşılıp ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.  

Yemek Alışkanlığı  

Yemek yemekte zorlanan ya da seçen çocuklar için;  

• Alışverişe birlilkte çıkabilir, günlük ya da haftalık yemek listesini çocuğunuza seçenekler sunarak birlikte 

oluşturabilirsiniz. Oluşturacağınız listenin kontrolünü elinizde tutarak, menüde olması gerekenleri çocuğu-

nuzla belirleyebilirsiniz.  

• Çocuğun mutfakta sizinle birlikte vakit geçirmesine, yemek yapımında size yardımcı olmasına yapabileceği 

şeyleri sizin gözetiminizde bizzat kendisinin hazırlamasına fırsat verin. Emeği geçtiği bir yiyeceği yemek ço-

cuk için ayrı bir haz olacaktır.  

• Yemekte zorlandığı yiyecekleri yaratıcılığınızı da katarak alışılmıştan farklı bir şekilde sunmaya çalışabilir-

siniz. Örneğin;haşlanmış bir patatese havuç ve zeytinleri kullanarak bir yüz ve brokolilerden de saç yapmak 

gibi.  

• Çocuğun tabağına yiyebileceği orandan fazlasını koymamak ya da istediği kadar miktarı kendisinin alması-

na izin vermek. Çocuk böylelikle baskı altında olmadığını hissederek,tutumlarını daha da yumuşatacak,yeni 

tatları denemeye daha açık olacaktır.  

• Aç kalır endişesi ile çocuğunuza bitiremediği yemeği ile ilgili fazla ısrarcı olmayın, bu onun daha da kaçma-

sına neden olabilir.  

• Öğünlerin aynı saatte düzenli olarak ve sofrada hep birlikte oturarak alınmasına özen gösterin.  

• En önemlisi ise bu konuda iyi bir model teşkil edin. Hiçbir yemeği ayırmadan yediğinizi gören çocuğunuzun 

ilgisini çekeceksinizdir.  

Uyku Alışkanlığı  

Kaliteli bir uyku gerek fiziksel gerekse ruhsal sağlık açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.Pek çok alış-

kanlığımız gibi uyku düzenimiz de aslında çocukluğumuzdan bu yana edindiğimiz deneyimler ve rutinlerle 

şekillenir. Dolayısıyla temel ve doğru alışkanlıkların küçük yaşlarda kazanılması gerekmektedir.Buna göre;  

 Uyku saati çocuğun yaşına ve ihtiyacına göre makul bir şekilde (ne çok erken ne de çok geç) belirlen-

meli, düzeni sağlamak açısından saatte değişiklik yapılmamalıdır.  
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 Uykudan önceki sürecin aynı sırada ve aynı şekilde devam etmelidir.Örneğin pijamaların giyilme-

si,ellerin yıkanarak dişlerin fırçalanması,herkese iyi geceler dilenmesi gibi.  

•  Yine uykudan önce hareketli aktivitelerden kaçınılması, şeker-çikolata gibi yiyeceklerin uykudan he-

men önce tüketilmemesine özen gösterilmesi, bunun yerine sakin bir geçiş süreci ile birlikte ılık bir süt veya 

meyve çayı tercih edilmelidir.  

•  Özellikle uyumak için direnen ya da kaygı duyan çocuklara uykuya geçiş sürecinde mutlaka ebeveyn-

lerden birinin eşlik etmesi, o uykuya dalana kadar yakınlarında ya da yanında olunacağı mesajının verilmesi 

çocuğun kendini güvende hissetmesi açısından önemlidir.  

 Seveceği bir masalı okumak,çok hafif bir müzik dinlemek ve küçük bir ışıkla odayı aydınlatmak kaygı 

duyan çocuğu bir nebze olsun rahatlatacaktır. 

  Çocuk mutlaka kendi odasında veya yatağında uyumalıdır.Bu çocuğun kendine olan güveninin geliş-

mesi için de önemlidir.Uyandığında veya korktuğunda ısrarla anne-babasının odasına gelen çocuğu sa-

kince kendi yatağına götürmek ve tekrar uykuya dalana kadar yanında bulunmak daha doğru bir yöntem 

olacaktır.  

Unutulmamalıdır ki; öncelikle sabırlı ve kararlı olmak, beklentileri ve kuralları çocukla birlikte demokratik bir 

şekilde oluşturarak konuşmak, onları dinlemek, korku ve kaygılarını anlamaya çalışmak,güven vermek, sade-

ce yemek ve uyku gibi temel alışkanlıkların kazanılmasında değil çocukların her alandaki gelişim süreci ve 

eğitiminde göz önüne almamız gereken noktalardır.  
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