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DEHB’li Çocuklar İçin 50 Aktivite ve Oyun’a Hoş Geldin!

Bu kitap, 8-13 yaş aralığındaki dikkat bozuklukları bulunan çocuklar 
için aktivite ve bilgi hazinesidir. Brakes’de yayımlanan bu faaliyetlerin, 
kendimize saklanmayacak kadar iyi olduğunu düşündük!

Makaleler, oyunlar, bulmacalar ve çocuklardan gelen mektupların eş-
lik ettiği elli aktiviteden fazlası olan bu kitap; ev ödevi, başkalarıyla iyi 
geçinme ve daha düzenli olmayı içermekte, her gün karşılaşılan sorunlara 
öneriler ve çözümler sunmaktadır. Çocuklar, öğretmenler, danışmanlar 
ve diğer uzmanlar şu altı alanda harika fikirlerini paylaşmaktalar: Okul, 
sporlar, boş zamanda yapılacaklar, arkadaşlar, duygular ve aile.

İstediğin sıradan başlayarak bu sayfaların keyfini çıkar. Eğer bir da-
nışman ya da grupla çalışıyorsan bu aktiviteleri onlarla da yapabilirsin. 
Bu kitabı nasıl kullanırsan kullan eğlenirken kendinle, birçok yetenek ve 
becerinle ilgili pek çok şey öğreneceksin. 

Hayatını daha güzel yapacak yeni birçok fikir ve faydalı ipuçları bul-
manı umarız!

PATRICIA QUINN
JUDITH STERN

GİRİŞGİRİŞ
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BÖLÜM BİR  

OKUL
BAŞARISINI ARTIRMAK

OKUL
BAŞARISINI ARTIRMAK

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bu-
lunan çocuklar, herkes kadar zekidirler. Dikkat sorun-
larıyla karşılaştığında okulda biraz daha fazla çaba gös-

termen gerekebilir ancak iyi notlar alabilir ve harika bir öğrenci 
olabilirsin. Aktivite kitabının bu bölümünde düzenli olmak, ev 
ödevlerini yapabilmek ve daha iyi bir öğrenci hâline gelmek için 
bazı yeni fikirlerle karşılaşabilirsin. Aktivitelerin bazıları okul 
hayatını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretmeni sağlayabilir.
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Yazan: Linda Wheelhouse

OKUL BAŞARISININ SIRLARIOKUL BAŞARISININ SIRLARI

Aşağıdaki fikirler ve öneriler, ders 
çalışma ve zaman idaresi becerile-

rinde büyük fark yaratabilir. İşine ya-
rayacak bazılarını seç ve bunları başarı 
planının bir parçası hâline getir. 

GELİŞME HEDEFLERİ VE
STRATEJİLERİ

  Dürüst ol. Ödevini yaparken ya da 
ders çalışman gerektiğinde ara sıra 
karşılaştığın engelleri belirle.

  Belirlediğin engeller üzerinde çalış-
mak için hedefler sapta. İşe yarayıp ya-
ramadıklarını değerlendirebilmen için 
bu hedeflerin kesin ve açık olmalarına 
özen göster. Örneğin, “Hecelemeyi 
daha iyi yapmak istiyorum.” cümlesi, 
bunu nasıl başaracağını anlatmaz. Bu-
nun yerine, “Heceleme sınavıma her 
hafta çalışacağım.” diyebilirsin. 

  Yaratıcı ol ve kişisel ihtiyaçlarına uy-
gun stratejiler seç. Aktif olmaya ihti-
yaç duyan biriysen kondisyon bisik-
letinde ders çalışmayı deneyebilirsin. 
İnsanların çevrende olmasından hoş-
lanıyorsan bir arkadaşınla çalışabilir-
sin.

  Ders çalışmak için belirli bir saat ve 
özel bir yer ayarla.

  Kitaplarını unutma eğilimindeysen  
evde fazladan bir düzenleme yapıp ya-
pamayacağını araştır. 

FAALİYETLERİ ÖNEM
SIRASINA KOY

  Unutma, her şeyi bir günde yapamaz-
sın. Her gün yapılması gereken en 
önemli şeye karar ver. Zamanın konu-
sunda gerçekçi ol. Bazen bir çizelge ya 
da ajanda kullanmak zamanını daha 
iyi düzenlemeni sağlayabilir. Zaman 
zaman bir yetişkinle konuşmak neyin 
önemli olduğunu belirlemene yardım 
edebilir. Öğretmenin, özel öğretme-
nin ya da annen/baban sana bu konu-
da destek verebilirler.

  Birçok kişi gibi sen de arkadaşlarınla 
gezeceğin yerde ders başına oturmak-
ta zorlanıyor olabilirsin. Böyle bir du-
rumla karşılaştığında belirli bir süre 
çalıştıktan sonra arkadaşınla buluşa-
cağına dair kendine söz ver. Kendine 
bunun gibi bir ödül vererek yapman 
gerekeni tamamlama konusunda daha 
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fazla motivasyona sahip olacaksın. 

  Her gün ödevlerine göz at ve neyi 1. 
2. ve 3. vb. sırada yapman gerektiğine 
karar ver. 

  Kırmızı bir kalem alıp her ödevin yanına 
sırasını yaz. Unutma, okuma yapmak ve 
ders çalışmak da ev ödevinin bir parçasıdır. 
Ayrıca en zor ödevi yorulacağın için arka 
sıralara bırakmamanı  öneririm. 

  Vereceğin molaları planla. Çalışma 
süren için bir hedef belirle, sonra mo-

lada ne yapacağının planını 
yap. Örneğin, “30 dakika 

çalışıp bir elma yemek 
için 5 dakika mola 
vereceğim. Ardın-

dan 20 dakika daha ça-
lışacağım.” yazabilirsin.

ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ

  Verimli çalışma becerilerinin temeli, 
zaman yönetimine dayanır. Zaman 
yönetimi uzmanları iki yöntem öner-
mektedir. “Parçalara ayırma” ve “top-
lama”, zaman yönetiminin temel taş-
larıdır. Büyük bir bifteği tek lokmada 
yiyebilir misin? Mümkün değil, boğu-
labilirsin. Bunun yerine bifteği parça 
parça kesersin yani onu “parçalara ayı-
rır”sın. Bir gecede büyük bir projeyi 

bitirmen mi gerekiyor? Tamam ama 
bifteği hatırla. Ödevinin de “genzi-
ne kaçmasını” istemezsin. Proje veri-
lir verilmez onu parçalara ayır. Bunu 
yaptığında daha az strese gireceksin 
hatta projeni yapmaktan keyif bile 
alacaksın. 

  Daha önce “toplama”yı duydun mu? 
Pilav yerken pirinçleri tek tek yemez-
sin değil mi? Yoksa tüm geceyi yemek 
masasında geçirirsin. Kütüphaneye gi-
dip bir ders için bir kitap alıp iki gün 
sonra tekrar oranın yolunu tutup iki 
kitap daha alır mısın? Böyle yapabi-
lirsin tabii ama büyük zaman kaybı 
olur! Bunun yerine en iyi arkadaşınla 
zaman geçirebilirsin. 

Unutma zaman değerlidir. Onu
akıllıca kullan!

Bayan Wheelhouse, Rockville’deki 
(Maryland) Ridge Okulu’nda kaynak 
öğretmenidir. Aynı zamanda çalış-
ma-zaman düzeni danışmanlığı yap-
maktadır. 

Aşağıdaki fikirler ve öneriler, ders 
çalışma ve zaman idaresi becerile-

rinde büyük fark yaratabilir. İşine ya-
rayacak bazılarını seç ve bunları başarı 
planının bir parçası hâline getir. 

GELİŞME HEDEFLERİ VE
STRATEJİLERİ

  Dürüst ol. Ödevini yaparken ya da 
ders çalışman gerektiğinde ara sıra 
karşılaştığın engelleri belirle.

  Belirlediğin engeller üzerinde çalış-
mak için hedefler sapta. İşe yarayıp ya-
ramadıklarını değerlendirebilmen için 
bu hedeflerin kesin ve açık olmalarına 
özen göster. Örneğin, “Hecelemeyi 
daha iyi yapmak istiyorum.” cümlesi, 
bunu nasıl başaracağını anlatmaz. Bu-
nun yerine, “Heceleme sınavıma her 
hafta çalışacağım.” diyebilirsin. 

  Yaratıcı ol ve kişisel ihtiyaçlarına uy-
gun stratejiler seç. Aktif olmaya ihti-
yaç duyan biriysen kondisyon bisik-
letinde ders çalışmayı deneyebilirsin. 
İnsanların çevrende olmasından hoş-
lanıyorsan bir arkadaşınla çalışabilir-
sin.
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YOLUNDAN SAPMAYOLUNDAN SAPMA

DEHB’li bazı çocuklar çok ener-
jiktir. Bu durum, onların uzun 

okul günü boyunca yerlerinde otu-
rup dikkat kesilmelerini zorlaştırır. 
Ortaokul öğrencilerinin paylaştığı 
ve DEHB’li öğrencilere faydalı olan 
birkaç öneri şöyle:

  Enerjini boşaltmak için her gün bi-
raz fiziksel aktivite yap.

  Eğer artık yerinde oturamayacağını 
hissediyorsan öğretmenine “mola” 
verip veremeyeceğini sor. Bu duru-
mu öğretmeninle konuş ve mola-
lar sırasında ne yapacağına dair bir 
plan oluştur. 

  Hiperaktiviten için ilaç alıyorsan 
ve bunun işe yaramadığını düşü-
nüyorsan annen ve babanla, dok-
torla konuş.

  Geceleri yeterince uyuduğundan 
ve sabahları iyi bir kahvaltı yaptı-
ğından emin ol. 

  Besleyici şeyler ye. Atıştırmalıkları 
ve şekerli yiyecekleri kes. 

  Eğer yardımı oluyorsa öğretmeni-
ne sınıfın ön sırasında oturup otu-
ramayacağını sor. 

  Dikkatini toplamana yardımcı olu-
yorsa karalama yapmak için izin al. 
Böylece daha uzun süre yerinde 
oturabilirsin. 
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saat
evin anahtarı
tarak
cetvel
makas
bilgisayar diski
tükenmez ve kurşun kalemler
defter
müsvedde kâğıt
not defteri
sözlük
gözlük
tutkal
pergel
öğle yemeği
5 dosya
hesap makinesi
telefon parası

Şeyler

okul için
ihtiyacım 
olan

(Cevap sayfa 81’de)

Amy, okula gitmeden önce ihtiyacı olacak her şeyin listesini yapar. Listede resimde 
olmayan bir şey var mı? Resimde Amy’nin listesinde olmayan bir şey var mı? 
Amy’ye dikkatlice bak. Neyi yapmayı unuttu?

DAHA DÜZENLİ OLMAKDAHA DÜZENLİ OLMAK
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OKUL GÜNÜ LABİRENTİOKUL GÜNÜ LABİRENTİ
Bu, Tom’un okuldaki ilk günü.

Onun doğru sırayla -her elmadan bir kez geçerek-
yolunu bulmasına yardım et. 



D
r. Patricia O

. Q
uinn &

 Judith M
. Stern 

DİKKAT GELİŞTİRME AKTİVİTELERİ
DEHB’Lİ

0,55
mmiç kağıt 80 gr 1. hamur SIRT ebadını doğru olup olmadığını lütfen kontrol edin 

AKTİVİTE VE OYUN

Yazarlar: Dr. Patricia O. Quinn & Judith M. Stern 
Resimleyen: Kate Sternberg

Çeviren: Şeyma Tahan

8-13 YAŞ ARALIĞINDA OLAN
DEHB'Lİ ÇOCUKLAR İÇİN 50 AKTİVİTE VE OYUN

Brakes Yayınevi'nin bu heyecan verici koleksiyonundaki oyunlar, bulmacalar, 
aktiviteler, makaleler ve kaynaklar DEHB’li çocuklara karşılaştıkları 
zorlukların üstesinden gelmeleri için 50 yöntemden fazlasını sunmaktadır. 

Çocuklar bu kitap ile birlikte DEHB’den kaynaklanan sorunları çözme ve 
düzen geliştirme konusunda pratik ipuçlarına sahip olacaklar. Kitap 
içerisinde kendileri gibi olan çocukların sorunlarını ve çözüm önerilerini de 
okuyabilecekler. Hayatı daha kontrol edilebilir ve daha eğlenceli yapan birçok 
fikir bulacaklar!

Kitabın içerisinde bulabileceğiniz bazı konular:
OKULDAKİ BAŞARIYI ARTIRMAK
•  Ev Ödevi Sorunlarının Üstesinden Gelmek
•  Okuma Becerilerini Geliştirmek ve Sınavlara Hazırlanmak

EĞLENMEK! BOŞ ZAMANLARDA YAPILACAKLAR VE SPORLAR
•  Televizyon İzlemek Yerine Yapılabilecek 25 Şey
•  Gününü Keyifli Hâle Getirmenin 15 Yolu

ARKADAŞ EDİNMEK VE ARKADAŞLIĞI DEVAM ETTİRMEK
•  İyi Bir Arkadaş Nasıl Olur?
•  Arkadaşlıklar Nasıl Devam Ettirilebilir?

AİLEN VE SEN
•  Aile Desteği
•  Aile Eğlencesi

DİKKAT GELİŞTİRME
AKTİVİTELERİ

DEHB'Lİ

PATRICIA O. QUINN, uzmanlık alanı çocuk gelişimi ve psikofarmakoloji olan, Washington, D.C.'de 
gelişimsel pediatri uzmanlığı yapan bir doktordur.  Dr. Quinn bir öncü olarak DEHB, hiperaktivite ve 
öğrenme bozuklukları alanlarında otuz yıl çalışmıştır. Pek çok makalesi yayımlanan Quinn, ülke 
genelinde çalıştaylar düzenlemektedir.

JUDITH M. STERN, Rockville, Maryland’de özel uygulamalar yapan bir eğitim danışmanıdır. Öğrenme 
güçlükleri ve DEHB’li çocukların yanı sıra çocukların ebeveynleri ve öğretmenleriyle de çalışmalar 
yapmaktadır. Dikkat bozukluğu ve öğrenme güçlükleriyle ilgili birçok kitabın da yazarıdır. 
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