22.6 cm

- Dawn Huebner, Klinik Psikolog, çok satan Outsmarting Worry ve
What to Do When You Worry Too Much kitaplarının yazarı

“Kaygılı genç şövalyelerin endişe zırhlarını kaldırmaya başlamasını
sağlamak için iyi bir şekilde kaleme alınmış, yaratıcı bir şekilde
resmedilmiş ve pratik fikirlerle dolu bir kitap.”

- Dr. Pooky Knightsmith, Yaratıcı Eğitim Direktörü, The Healthy
Coping Colouring Book and Journal kitabının yazarı
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“Bir zamanlar uzaklarda barış içinde yaşayan bir krallıkta, eğitim alan bir
şövalye yaşarmış. Şövalye büyük, parlak ve pırıl pırıl zırhı olmadan asla
dışarı çıkmazmış. Aslında kimse şövalyenin miğferinin altında nasıl
göründüğünü bile bilmiyormuş! Çünkü şövalye ne zaman ne olacağını
asla bilemiyormuş. Ya düşüp dizini yaralarsa? Ya aniden savaş çıkarsa?
Ya bir volkan aniden patlarsa ve tüm krallığı lavlar kaplarsa?”
Acaba şövalye tüm bu düşüncelerden kurtulup kaygılarının
üstesinden gelebilecek mi? Cevabı hikâyenin içinde.

Kitabın sonunda ebeveynler, uzmanlar ve çocuk bakımı
ile ilgilenenler için Charlie Waller Memorial Trust'ın
danısman egitmeni Ian Macdonald tarafından hazırlanan
bir rehber bulunmaktadır.
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Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
bandrol taşıması zorunlu değildir.
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“Bu değerli kitap, tadında mizahi tarzı ve eğlenceli çizimleriyle çocuklara
bir şeylerin yanlış gitme korkusunun normal olduğunu ve bu durumda nasıl
ilerlemeleri gerektiğini öğretir.”
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KAYGILI
sÖVALYE
Endiselerin Üstesinden Gelmekle
Ilgili Bir Hikâye

Lloyd Jones
Ian Macdonald’ın Katkılarıyla...

Bir zamanlar uzaklarda barış içinde yaşayan
bir krallıkta, eğitim alan bir şövalye yaşarmış.

Şövalye büyük, parlak, pırıl pırıl zırhı olmadan asla
dışarı çıkmazmış. Aslında kimse şövalyenin miğferinin
altında nasıl göründüğünü bile bilmiyormuş!

The knight never took their armour off, even in bed.
Even in the bath!
Because they always said you never know what might
happen…

EBEVEYNLER, UZMANLAR
VE ÇOCUK BAKIMI ıLE
ıLGıLENENLER ıÇıN REHBER
———————————————————

Kaygı, erken yaşlardan itibaren herkesin yaşadığı bir duygudur ancak çoğu zaman yanlış anlaşılır.
Düşük seviyelerdeki kaygı, çevremizden gelen farklı uyaranlara tepki olarak deneyimlenen
tamamen normal bir duygudur. Bu yüzden bu duyguları deneyimleyen çocuklarla konuşarak
bunları açıklamak gerçekten önemli olabilir.
Ayrıca bazı durumlarda bu duyguların çocukların günlük aktivitelerini etkileyeceği zamanlar
da olabilir. Bazı çocuklar için bu duygu, onların belirli yerlerde veya durumlarda -okul gibibulunmalarını zorlaştırabilir veya akranlarıyla hatta aile üyeleriyle etkileşimlerini azaltabilir.
Genel ruh hâli, iştah ve uyku gibi durumlarını da etkileyebilir.
Bu kitap; ebeveynlerin, uzmanların, bakıcıların, öğretmenlerin ve diğer profesyonellerin
çocuklarla “kaygıyı deneyimleme ve yönetme” konusunda görüşmeler yapmaları için harika
bir başlangıç noktasıdır. Kitaptaki karakterler aracılığıyla endişeli duyguların eylemlerimizi
nasıl etkileyebileceği açık ve basit bir şekilde yazılmıştır. Bu “baş etme” teknikleri çocuklar için
gerçekten yararlı olabilir. Çocuklar konu hakkında çok fazla konuşmaya gerek kalmadan kitaptaki
karakterlerle bağ kurar, “duygularını yönetme stratejileri”ni keşfedebilir.
Kitapta kullanılan dil, konuyla ilgili etkileşim kurmaya yardımcı olacak şekilde uyarlanmıştır.
Çok yargılayıcı olmayan kelimeler kullanılmıştır. Destekleyici ve olumlu ifadelere yer verilmiştir.
Kitap, çocukların duygularını tanımlamalarına ve ihtiyaç duyduklarında destek aramalarına
yardımcı olur.
Çocuklarla tartışma başlatmak için bazı yol ve önerileri sonraki birkaç sayfada bulabilirsiniz. Bu
soruları hikâye boyunca ilerlerken ya da hikâyeyi birlikte okuduktan sonra kullanabilirsiniz.
Ian Macdonald
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