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Kurbaga’nın Nefes Kesen Konusması

Çocuklar (ve Kurbagalar) Kaygılarıyla, Öfkeleriyle ve 
Heyecanlarıyla Basa Çıkmak Için Nefeslerini Nasıl Kullanırlar? 

Michael Chissick
Illüstrasyonlar: Sarah Peacock
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Bu kitap, hayatımdaki nefes kesen insanlara adanmıştır.

Nobuyo, Claire ve Andrew’a…
MC

Mükemmel eşim Rob’a…
SP
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Tesekkür

Yogayı okullarının günlük rutini hâline getirme cesaretini 
ve inancını gösteren okul müdürlerine teşekkür ederim. 
Onlar sayesinde, Kurbağa’nın Nefes Kesen Konuşması 
kitabı yüzlerce çocuğun, yaşamlarının stresli yönleriyle 
başa çıkmasına yardım eden ve yardım etmeye de devam 
edecek bir faaliyet hâline geldi.

Özellikle, çok teşekkür etmek istediklerim:

Karen Scudamore, Holdbrook İlkokulu’nun Müdürü, 
Waltham Cross, Hertfordshire.

Sarah Goldsmith, Downfield İlkokulu’nun Müdürü, 
Cheshunt, Hertfordshire.

Lynda Pritchard, Warren İlkokulu’nun Müdürü, 
Thurrock, Essex.

Tüm bunların olmasını mümkün kılan Phoenix 
Okulu’nun Müdür Yardımcısı Veronica Armson’a çok 
teşekkür ederim.

Ayrıca haftalarca birlikte çalıştığım tüm sınıf 
öğretmenlerine, öğretim görevlilerine ve öğrenme 
destek görevlilerine çok teşekkür ederim. Onlar olmadan 
başarmak mümkün değildi.

Son olarak kükreyen, vızıldayan, HAAAAA’layan ve 
sakin kalmak için burnundan nefes almaya devam eden 
tüm çocuklara teşekkür ederim.
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Ögretmenler Için Rehber

Giris

Kurbağa’nın Nefes Kesen Konuşması, yoga hakkında çok az 
bilgisi olan ya da hiç bilgisi olmayan; ilkokul ve ortaokul 
öğretmenlerini, okul müdürlerini, öğretim görevlilerini ve 
özel ihtiyaçları olan insanları hedef alıyor. Ayrıca çocuk yoga 
eğitmenleri ve her yaştan çocuklar için de uygun. 

Öğretmenler, vücut pozisyonlarını ve nefes tekniklerini an-
latabilecekleri basit yollar bulacak ve nefes almanın büyüleyi-
ciliğinin keyfini çıkaracaklar. Çocuk yoga eğitmenleri, öğretim 
tekniklerini zenginleştirecek, genişletecek ve planlamadan ta-
sarruf edecekler.

Yıllardır, çocuk yoga derslerinde Kurbağa’nın Nefes Kesen 
Konuşması’nı kullanıyorum. Hikâye, çocukların nefesleriyle 
ilgili farkındalıklarını artırma ve daha da önemlisi stresli 
durumlarda uygulama ihtiyaçlarıyla ilgili olarak gelişti. 
Sınavlar, sözlüler, testler, zorbalıklar, gerginlikler, baş 
ağrıları, sinirlilik ve tabii ki topluluk önünde arkadaşlarına 
ve ebeveynlerine gösteri yapmak ya da bir şeyler sunmak gibi 
durumlarla başa çıkmak için.

Bu Kitap Nasıl Kullanılır?
Bu hikâye SEAL, PSHE veya İngiltere’deki Circle Time gibi öz 
saygınızı artırma provizyonunuza kolayca entegre edilebilir.

Hikâyede, şu sorunlarla başa çıkmak için dört temel nefes 
tekniği vurgulanıyor:

• Kaygı
• Gerginlik ve Ses Gelişimi
• Gerginlik ve Baş Ağrıları
• Öfke

Hikâyeyi sınıfta okuyun ve onları öfke, kaygı ve kızgınlık 
deneyimleriyle ilgili konuşmaya davet edin. Eylemler 
kelimelerden daha yüksek sesle konuştuklarından mümkün 
olduğunca hızlı, sakinleştirici timsah nefesini başlatın. Okulu 
aslanla kükretin, vızıltılı arının yumuşak titreşiminin tadını 
çıkarın ve son olarak, oduncuda nefesinizi verin. Çocukların, 
aktiviteleri ve vücut pozisyonlarını sevdiklerini hemen fark 
edeceksiniz çünkü eğlenceli, uygulanabilir ve anlamlılar.

En iyi strateji, bu hikâyeyi yoga ve/veya drama dersinde 
kullanmak. Ben yoga matlarını, genellikle, salonda çember 
şeklinde kullanıyorum. Mat yoksa, doğaçlama olarak bir 
şeylerin kullanılacağına eminim. Hikâyeye çok fazla bağlı 
kalmanıza gerek yok; değiştirmekten ve geliştirmekten 
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çekinmeyin. Aslında rehberlik etmesi için olay örgüsüyle 
ilgili notlar almanızı ve hikâyeyi ters yüz edip dramaya 
dönüştürmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde hareketlere ve 
davranışlara dikkat edebilirsiniz.

Kurbağa olabilme fırsatını olabildiğince çocuğa tanıyın. 
Üzgün bir yüz yapmalarını isteyin. Hikâye ilerledikçe daha az 
üzgün yüz yapmalarını isteyin. Tüm sınıf, diğer karakterleri 
oluşturur: Timsah, Aslan, Vızıltılı Arı ve Oduncu Bay Gumble. 
’Koro’da birlik oluşturmak için pankart tutabilirsiniz ve 
pandomimci gibi hareket edip, “Kurbağa neden bu kadar 
üzgün?” ve “Nefes almak için ilgi çekici bir yol biliyorum.” 
diyebilirsiniz. 

Başarısı kanıtlanan bir başka yaklaşım da performansı 
okul sahnesinde sunmak. Ana karakterleri oynamaları için 
çocukları seçerken, sınıfın geri kalanı sahnenin etrafında 
oturabilir. Performanslarına kadar, uygun bir zamanda nefes 
ve duruş aktivitelerini güçlendirebilirler. Anlatıcı olması için 
uygun bir çocuk seçin. Oyuncuların çizgileri bildiğinden, 
dolayısıyla performansın güçlü olduğundan ve izleyicinin 
dikkatini çektiğinden emin olun. İnanılmaz bir izleyici katılımı 
gördüğüm zamanlar oldu. Çok eğlenceli fakat gürültü bir 
temsile hazırlıklı olun. Sınıflarımın birçoğu arkadaşlarına ve 
ebeveynlerine muhteşem performans sergiledi. Kostümleri 
ve aksesuarları basit tutun. Maskelerin işe yaradığını 
düşünüyorum. 

Karakterlerin tadını çıkartın. Aslan, açıkça favori 
karakterdir. Çocuklar gürültü yapmak için izin almayı severler.

Belki onlarla, önce yumuşak bir kükreme, ardından yüksek 
bir kükreme ve daha sonra orta seviyede bir kükreme denemek 
isteyebilirsiniz. Aynıları Vızıltılı Arı için de geçerli. 

Ilk Önce Hangisi Geliyor?
Sık sık, önce vücut duruşlarını ve teknikleri öğretmenin en 

iyi yol olup olmadığı sorulur ve sonra da hikâyede çıkmaza 
girilir. Birkaç yol denedim ve kendim için en iyisini buldum. 
Hikâye ilerledikçe teknikleri ve vücut duruşlarını öğrenen 
çocuklarda, davranışların ve konsantrasyonun daha iyi 
olduğunu fark ettim. Esnek olmaya hazır olun ve her durumda 
daha iyi sonuçlar elde etmek için deneyler yapın. Yaklaşımınız 
ne olursa olsun, bu nefes tekniklerinin ve becerilerinin 
çocuklara, çeşitli zorluklarda nasıl yardımcı olabileceğini 
hatırlayın ve eğlenin.

Ögrenme Hedefleri
Üç ya da dört seans sonunda çocuklar şunları diyebilir:

• Timsah Nefesi’ni kullanarak kendimi nasıl 
sakinleştireceğimi biliyorum.

• Baş ağrısı çektiğimde Vızıltılı Arı Nefesi’ni nasıl 
kullanacağımı biliyorum.

• Öfkemden kurtulmak için Oduncu Nefesi’ni nasıl 
kullanacağımı biliyorum.

• Sesimi daha güçlü çıkarmak için Aslan Nefesi’ni nasıl 
kullanacağımı biliyorum.
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Sıcak ve güneşli bir öğleden sonra Kurbağa, nehrin kıyısında oturmuştu.

Çok,
çok,
çok,
çok üzgün
görünüyordu.
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Timsah, Kurbağa’nın 
yüzüne baktı ve sordu;

“Neden üzgünsün Kurbağa?”

Arkadaşı Timsah ortaya çıktı. 
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Kurbağa cevap verdi; 

“Sana neden 
üzgün olduğumu 

söyleyeceğim.”



Michael Chissick, 1999’dan beri yoganın daha yaygın 
hâle gelmesi için çocuklara eğitim veriyor, özel eğitime 
ihtiyaç duyan çocukların bulunduğu okullara yogayı 
dahil ediyor. Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) olan 
çocuklara yoga öğretmek konusunda önde gelen bir 
uzman. Michael, çocuklara yoga öğretmek isteyen 
öğrencilerine danışmanlık yapmaya ve eğitimler vermeye 
devam ediyor. Bu sebeple, “Öğretmenler Öğretmeni” 
olarak biliniyor. Michael, yoga topluluklarında ve eğitim 
sektöründe, alanının gerçek bir lideri olarak kabul 
ediliyor. 

Michael, çocuklara yoga öğretmekle ilgilenen herkese 
eğitim verdiği ve rehberlik ettiği için çok mutlu. Siz de 
info@yogaatschool.org.uk adresinden iletişime geçebilir 
ya da www.yogaatschool.org.uk web sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz.
Sarah Peacock’un tatlı bir şekilde karakterize ettiği 
Kurbağa ve arkadaşları, eşsiz yeteneğinin bir örneği. 
Onun çizimleri detaylı, eğlenceli, hikâyeyi zenginleştiren 
ve her karakterin ruh hâlini yansıtan bir tarzda. Sarah, 
Tiyatro Tasarımı birinci sınıfın ardından, 2004 yılında 
öğretmenlik eğitimini tamamladı. Hertfordshire 
çevresinde ders verdiği ilköğretim okulunda, sanata 
ve çizime olan tutkusu kendini gösteriyor; sadece okul 
çevresini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çocuklara 
da ilham oluyor.

Sarah ile sarahpeacock30@yahoo.co.uk adresinden 
iletişime geçebilirsiniz.






