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Dur, Düşün, Harekete Geç: Erken Çocukluk Döneminde 
Öz-Düzenleme, erken çocukluk öğretmenlerine, çocukların 
öz-düzenleme tekniklerini öğrenmelerine ve uygulamalarına 
yardımcı olmak için en son araştırmaları ve çok çeşitli uygu-
lamalı etkinlikleri sunar. Erken çocukluk döneminde öz-dü-
zenleme, güçlü akademik performansa yol açar, öğrencilerin 
sağlıklı arkadaşlıklar kurmalarına yardımcı olur ve onlara ya-
şamları boyunca yüksek stresli durumlarla yüzleşmek için ih-
tiyaç duydukları sosyal ve duygusal kaynakları sağlar.

Kitap, çember zamanı* boyunca, okuryazarlık ve matematik 
öğretiminde ve kaba motor ve açık hava oyunları sırasında 
öz-düzenleme ilkelerini kullanma hakkında bilmeniz gereken 
her şeyi size sunar. Her bölüm, kendi sınıfınıza kolayca da-
hil edebileceğiniz pratik, gelişime uygun oyunlar, şarkılar ve 
stratejilerin yanı sıra sağlam bir araştırma temeli içerir. Dur, 
Düşün, Harekete Geç ile öz-düzenlemeyi okul gününün her 
yönüne entegre etmeye hazır olacaksınız.

Megan M. McClelland, Oregon Eyalet Üniversitesi’nde İnsan 
Gelişimi ve Aile Bilimleri alanında profesördür. Araştırmaları, 
erken çocukluktan yetişkinliğe kadar öz-düzenleme ve akade-
mik başarı arasındaki bağlantılar, öz-düzenlemeyi ölçmedeki 
son gelişmeler ve bunları iyileştirmeye yönelik müdahale çaba-
ları dahil olmak üzere, özellikle çocukların öz-düzenlemesi ve 
okula hazır bulunuşluğu ile ilgili olduğu için, küçük çocuklarda 
bu becerilerin gelişimini optimize etmeye odaklanmaktadır.

Shauna L. Tominey, Yale Duygusal Zekâ Merkezi’nde yardım-
cı araştırmacı bilim insanıdır. Çocuklar ve aileler için sosyal 
ve duygusal iyileşmeyi amaçlayan programlar geliştirmeye ve 
uygulamaya odaklanmaktadır.

* Çember zamanı, çocukların bir daire oluşturacak şekilde oturdukları bir 
oyun düzeni. (e.n.)
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MM: Bu kitap, ilham kaynağım olan kocama ve ço-
cuklarıma ithaf edilmiştir. Her şeyi dengelememe 
yardım ettiğiniz için teşekkürler!
ST: Günlerimi sevgi, destek ve ilhamla dolduran 
kocama ve kızıma...
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Teşekkür 

Hayatımızda, kişisel ve mesleki yollarımızı şekillendiren ve 
bu kitabı mümkün kılan birçok özel insan var. Çalışmalarımı-
zı etkileyen ve bu çabamızda bize destek olan tüm mentorları-
mıza, meslektaşlarımıza, ailemize ve arkadaşlarımıza teşekkür 
ederiz. Burada birkaç özel kişiye teşekkür etmek istiyoruz.

MM: Bu projenin arkasındaki itici güç olan ortak yazarım 
Shauna Tominey’e teşekkür etmek istiyorum. Yaratıcılığını, 
zekâsını ve tutkusunu görmek, gerçekten şaşırtıcı. Ayrıca ba-
bam Charles McClelland’a da ilk etapta bu projeyi yürütme-
mize yardım ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Ve ailemin 
geri kalanına -annem, üvey anne-babam ve kız kardeşlerim- 
beni aklı başında tuttukları, bana bir mizah duygusu verdikleri 
ve sonsuz destekleri için özel bir teşekkür! Ve son olarak, her 
zaman bana inandığı için kocam Roger’a. Seni seviyorum!

ST: İlham veren bir akıl hocası, meslektaş ve arkadaş olan or-
tak yazarım Megan McClelland’a ne kadar teşekkür etsem az. 
Ailem de özel bir takdiri hak ediyor; babam hayat boyu eğitimci 
ve yazar olarak rol model olduğu için, annem en büyük ami-
go kız olduğum için ve kız kardeşim ve ailesi bana haklarında 
yazacak çok şey verdiği için. Ayrıca Melissa Thomas ve Sharon 
Shapses dahil olmak üzere çocukların ve ailelerin hayatlarını 
iyileştiren çalışmalarıyla düşüncelerimi büyük ölçüde etkileyen 
arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. 
Yaptığım işi yapmam için bana ilham veren hayatımdaki çocuk-



McClelland & Tominey
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lara, özellikle de Winter, Lily, Leo ve Juliet’e çok teşekkürler. Ve 
elbette, kocam Colin’in muazzam desteği olmadan bu projeyi 
tamamlayamazdım. Seni seviyorum!
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Erken Çocukluk Döneminde Öz-düzenleme

Ben ve Max, anaokulundaki serbest oyun zamanlarında birlik-
te oynuyorlar. İkisi de yeni gelen mutfakla çok ilgileniyorlar. Ben, 
krep malzemelerini çıkarıyor ve Max, tavaları ve mutfak aletle-
rini çıkarmaya başlıyor. Max, sınıftaki tek önlüğü giyip aşçı ol-
duğunu ilan edene kadar her şey yolunda gidiyor. Ne yazık ki, 
Ben de aşçı olmak istiyor ve iki çocuk önlük üzerinde agresif bir 
çekişmeye başlıyorlar. Öğretmenleri Bayan Lopez devreye giriyor 
ve sakince hem aşçı olabileceklerini hem de önlük giyerek sırayla 
dolaşabileceklerini söylüyor. Max konuşmasını bitirmeden tahta 
kaşıkla Ben’in kafasına vuruyor ve Ben ağlamaya başlıyor. Hayal 
kırıklığına uğramış hisseden Bayan Lopez, Max’e “Bak şimdi, ne 
yaptığına bir bak!” demek yerine derin bir nefes alıyor ve iki ço-
cuk arasındaki çatışmayı sakince ele alıyor.

Bu senaryo, Max ve Ben için öz-düzenlemede bir bozul-
ma olduğunu gösteriyor. Bayan Lopez için ise bu senaryo bir 
öz-düzenleme başarısını gösteriyor! Bu durumda, Max ve Ben, 
bir uzlaşmaya varmak için sözcükleri veya diğer yöntemleri 
kullanmak yerine önlük için savaşmaya başladıklarında öz-de-
netim konusunda zorlandılar. Max ayrıca tepki göstermeden 
ve Ben’e bir kaşıkla vurmadan önce, durup Bayan Lopez’in 
sözlerini dinlemekte zorlandı. Neyse ki, Bayan Lopez, hayal 
kırıklığının önüne geçmesine izin vermedi ancak Max’e sakin-
ce yol gösterdi; eylemleri hakkında düşünerek adım atmasını, 



Hep�m�z çocuklarımız �ç�n en �y�s�n� �ster�z: En �y� eğ�t�m� 
almalarını, başarılı ama en çok da mutlu olmalarını!

Erken çocukluk dönem�nde öz-düzenleme, güçlü akadem�k 
performansa yol açar, çocuklarımızın sağlıklı arkadaşlıklar 
kurmasına yardımcı olur ve onlara yaşamları boyunca yüksek 
stresl� durumlarla baş etmeler� �ç�n �ht�yaç duydukları sosyal 
ve duygusal kaynakları sağlar.

Dur, Düşün, Harekete Geç ebeveynlere ve öğretmenlere, 
çocuk yet�şt�rmede kr�t�k b�r konu olan öz-düzenleme hakkın-
da detaylı b�r rehberl�k sunuyor. Çocukların oyun, etk�nl�k ve 
h�kâyelerle kend� �ç dengeler�n� sağlayab�lmeler� ve duygula-
rını daha güçlü b�r şek�lde kavrayab�lmeler� �ç�n eşs�z b�r 
kaynak olma özell�ğ� taşıyor.

Bu k�tap sayes�nde çocuklarınız duygu, düşünce ve davranış-
larının kontrolünü ele alacak, kend�ler� �ç�n en �y�s�n� yapma-
nın tadını çıkaracaklar!

9 786256 974272




