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Pratik önerilerin, gerekli bilgilerin, eğlencenin sunulduğu ve hemen hemen 
her olayda, evde, okulda ve arkadaşlarla oluşabilecek problemlerde kullanı-
labilecek çözümlerin verildiği bu kitapta, aşağıdaki konulardan fayda 
sağlayabilirsiniz. 
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Bir şeyleri hatırlaması
Hisleriyle başa çıkması

Sabah hazır olabilmesi
Rahatlamayı öğrenmesi

Odaklanması
Yardım istemeyi öğrenmesi

Ve çok daha fazlası
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ŞİRİG

Ebeveyn, Öğretmen, Terapist ve 
Diğer Tüm İlgililere

Birçok ebeveyn, “Çocuğuma Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 
(DEHB) hakkında ne söylemeliyim?” diye soruyor. Çocuklarının, DEHB’i 
gerçekçi, olumlu ve yapıcı bir şekilde anlamasına yardımcı olmak 
istiyorlar. Bu kitap, çocukları DEHB’in zorluklarıyla karşılaştıklarında 
ebeveynlere çocuklarına yardım etmelerinin yollarını öğretebilmek için 
hazırlanmıştır. Yavaşlamayı ve Odaklanmayı Öğrenmek, çocuğu merkeze 
alan ve onun gözüyle bakmaya çalışan bir eserdir. Bir çocuğun bize 
heyecanla aktardığı gibi, “Bu kitap beni anlıyor.”

Yavaşlamayı ve Odaklanmayı Öğrenmek, DEHB ile dosttur. Çocuğunuzun 
ilgisini çekmek için karikatürlerle hazırlanmıştır ve okumayı sevmeyen 
çocuklar için bile keyiflidir. Okumayı kolaylaştırmak için bölümlere ayrılmıştır. 
Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için tasarlanmıştır.

Kitap içerisinde dört bölüm bulacaksınız: 

1. Benimle İlgili Kontrol Listesi 

2. Diğerlerinin Bana Yardım Etmek İçin Yapabilecekleri Şeyler

3. Kendi Kendime Yardım Etmek İçin Yapabileceklerim 

4. Annemle ve Babamla Yaptığım Özel Projelerim

Daha faydalı göründüğünden, kitabı çocuğunuzla birlikte her 
defasında bir bölüm olacak şekilde, değişik fikir ve noktaları tartışmak 
için duraklayarak okumanızı öneririz. 
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Çocukların kendi kendilerine yardımcı olmak için öğrenebilecekleri 
şeylere odaklanan üçüncü bölüm, çocuğunuz DEHB ile başa çıkma 
becerisi kazanırken tekrar tekrar referans olarak kullanılmalıdır.

Her bölümün sonunda eğlenceli aktivite sayfası bulunur. Böylece 
çocuğunuz her bölümü rahatlamış ve enerjik olarak tamamlar.

Halihazırda DEHB teşhisi konmuş çocuklar arasında çeşitli farklar 
bulunmaktadır. Bazıları hiperaktif olup dürtüleriyle hareket ederken, 
diğerleri sessiz ve dikkati dağınıktır. Ciddi odaklanma zorlukları yaşayan 
ancak DEHB teşhisi için gerekli kriterleri karşılamayan başka çocuklar da 
var. Tüm bu çocukların önemli ölçüde yardım ve müdahaleye ihtiyacı var 
ve bu kitap onlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

Yavaşlamayı ve Odaklanmayı Öğrenmek’in bu yeni üçüncü baskısında, 
DEHB anlayışımızdaki ve DEHB’in tedavisine yaklaşımımızdaki 
değişiklikleri yansıtacak bazı değişiklikler yaptık. Örneğin; DEHB 
tedavisinde kullanılan uyarıcı ilaçların güvenliği ve etkinliği hakkında 
artan araştırmalara cevap olarak, ilacı ve etkilerini daha çok çocuğa 
açıklıyoruz. Çocuk merkezli odağımızı artırmamız, bu baskıdaki diğer 
önemli değişikliklerden biri. DEHB ile ilgili yazılanların çoğunluğu 
çocukların yetişkinleri rahatsız eden davranışlarını vurgularken, biz 
DEHB’in çocuklara eziyet olan yönlerini vurgulayarak, daha çok onların 
perspektifiyle bakmaya çalıştık.

Umarız bu yeni baskı çocuğunuzun kendini tanıması, hayatı boyunca 
devam edecek bir işlem olan kendini anlama ve kendine yardım sürecine 
başlaması için keyifli bir yol olur.  

- Dr. Kathleen Nadeau ve Dr. Ellen Dixon
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ŞİRİG

Sadece Çocuklar İçin!
Bazı çocuklar okulda dikkatlerini toplamakta ya da akşam ödevlerini 
tamamlamakta zorlanırlar. Bu çocukların bir kısmı uslu durmakta 
zorlanır ve çok hareketlidir. Diğerlerinin zihninden okuldan çok daha 
ilginç milyonlarca şey geçtiğinden ödevlerine odaklanamazlar. Bir şeyleri 
unutabilirler, kaybedebilirler ya da düşünmeyi bırakmadan hareket 
ettikleri için başlarını belaya sokabilirler. 

Böyle problemlere sahip olmak zor olabilir. Okulda günü geçirmek 
zordur hatta akşam evde ödev yapmak daha da zordur. Bazen çocuklar, 
diğer çocuklarla geçinmekte zorlanırlar ya da sanki birileri hep onları 
delirtmeye çalışıyormuş gibi hissederler.
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SANIRIMSANIRIM
YARDIMAYARDIMA

İHTİYACIM VAR!İHTİYACIM VAR!

Bu zorlukların herhangi birine sahipsen bu kitap sana yardımcı olabilir. 
Bu sorunları iyileştirebilecek birçok şey var. Bazılarını kendi kendine 
yapabilirsin. Ailenden, öğretmeninden, doktorundan, terapistinden 
ya da özel eğitmeninden de yardım alabilirsin. Okudukların hakkında 
konuşabilmen için bu kitabı ebeveynlerin ya da başka bir yetişkinle 
beraber okumanı istiyoruz. 

Tanımladığımız çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 
veya kısaca DEHB dediğimiz bir şey var. DEHB’i daha önce duymuş 
olabilirsin. DEHB’li çocuklarda bazı insanların “uykulu beyin” dedikleri 
şey vardır. Bu, beyninin bazı bölümlerinin -hareket etmeden önce 
düşünmene, uslu durmana (çok sıkıcı olsa bile) ve dikkatini toplamana, 
hatırlamana ve organize olmana yardımcı olan bölümler- biraz “uykulu” 
olduğu ve her zaman istediğin kadar iyi çalışmadığı anlamına geliyor. 

Bazen bu çocuklar için okulun çok zor olmasının sebebi, okulun 
onlara sıkıcı gelmesidir. DEHB’li çocuklar ilginç ve heyecan verici şeyler 
yapmaktan hoşlanırlar ve okul her zaman ilginç ya da heyecan verici 
değildir. 
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DEHB’li çocukların çoğunun zeki ve yaratıcı olduklarını muhtemelen 
duymamışsındır. Çok ünlü ve başarılı birçok insanın DEHB’li olduğunu da 
duymamışsındır. 

Ebeveynlerin kendinle ilgili iyi hissetmen ve okulda, arkadaşlarınla 
hatta evde daha iyi zaman geçirmene yardım etmek istedikleri için sana 
bu kitabı aldılar.

BUGÜN OKUL BUGÜN OKUL 
HARİKAYDI!HARİKAYDI!

Kitabı okuduktan sonra kitapla ilgili düşüncelerini bizimle paylaşmanı 
istiyoruz. DEHB hakkında ebeveynler ve öğretmenler için yazılmış birçok 
kitap var ancak çocukların kendi kitaplarının olmasını hak ettiklerine 
inanıyoruz. İşte bu kitap sadece senin için!

Sessizce oturup dinlemek, onlar için çok zor olduğundan birçok çocuk 
(hatta bazı yetişkinler de) dikkatlerini toplamakta sıkıntı yaşıyor.
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Sakince otururken bile içinde bir motor çalışıyormuş gibi 
hissediyor musun?

Oturup öğretmenini dinlemen gerektiğinde kıpır kıpır, 
huzursuz hissediyor musun?

Sınıfta çok konuşuyor ve sessiz kalmakta zorlanıyor musun?

Elini kaldırıp konuşmak için öğretmeninin sana izin vermesini 
beklemeyi unutuyor musun?

Sıranı beklemek çok zor mu?

Sırada beklerken oyun oynayıp diğer çocuklara çarpar mısın?

Soruların çoğuna “evet” dediysen çok fazla enerjin var demektir. 
Enerjinin bu kadar çok olması okulda oturup dikkatini toplamanı 
zorlaştırabilir. 

Hiçbir şey yapmadan dinlemek çok zor olduğundan bazı çocuklar 
derste resim çizerler ya da  karalama yaparlar. Bazı çocuklar oturup 
dikkatlerini toplamaya çalışsalar da kısa bir süre sonra hayale dalarlar ve 
sınıfta anlatılanları dinlemezler, tıpkı böyle…
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MERHABAMERHABA

Sen de okulda dikkatini toplamakta zorlanıyorsan, kıpır kıpır ve 
konuşkanlardan mı yoksa hayalci ve sessizlerden misin? Hepsi gibi de 
olabilirsin. Annene ve babana ne düşündüklerini sor. DEHB’li çocuklar 
genellikle dikkatlerini toplamakta, organize olmakta, yapmaları gereken 
şeyleri hatırlamakta ve bir şeyleri takip etmekte zorlanırlar.

DEHB’li iki çocuk birbirinin aynı değildir. Bir sonraki bölümde bazı 
DEHB’li çocukların kendileriyle ilgili anlattıkları şeylerden bahsedeceğiz. 
Tüm yorumları annen ya da babanla okumanı istiyoruz. Sana uyduğunu 
düşündüğün her yorumun sonundaki kutuya işaret koymanı istiyoruz. 
İşte böyle:
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Yorumları kontrol etmeyi tamamladıktan sonra, okulda başarılı 
olmana ve arkadaşlarınla, ailenle daha iyi geçinmene yardımcı olacak 
yöntemleri anlatacağız. Ayrıca ebeveynlerinin ve diğer yetişkinlerin, sana 
nasıl yardımcı olabileceklerini söyleyeceğiz. 
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