
ÇOCUKLARDA ÖFKELİ
VE SALDIRGAN

DAVRANIŞLARI NASIL
ÖNLERİZ?



Çocuğun ilişkilerinde
hissettiği acı ve

reddedilme duygusundan
kaynaklanır.

ÖFKE NEDİR?

Kişinin kendisine saygı
duyulmasını istediği için

başlattığı bir çeşit
isyandır.

Mutluluk,hüzün,şaşkınlık,
korku gibi doğal bir

duygudur.



Öfke değil ifade ediliş

biçimi yanlış olabilir.

Saldırganlık da öfkenin

yanlış  bir şekilde

ifadesidir.

Öfke ve Saldırganlık 

Aynı Mıdır?



Ne olduğu

Ne gibi sonuçlara sebep olduğu

Öfke karşısında ne yapmamız gerektiği

Öfkenin,

gibi sorulardan önce 

öfke tepkisinin altındaki nedenleri

bulmalıyız.



Çocuğum çok öfkeli ve saldırgan

davranıyor, evde kontrol

edemiyoruz, ne yapmalıyız ?



Çocuklarınıza İyi Model Olun

Her şeyden önce ana-baba çocuğa saldırganlık
model� olmamalıdır. (Evde dayak y�yen b�r çocuk

varsa kardeş�n� dövüyor. Kardeş� yoksa okulda en
ufak b�r sorunda arkadaşına vuruyor ya da

hayvanlara ez�yet ed�yor.)



Olumsuz Davranışta
Toleransınızın Sınırı Olsun

 Çocuğun istekleri bu tip davranışlar
yapınca yerine getiriliyorsa, çocuk

isteklerini yaptırmada araç olarak görmeye
başlar. Bu yolla istekleri yerine

getirilmemelidir. 



Saldırgan davranışlar

ödüllendirilmemeli ve

onun bu davranışının

istenmeyen bir davranış

olduğu hemen

gösterilmelidir.

Olumsuz Davranışı Anında Uyarın



Saldırgan davranışlar kes�nl�kle dayakla cezalandırılmamalıdır.
Ana-babanın �lg�s� ,sevg�s� azaldığında ve f�z�ksel cezalar uzun

süre devam ett�ğ�nde; çocukta saldırgan, as�, sorumsuz
davranışlar gel�ş�r. 

Dayak saldırgan davranışın hemen b�t�m�nde uygulandığı
zaman, onun hemen kes�lmes�n� sağlayab�l�r ancak, çocukta

düşmanca duygular gel�şt�r�r.

Şiddet Yok!



Çocuk gerg�n ve s�n�rl�yken
onunla tartışmamalı,

sak�nleşmes�n� beklemel� ve daha
sonra davranışı �le �lg�l�

konuşulmalıdır.

Zaman Tanıyın



Sorumluluk Verin

Çocuğa sosyal olgunluğuna uygun çeş�tl�
sorumluluklar ver�lmel�, başarab�leceğ� kadarıyla b�r
çok şeyler� başlatıp, b�t�rmes� sağlanmalıdır. Çocuk

başarma duygusunu yaşamalıdır.



Davranışın Olumsuz Sonuçlarını
Gösterin

Çocuğa bu davranışın

dezavantajları gösterilmelidir.

Saldırgan davranışları ile

isteklerini elde edemeyeceğini,

istediği şeyleri kaybettiğini

görmeli ve yaşamalıdır.



Olumlu Davranışı Ödüllendirin

Ana-baba ve diğer yetişkinler çocuğun olumlu
davranışını görüp, olumsuz davranışı

görmezlikten gelmelidir. Çocuk bu davranışı
yapmadığında sözel olarak ödüllendirilmelidir.

Ör:10dk. kavga etmeden ve bağırmadan
oynadığında bunu  sözel olarak ödüllendirme vb.



Enerjisini Farklı Yönlere

Yönlendirin

Çocuğun dışarıda oynamasına �z�n vermek 
 çocuğun ger�l�m�n� azaltır ve enerj�s�n�

boşaltma �mkanı sağlar.

Tabi ki pandemi sürecinde evdeki
etkinliklere ağırlık vermeliyiz



Saldırgan davranış diğer
çocukların güvenliğini ciddi bir

şekilde tehdit etmedikçe bu
davranışın üstünde
durmamak gerekir.

Görmezden Gelin



Kendi Kendini
Sakinleştirmesini Öğretin

Çoocuk oldukça dürtüsel davranıyorsa ve onun bu yönünü
kontrol etmede güçlük yaşanıyorsa;çocuğa başkalarına

vuracağı zaman, kendi kendini engelleyici cümleler söylemesi
öğretilebilir.Ör:10'na kadar say ve ona vurma gibi.



TV deki şiddet içeren programları seyretmesi engellenmelidir.
Eğer kesinlikle engel olunamıyorsa, ana-baba çocukla birlikte
seyrederek Şiddetin sonuçlarını tartışabilirler.Ayrıca bu Şiddet

filmlerinin gerçek yaşamın modeli değil, kurmaca olduğu
çocuğa anlatılabilir.

Saldırgan Modellerden Uzak

Tutun



Alternatifler

Bulun

Yumruklanabilen kil, çakılabilen çiviler, resim
çizme, boyama çocuğun kızgınlık duygularını

kontrol altına almayı sağlayabilir. Ayrıca futbol,
basketbol gibi sporlar kabul gören çıkış

yollarıdır.



Her yaş ve dönemde çocuğun temel
ihtiyaçları zamanında yerine getirilmelidir.

Çocuğunuzun İhtiyaçlarını Fark Edin



BABALARA ROL VERİN

Öfke kontrolünde sorun yaşayan çocukların
özellikle baba ile daha çok birlikte olması

sağlanmalıdır.



Saldırgan davranışlar ortaya
çıktığında, yetişkinler sakin

davranmalı, anormal duygusal
tepkiler yerine ben dilini kullanmalıdır.  

Ör:Böyle kavga ettiğin zaman
rahatsız oluyorum, üzülüyorum gibi.

BEN DİLİ KULLANIN



SON OLARAK 

ÇOCUKLARINIZI KOŞULSUZ SEVİN

ÇOK SEVİN



ÖFKENİZİ BASKILAMAYIN

“Acını yaşa, öfkeni yaşa. Ve seyret. Kendini

sakın bastırma. Öyle suyun üstünde akan

yaprağa bakar gibi bak, seyret. Uzanıp onu

almaya kalkışma. Kendini suçlama. Olacak

olandan kaçamazsın. O yüzden hiç bastırma

kendini, baskılama. 

Çünkü insan bastırdığı duygunun esiri

olur...

CAHİT ZARİFOĞLU
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