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ÇOCUKLAR İÇİN MINDFULNESS 
 

Çocuklar için meditasyon kavramı bundan birkaç yıl öncesine kadar tam olarak keşfedilmemiş 

bir alandı. Çocukların meditasyon yapması zor ve karmaşık olarak algılanıyordu. Mindfulness  

(bilinçli farkındalık)  bir çeşit meditasyondur. Anlam olarak, anda kalabilmek, andaki farkındalık 

diye adlandırılabilir. Birçok kişinin uyanık olduğu zamanın neredeyse yarısını geçmiş ya da 

gelecek ile ilgili düşünerek geçirdiği bilinmektedir. Mindfulness ise, içinde bulunduğumuz an 

içinde gelişenlere dikkat etmeyi ve tüm bu fark edilenleri yargısızca kabul etmeyi amaçlar.  

Araştırmalar mindfulness pratiklerinin çocukların kaygılarının azalmasına yardımcı olduğunu, 

uzun vadede dikkat becerilerinin geliştiğini ve daha uzun süre odaklanabildiklerini, ayrıca 

çocukların duygularını kontrol etme konusunda geliştiklerini, direnç kapasitelerinin arttığını, 

aile içi ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini göstermiştir. Yapılan araştırmalar sadece çocukların 

değil bu pratiklerin anne ve babalar tarafından da uygulanmasının gerekliliğini de 

göstermektedir. 

Çocuklara mindfulness hakkında basit ve anlaşılır bir biçimde bilgi aktarmak önemlidir. Susan 

Kaiser Greenland, farkındalık egzersizlerine başlamadan önce yoğun düşüncelerle dolu zihnin 

ve mindfulness pratiklerinin neleri hedeflediğini çocuklara bir su etkinliğiyle anlatmayı tercih 

eder. Önce su dolu şeffaf bir şişeyi çevirip, çocuklara suya bakarken arkada neler gördüklerini 

sorar. Daha sonra suya karbonat ekleyip salladıktan sonra bulanık suya bakıp arkasında neler 

gördüklerini sorarak, aslında yoğun duygu ve düşüncelerin zihnimizi nasıl etkilediğini çocuklara 

anlatır. Çocuklara mindfulness pratiklerinin zor durumları/duyguları yok etmeyi 

amaçlamadığını; kendilerine ve çevrelerine dair farkındalıklarını artırmaya, duyguların geçici 

olduğunu fark etmeye, duyguların beden üzerindeki yansımalarını anlamaya ve daha kontrollü 

olmaya yardımcı olduğunu anlatmak gerekir.  

Çocuklarla mindfulness pratikleri yapmadan önce ebeveynlerin egzersizleri kendilerinin 

denemeleri, sürece hakim olduktan sonra çocuklarla beraber yapmaları daha etkili olacaktır. 

Her zaman olduğu gibi, bu konuda da çocuklara rol model olmak ve günlük rutinlere 

mindfulness pratiklerini eklemek daha fazla fayda sağlayacaktır.  

Çocuklar ile beraber yapabileceğiniz birkaç pratik örneği; 
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 Mindfulness pratiklerine bir nefes egzersizi ile başlamak iyi bir başlangıç olacaktır. 

Çoğu zaman nefes aldığımızın farkına 

varmayız ancak dikkatinizi nefesinize 

yönelttiğinizde daha sakin ve dikkatli 

olduğunuzu fark edersiniz. Yandaki resmi 

çocuğunuza gösterip, 5 saniye boyunca nefes 

alıp, 5 saniye aldığı nefesi tutmasını ve 5 

saniye nefesini vermesini isteyin. Bu 

çalışmayı somutlaştırarak çocuğunuzun daha 

iyi anlamasını da sağlayabilirsiniz. Bunun için, 

yere sırt üstü uzanmasını isteyebilirsiniz, 

karnına en sevdiği oyuncağını yerleştirip her 

nefes alıp verişinde ona odaklanmasını söyleyebilirsiniz. 

 Farkındalık Yürüyüşleri: Çocuğunuzdan 5 dakika boyunca yürümesini ve bu yürüyüş 

esnasında da seçtiği bir sese, bir kokuya, bir dokuya odaklanmasını isteyin. Bu 5 dakika 

boyunca bir ağaca ya da toprağa dokunmayı seçebilir, bir kuşun sesini dinleyebilir ya 

da sadece rüzgâra karşı durabilir. 5 dakika sonunda ne yaptığını, neler hissettiğini 

özetletebilir ve duyguları hakkında konuşabilirsiniz. Farkındalık yürüyüşlerini beraber 

de yapabilirsiniz. Çocuğunuzla yapacağınız yürüyüşleri bilinçli farkındalık ile yapmaya 

çalışın. Özellikle daha önceden bilinen bir yürüyüş rotası ise daha önceki 

yürüyüşlerinizde fark etmediklerinizi fark ederek yürüyebilirsiniz. Yürüyüşün birkaç 

dakikasında tamamen sessiz kalarak yürüyüşe, çevredeki seslere odaklanmak ve o 

“an” içinde kalabilmek amacınız olmalıdır. 

 Bir diğer mindfulness pratiği olan, Mandala boyama etkinliğini ailece 

gerçekleştirebilirsiniz.  

 Düşünce Şefi Etkinliği: Bu etkinlik için bir “Düşünce Kavanozu” hazırlamak gerekiyor. 

İhtiyacınız olacaklar; camdan bir kavanoz, biraz gliserin, düşüncelerin yerine ve çok 
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güçlü isteklerin yerine geçmesi için farklı renkte simler ve su. Tüm malzemeler 

kavanoza koyulur. Sonrasında, 3S Kuralı uygulanır. 3S: Salla, Seyret ve Sakinleş.  

Düşünce Kavanozu Nasıl Kullanılır? 

Kavanozu sallayın, zihin kavanozunda girdap oluşturan simlere odaklanın, simlerin 

dibe düşmesini bekleyin, bunları yaparken çocuğunuza “simlerin yavaşça aşağı 

düşmesini izlerken senin düşüncelerin, duyguların ve hislerin de aşağı inecek. Her şey 

birden yok olmayacak ama hepsi dibe çökecek ve artık seni rahatsız da etmeyecek. 

Böylece duru bir zihinle her şeyi net olarak görebileceksin. Ve sonra… Nasıl hareket 

edeceğine karar verebilirsin.” şeklinde bir açıklama yapılabilir ve özellikle duyguları 

yoğunlaştığında bu egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. 

 Mindfulness hakkında yazılmış çocuk kitaplarından faydalanabilirsiniz. 

 

Eline Snel’in dediği gibi; “Denizi kontrol edemezsiniz, dalgaları engelleyemezsiniz ama sörf 

yapmayı öğrenebilirsiniz.” Mindfulness pratikleri de bunu amaçlar. 
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