
Güvenli Yer Çalışması 

(Küçük Çocuklar 

için) 
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Bir sonraki sayfadaki yönergeleri kullanarak çocuğunuzla 

beraber uygulayabilirsiniz. 

Sanki o anlattığı yerde bir gezintiye çıkınış gibi size 

anlatınasını ve tasvir etınesini isteyin. 

İlkokul çocukları için soınutlaştırınak öneınli olduğu için 

sonrasında "Güvenli Yer" resmini çizmek ya da oyun 

hamurlarından kendisi için hatırlatıcı bir objesini yapınak 

dalıa kolay hayal etınesine yardııncı olabilir. Siz de kendinize 

bu çalışınayı yaparak zorlandığınız anlarda kullanırsanız 

sizleri örı1ek alarak kullanınakta daha istekli olacaktır. 
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Gözlerinizi kapatın ya da açık olarak tutun. Sizin için 

hangisinin daha uygun olduğunu hissediyorsanız o şekilde 

kalabilirsiniz. 

Kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz bir yer hayal edin. 

Bu yer daha önce gittiğiniz, bildiğiniz bir yer olabileceği 

gibi hayali bir yer de olabilir. öneınli olan kendinizi ralıat 

hissedeceğiniz bir yer olmasıdır. 

Güvenli yerinizi gözünüzün önüne getirin ve orada 

olduğunuzu düşünün. Burası sizin güvenli ve özel yeriniz. 

Orada olmasını istediğiniz her şeyi orada hayal edebilirsiniz. 

Kendinizi orada görebiliyor musunuz? 
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Çevrenize bakın. Neler görüyorsunuz? Çevrenizde neler var? 

Nasıl bir yer? Sizden başka birileri var mı?Sesleri duyun. Bir 

orınan kenarındaysanız ağaçların rüzgarda çıkardığı sesi ya 

da yanan odun ateşinin çıtırtısını duyuyor ınusunuz? Kokusunu 

alınaya çalışın. Nasıl kokuyor? Çiçek gibi mi, annenizin yaptığı 

kek gibi mi? Güvenli yerinizde ayakta durduğunuz ya da 

oturduğunuz zemini hissedin. Havanın sıcaklığını duyuınsayın. 

Güvenli yerinizde bir gezinti yapın ve sonra kendiniz için bu 

anın bir hayali bir fotoğrafını çekin. Burada size güven veren 

bir obje ya da bir manzara olabilir. Güvenli yerinize bir isim 

verin. Hazır olduğunuzda, gözlerinizi yavaşça açın ve şiındiye 

dönün. 
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Daha küçük çocuklar için güvenli yer çalışması 

(İlkokul döneınine kadar): 

Evin içinde güvende olabilecekleri bir alan hazırlayın. 

Küçük bir çadır, ıninderler, yumuşak bir örtü, yastıklar, 

yumuşak oyuncaklar ... ile onun için hazırladığınız bu alanı 

çocuğunuza gösterin. "Burası senin güvenli alanın" diyerek 

hazırladığınız alana girip dokunmasına, incelemesine fırsat 

verin. Eğer isterse oturınasını ya da yatmasını isteyin. 

Burası için bir isim buln1asına yardııncı olun. 


