
Günlük Rut�n Oluşturma bülten�nde bahsett�ğ�m�z g�b�
özell�kle özel gereks�n�ml� öğrenc�lerde b�r düzen
oluşturmak onların kend�s� daha güvende h�ssetmes�ne,
bel�rs�zl�ğ�n verd�ğ� karmaşadan uzaklaşmalarına
yardımcı olur.
Bu bültende bu rut�nler� özelleşt�rerek uyku düzen�
oluşturma konusuna değ�neceğ�z. Çünkü sağlıklı uyku
çocukların gel�ş�m�nde öneml� b�r rol oynamaktadır.  

UYKU DÜZENİ
OLUŞTURMA

REHBERLİK SERVİSİ

BÜLTENİ
SAYI: 3

Aşağıdak� dosya s�z�n �ç�n www.aut�smspeaks.org/atn
s�tes� üzer�nden Türkçe'ye çevr�lm�şt�r. S�zler dosyayı
çocuğunuzun gel�ş�m düzey�ne ve �ht�yaçlarına göre
düzenleyeb�l�rs�n�z. 



Hızlı İpuçları 
Otizmli Çocukların Uyku Düzenlerinin İyileştirilmesi 
 
Uyku Zamanı Rutinlerini Öğretmek için Görsel Bir Program Kullanma 

 
Görsel bir program, gün içinde neler olduğunu gösteren bir dizi resimdir. Bir etkinlik sırasında ne olacağını 
göstermek için de kullanılabilir. Görsel bir zamanlama, birçok adımı olan bir görevin parçalanmasına yardımcı 
olabilir. Bu, birinin her adımı öğrenmesine ve izlemesine yardımcı olur. Görsel programlar çocuklara gün boyunca 
etkinliklerin ne zaman yapılacağını gösterir. Bu, bazı çocukların daha az endişeli hissetmelerine ve daha esnek 
olmalarına yardımcı olur. Görsel programlar sadece uyku için değil, birçok etkinlik için kullanılabilir. Bazı aileler 
gün boyunca görsel bir program denemek isteyebilir. Diğer aileler yatmadan önce görsel bir program kullanmaya 
başlamak isteyebilir. Aileler, kendileri için en uygun olanı seçmek için sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışmalıdır. 
Görsel desteklerle ilgili bir araç kiti için lütfen tıklayın.  www.autismspeaks.org/atn
 

  Çocuğunuzun anlayacağı görsel bir uyku saati 
programı oluşturun. Bazı çocuklar kontrol listelerini 
anlar; bazılarının resimlere, nesnelere veya 
fotoğraflara ihtiyacı vardır.  
 

 Rutin faaliyetlerin sayısını sınırlayın. Çocuğunuzun 
tamamlaması için bu rutin yaklaşık 30 dakika veya 
daha az sürer. Örnekler aşağıda verilmiştir. 
 

 

 Uyarıcı veya zorlayıcı aktiviteleri yatma rutini 
başlamadan akşamın erken saatlerine yerleştirin. 
Video izleme, tablet oyunları gibi çocukların ekrana 
baktıkları etkinlikler de dahildir. 

 

 Dinlenme kısımlarını ve keyifli aktiviteleri rutinin 
sonuna, uyku zamanına yakın yerleştirin. Örnek olarak 
kitap okumak, sakince müzik dinlemek vb. verilebilir. 
Bazı etkinliklerin kimi insanlar için rahatlatıcı olduğunu 
kimileri içinse olmadığını aklınızda tutun. 

 

 Programı, rutinin gerçekleştirildiği alana ve 
çocuğunuzun her bir öğeye ulaşmasını sağlayacak bir 
yüksekliğe yerleştirin. 
 

 Çocuğunuzun programını kontrol etme ve bu ipucunu 
tutarlı bir şekilde kullanma zamanının geldiğini 
bildirmek için bir ipucu seçin. İpucu örnekleri: “uyku 
zamanı ... sırada ne var?”

 

 Başlangıçta çocuğunuzun programı kullanması için 
yönlendirilmesi gerekebilir. Çocuğunuzun arkasında 
durun ve onu fiziksel olarak programa yönlendirin. 
Sözlü talimatları sınırlayın. Etkinliklerin sırasını iletmek 
için görsel programı kullanın. 
 

 Çocuğunuz programı düzenleyebilmeli. Çocuğunuzun 
elini programa yönlendirin, böylece yetişkin değil 
çocuğunuz kontrol listesindeki öğeleri kontrol eder veya 
resimleri plana taşır. 

 
 Aynı etkinliği temsil etmek için aynı simgeyi sürekli 

kullanın. Örneğin, “banyo zamanı”nı temsil etmek için 
yalnızca bir banyo simgesi kullanın; "yatağa gitmeyi" 
temsil eden tek bir yatak simgesi vs. 

 
 Çocuğunuzu programını uygun şekilde takip ettiği için 

ödüllendirin. Programı takip ederken (sırt masajı, 
küçük atıştırmalık vb. ile birlikte “Programını 
kullandığın için teşekkür ederim,”) ve doğru noktaya 
ulaşırken (gıdıklamak, tercih edilen oyuncak / aperatif, 
vb. ile birlikte “Programını kullanarak harika bir iş 
yapıyorsun”) ödüllendirilebilir. 

 

 Bu rutinin bir gecelik değişmesi gerekiyorsa, sorun 
değil. Çocuğunuza o akşam hangi etkinliklerde ve hangi 
sırada olacağını göstermek için görsel programı 
kullanın. Görselin ne olacağına dair doğru bir tasvir 
yapmaya çalışın. 

 

Örnek Uyku Zamanı Kontrol Listesi Örnek Görsel Uyku Zamanı Rutini  
 Pijamaları giy 

 
 Tuvalete git 

 
 Ellerini yıka 

 
 Dişlerini fırçala 

 
 Su iç 

 
 Kitap oku 

 
 Yatağa gir 

 
 Uyu 

http://www.autismspeaks.org/atn


 
 
 

Uyku Zamanı Kartı 
 

Bazı çocuklar yatakta kalmakta zorlanırlar. Ebeveyn çocuğu yatağa yatırır ve daha ne olduğunu anlamadan çocuk 
ağlar ya da tekrar ayağa kalkar. Çocukların yatakta kalmayı öğrenmelerine yardımcı olacak etkili bir araç, "uyku 

zamanı kartıdır".1 Çocuğa yatmadan önce verilen bir kart olan uyku zamanı kart, yattıktan sonra yatak dışında 
“özgür” bir gezinti ya da bir ebeveyni görmek için kullanılabilir. Çocuk kartı gece boyunca kullanmazsa, sabah özel bir 
ödül için kullanabilir. Eğer çocuk uyku zamanı kartını teslim ettikten sonra yataktan kalkarsa, ebeveyn çocuğa 
olabildiğince az ilgi göstererek yatağa dönmesini söyler. Uyku zamanı kartının amacı, çocuğa yatakta kalmayı 
öğretmektir.  
1 Friman, P., Hoff, K., Schnoes, C., Freeman, K., Woods, D., & Blum, N. (1999). The bedtime pass: An approach to 
bedtime crying and leaving the room. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 153, 1027-1029. 

 
Bu kartı (bileti) nasıl kullanacağım? 

 
1. Çocuğunuza uyku zamanı kartını gösterin ve nasıl kullanıldığını açıklayın (veya çocuğunuzla birlikte aşağıdaki 

örnek hikayeyi okuyun). 
 

2. Çocuğunuzu, kartı kullanarak kazanılabilecek olası ödülleri belirlemeye dahil edin. 
 

3. Uyku zamanında, çocuğunuza kartı verin. Ona nasıl kullanıldığını anlatmanız ve/veya hikayeyi tekrar okumanız 
gerekebilir. 

 
4. Çocuğunuz yataktan kalkarsa veya bir ebeveyni görmeyi talep ederse, sakin bir şekilde ihtiyaçlarına cevap 

verin ve kartı alın. 
 

5. Çocuğunuz kartı verdikten sonra yataktan kalkıyorsa, çocuğunuzu olabildiğince az ilgiyle yatağa götürün. 
 

6. Çocuğunuz tüm gece kartı kullanmazsa, sabah ilk olarak ona bir ödül verin. Ödülleri devamlı bir övgü ile 

birleştirin. Çocuğunuz kartı kullanmakta başarılı oldukça, onu çıkartmalarla (çıkartma şemasında) veya 

çeklerle (puan sisteminde) ödüllendirmek ve yavaş yavaş daha büyük ödüllere doğru çalışmak mümkün 

olabilir.  
Program ya da Kartlar Yapmak için Kaynaklar  

⮚ Kişisel fotoğraflar ⮚ Çizgi çizimleri 

⮚ Genel fotoğraflar • Boardmaker (www.mayerjohnson.com) 

 (www.silverliningmm.com) • 
     

Kid Access (www.kidaccess.com) 
         

 
Uyku zamanı kartını destekleyen örnek hikaye 
 
İnsanların uykuya ihtiyacı var. Uyku, insanların dinlenmiş hissetmelerine ve daha fazla 

enerjiye sahip olmalarına yardımcı olur. Uyku, insanların gün boyunca sakin kalmasına 
yardımcı olur. Uyku, insanların okulda da daha iyi olmasına yardımcı olur! 

Ailem iyi bir gece uykusu çekmeme yardım etmek istiyor. Dinlenmemi, sakinleşmemi ve 
okulda başarılı olmamı istiyorlar. Bazı geceler uyumakta zorlandığımı biliyorlar. 

Ailem bana yardım etmek için bir uyku zamanı kartı yaptı. Bu uyku zamanı kartı bir bilete 
benziyor. Uyku zamanı kartı bir içecek veya yataktan çıkmak karşılığında kullanılabilir. Bir 
bardak su istersem ya da yataktan çıkarsam, onlara uyku zamanı kartını vermem gerek. Bütün 
gece yatakta kalabildiğimde, uyku zamanı kartı bende kalmış oluyor. Bu iyi bir şey! Sabah kartı 
kullanarak sevdiğim bir şey yapabilirim. 
İyi bir gece uykusu dinlenmeme, sakinleşmeme ve okulda iyi çalışmama yardımcı olacaktır. İyi 
bir gece uykusu çekmem ailemin hoşuna gidiyor.

http://www.mayerjohnson.com/
http://www.silverliningmm.com/
http://www.kidaccess.com/


 
 
 
 
 

Sözel Becerileri Sınırlı Otizmli Çocuklar İçin Uyku İpuçları 
 

Uyku araç setindeki fikirler otizmli tüm çocuklara yardımcı olabilir. Buradakiler sözsüz 
veya sözel becerileri sınırlı olan çocuklara yardımcı olabilecek diğer fikirler. Ayrıca bunlar 
çocuğunuzun duyusal ihtiyaçlarından daha fazla haberdar olmanıza da yardımcı olabilir.  
Bir çocuk için sakinleştirici olan şey diğeri için heyecanlı olabilir. Farklı fikirleri 
denediğinizde çocuğunuzun nasıl davrandığını izleyin. Çocuğunuz için neyin en iyi 
olduğunu öğrenmek için deneme yanılma yöntemini kullanmanız gerekebilir. 

 
 

Gün Boyu: 
 

Çocuğunuzun bol miktarda günışığı 
almasına ve egzersiz yapmasına 
yardımcı olun. İşte bazı fikirler: 

 
El arabası yürüyüşü, yengeç 
yürüyüşü, yerden yüksek ve halat 
çekme gibi oyunlar oynayın. 

 
Ağır nesneler ( yiyecekler, ağır 
eşyalarla dolu bir sırt çantası 
gibi) taşıyın. 

 
Ağır eşyalarla dolu bir vagon veya 
arabayı itin ya da çekin. 

 
Direnç sağlayan nesneleri (un 
veya mısır nişastası ile dolu bir 
balon, stres topu, oyun hamuru 
ya da slime) sıkın. 

 
 

Yatmadan Önce:  
Çocuğunuzu yatmadan en az bir saat 
önce rahatlatıcı aktivitelerle meşgul 
etmeye çalışın. Bunlar hareket, 
dokunma, ses, görme, koku veya tat 
içerebilir: 
 

• Sallanma 
 

• Sarılma 
 

• Masaj 
 

• Okuma  
 

• Müzik dinleme 
 

• Sakinleştirici kokular 
 

• Hafif bir atıştırmalık yeme 
 

• Ağırlıklı yelek giyme 
 

• Sakız çiğneme, diş kaşıyıcı 
ısırma, gevrek/çıtır yiyecekler  

• Işıkların ayarını düşürmek 

 
 

Yatak Odasında:  
Uyku zamanı kıyafetlerinin 
rahat olduğundan emin olun. 
 
Çocuğunuzun sevdiği 

kumaşlardan çarşaf ve 

battaniye kullanın. 
 
Battaniyeleri, çocuğunuz için doğru 

miktarda ağırlık yapacak şekilde 

düzenleyin. Ağırlıklı bir battaniye, 

uyku tulumu, doldurulmuş büyük 

hayvanlar veya vücut yastıkları 

kullanmayı düşünün. 
 
Şişme yatak, köpük yatak ya da 

çadır yatak kullanmayı düşünün. 
 
Gece lambaları sakinleştirici olabilir. 
 

Program Panoları: 
 

Bazı çocuklar kelimeler, fotoğraflar veya simgeler kullanan görsel bir 
program kullanamazlar. Bunun yerine nesneleri kullanmak yardımcı olabilir. 

 
İşte bir örnek: Bir nesne panosunun nasıl kullanılacağı burada açıklanmıştır. Örnek 
bir uyku zamanı rutini tuvaleti kullanmak, banyo yapmak, saç yıkamak, saç taramak, 
masaj yapmak ve müzik dinlemek olabilir. Daha sonra banyo veya yatak odasının 
yanına şu eşyaları sırasıyla koyabilirsiniz: bir rulo tuvalet kağıdı, bir kalıp sabun, bir 
şişe şampuan, tarak, bir şişe losyon ve bir CD. Çocuğunuz her nesneyi bir faaliyete 
başlamadan önce alır ve bunu yapacaklarına yol göstermesi için kullanır. Özel bir 
nesneyi sadece uyku zamanına ayırmak faydalı olabilir. Bu özel bir battaniye, yastık 
veya doldurulmuş bir hayvan olabilir. Çocuğunuz bu tercih edilen nesneye sahip 
olduğunda, yatağına girmelidir. Nesneleri kullanmasanız bile, çocuğunuzun 
programını her gece aynı adımlardan geçirip rutin olarak kalması için not edin. Ne 
yaptığınızı anlatmak veya tanımlamak için tek kelime veya iki kelime öbeği kullanın 
(“Banyo zamanı”, “Saçlarını yıka”, “Uyu” vb.). 

 



 
 
 
 

Görsel Program için Örnek Resimler

Dişlerini fırçalamak  Pijamaların giymek 

Duş almak 

Yatağa gitmek Tuvalete gitmek 

Banyo yapmak 

Bir şeyler içmek 

Uyumak 

Saçlarını yıkamak 



 
 
 
 
 
 
 

Görsel Program için Örnek Resimler

Losyon 

Işıkları kapatma Fırça 

Masaj Sallanan Sandalye 

Ağırlıklı battaniye Sarılma & iyi geceler öpücüğü 

Uyku zamanı kartı 



G 
 
 

İlaç içmek Bir atıştırmalık yemek Elini & yüzünü yıkamak 



  
UYKU ZAMANI RUTİNİ - SEÇİMLER 
 
 

Puzzle Kitap okumak 

Şarkı söylemek Müzik dinlemek Seçim yapmak 

Resim yapmak 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
Uyku Zamanı Kartı için Örnek Resimler 


