
Tuvalet alışkanlığı kazanmak her çocuk �ç�n farklı şek�lde
olab�l�r. K�m�s� bu davranışı kazanırken heyecanla ve
kolaylıkla ed�n�rken k�m�s� zorlanarak bu davranışı ed�n�r. 
Özel gereks�n�ml� çocuklar �ç�nse farklı yöntemlerle bu
davranışı kazandırmayı kolaylaştırab�l�r�z. 
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Bu haftak� bülten�m�zde tuvalet alışkanlığı kazandırmaya
başlamadan önce d�kkat etmem�z gereken konular,
davranış kazandırma sürec�n� ele alacağız.
Bülten 1 ve 2 olarak 2 sayı şekl�nde çıkacaktır.



Her çocuk g�b� özel gereks�n�ml� çocuklar da benzer
davranışlarla tuvalet eğ�t�m�ne hazır olduklarını bazı
bel�rt�lerle göster�rler. Ancak özel gereks�n�ml� çocukların bu
davranışları gösterme zamanları gel�ş�m düzeyler�ne göre
daha büyük yaşlarda olab�l�r. 

Çocuğunuzun tuvalet eğ�t�m�ne hazır
olduğunu gösteren �puçları:

Bez�n� ya da kıyafet�n� ıslattığını/k�rlett�ğ�n� s�ze
söylemes�, göstermes� ya da yüz �fadeler� �le bunu
anlatması (kısaca s�z�n anlamanızı sağlaması).

Bas�t yönergeler� alab�l�r ve uygulayab�l�r olmalı
("Tuvalete g�t.", "Eller�n� yıka."...)

Kas gel�ş�m�n�n bu davranışları yapması �ç�n yeterl�
gel�ş�mde olması gerek�yor (Pantolonunu çıkarmasını
�sted�ğ�n�zde eller�, parmakları bunu yapab�l�r olmalı).

Kas gel�ş�m�n�n bu davranışları yapması �ç�n yeterl�
gel�ş�mde olması gerek�yor (Pantolonunu çıkarmasını
�sted�ğ�n�zde eller�, parmakları bunu yapab�l�r olmalı).

Bağırsaklarının düzenl� şek�lde çalışması gerek�r. 

Mesane kontrolüne sah�p olması gerek�r (Gün
�çer�s�nde en az b�r saat kuru kalab�lmes�).

Tüm bunlar �ç�n çocuğunuzu b�r çocuk doktoruna
götürerek öncel�kl� olarak tıbb� b�r sorun var �se onun
çözülmes�n� sağlamalısınız. Bu sayede sürec� daha
kolay ve çocuğunuz �ç�n oluşab�lecek olası acıları
önleyerek  daha sağlıklı geç�reb�l�rs�n�z.  



Bu büyük b�r amaç olmadığını düşünün. Küçük
b�r kaç adım şekl�nde parçalar oluşturun.
Öncel�kl� olarak tuvalet�n yer�n� öğrenmek,
�ç�ndek� tanımak g�b� adımlarla bütüne
ulaşab�l�rs�n�z. Sonrasında tuvalet eğ�t�m�ne
geçerek s�z�n ve çocuğunuzun üzer�ndek� yükü
haf�fleteb�l�rs�n�z.  

Bu süreç boyunca aklımızda tutmamız gereken
en öneml� konu �let�ş�m olacaktır. Sürec�
çocuğunuzla �let�ş�m kurarak ve onunla b�rl�kte
çalışarak ver�ml� b�r şek�lde geç�reb�l�rs�n�z. İy�
b�r ek�p olduğunuza ve bunun çok �y� b�r ek�p �ş�
olacağına �nanın.

B�raz daha fazla öğret�m, �ht�yaçlarına göre
hazırlanmış yöntemler ve çaba �le özel
gereks�n�ml� çocuklar da tüm çocuklar g�b� bu
alışkanlığı kazanmada benzer adımları
kullanacaklardır.

B�z�m �ç�n bas�t g�b� görünse de özel
gereks�n�ml� çocuklar �ç�n tuvalet eğ�t�m�
karmaşık b�r süreçt�r. Bu nedenle temel olarak
şu üç yöntem� uygulamak s�ze ve çocuğunuza
yardımcı olab�l�r: teşv�k ve ödüller, görsel
destekley�c�ler, sosyal h�kayeler

Her çocuğun özel ve b�r�c�k olduğunu
unutmamalıyız. B�r yöntem b�r çocuk �ç�n
�şlevsel �ken başka çocuk �ç�n �şlevsel
olmayab�l�r. Uyguluma sürec�nde çocuğunuz
�ç�n yararlı olduğunu ve onu �lerlett�ğ�n� 
 düşündüğünüz çalışmaya devam ed�n�z.



Davranışa övgü: Tuvalete g�tt�n, afer�n sana. 
Jestler : Alkış,  el �le onaylama �şaret�, başını sallama,
beşl�k 
M�m�kler: Gülümseme, gözler�nle onaylama
Etk�nl�k ödülü: Sev�len b�r etk�nl�ğe �z�n ver�lmes�(sevd�ğ�
oyuncağıyla oynamasına �z�n verme)
Sembol�k pek�şt�rme: Ç�zelge oluşturup yıldız, ç�çek g�b�
s�mgeler verme(sevd�ğ� ç�zg� f�lm kahramanları s�mgeler�)
Y�yecek ödülü: Sevd�ğ� sağlıklı b�r y�yecek verme  

Özel gereks�n�ml� çocuklarda d�ğer davranışları kazandırma
g�b� tuvalet alışkanlığını kazandırmada da ödüller,
pek�şt�reçler öneml�d�r. 
Çocuğunuza tuvalet alışkanlığı kazanırken küçük parçalara
böldüğünüz bu davranışları olumlu pek�şt�rmeye, teşv�k
etmeye özen göster�n�z.

Ödülü almadan önce çocuğunuz hang� davranışının
pek�şt�r�ld�ğ�n� anlamasına yardımcı olun.
S�mgesel pek�şt�reçler özel gereks�n�ml� çocukların
bunu anlamlandırmasını güçleşt�receğ� �ç�n �şlevsel
olamayab�l�r.
Çocuğunuzun �lerleme kaydett�ğ� adımlardan sonra
sözlü ve sözsüz pek�şt�rmeler dışındak� ödüller�
aşamalı olarak kaldırınız.     

Ödüller� kullanırken çocuğunuz üzer�nde
etk�l� olanları, onun sevd�kler�n�
kullanmaya çalışın.
Hang� davranışı pek�şt�receğ�n�z� tam
olarak planlayın.

TEŞVİK VE ÖDÜLLER



Kend�n�z kartlar hazırlayab�l�rs�n�z.
Aşağıdak� şablonunu çıktı alarak kart oluşturab�l�rs�n�z.
D�ğer b�r öner� olarak daha önce de bahsett�ğ�m�z g�b�
gerçek ya da oyuncak nesneler� sıraya koyarak tuvalet
rut�n�n oluşturmak s�zler�n el�nde.     

Özel gereks�n�ml� çocuklar gördükler� şeyler� yapmak
daha kolaydır. Daha öncek� bültenler�m�zde de kartlarla
eğ�t�m üzer�nde bu yüzden durmuştuk. Öncek�ler g�b� b�r
tuvalet rut�n� oluşturab�l�rs�n�z. Rut�n� tuvalete yakın b�r
alana asmanız �k�s� arasında bağlantı kurmasını
sağlayacaktır. 

GÖRSEL DESTEKLEYİCİLER



Pantolonunu
indir.

Tuvalete 
otur.

Tuvalet kağıdını 
temizlenmek

için
kullan.

Pantolununu
kaldır.

Ellerini
yıka.



Net res�ml�, bas�t h�kayeler kullanmaya çalışın. Bu sayede
çocuğunuzun kafasının karışmasını ve konudan uzaklaşmasını
önlem�ş olursunuz.
Çocuğunuzun sadece yaşına değ�l gel�ş�m�ne uygun şek�lde
yazılmış olmasına d�kkat ed�n. 
H�kayede tuvalet� ve kullanımını tanımlamasına yer ver�lm�ş
olmalıdır. Bu sayede öğren�lecek davranış netl�k kazanacaktır.
Tuvalet� nasıl kullanacağı hakkında b�lg� ver�lmel�d�r.  
Tuvalet� neden kullanması gerekt�ğ� ve kullanmamasının sonuçları
hakkında b�lg� vereb�l�r.

Tıpkı görsel destekley�c�ler g�b� sosyal h�kayeler de
çocukların davranışları anlamasına, uygun davranışları
gel�şt�rmeler�nde yol göster�c� olacaktır. 
Hazır h�kaye bulab�leceğ�n�z g�b� s�zler de kend�n�z ç�z�m
yaparak, kend� a�le b�reyler�n�z�n fotoğraflarını kullanarak
h�kayeler oluşturab�l�rs�n�z.

SOSYAL HİKAYELER

Buna benzer
h�kaye k�tapları
ve v�deolardan
destek
alab�l�rs�n�z.

KAYNAK: https://raisingchildren.net.au/


