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Büyümek: Birlikte kazanılacak bir mücadele

Alberto Pellai ve Barbara Tamborini

K üçük bir çocuk için büyümek, duygu heybesini gündelik küçük 
fetihlerle doldurmak anlamına gelir. Her ihtiyacın henüz düşün-

cesi bile oluşmadan karşılandığı ilk çocukluk döneminin ardından, 
çocuk 3 ile 6 yaş arası dönemde kendi başına pek çok şeyi yapabil-
diğini keşfeder ve yarış kavramını deneyimlemeye başlar. “Becerdim! 
Yapabilirim!” gibi düşünceler, onun özgüvenini güçlendirecek temeli 
oluşturur. 

Yapabilirim duygusu bir kudret ve kuvvet hissinin oluşmasını ufaktan sağla-
maya başlar. Gerçi her fetih ilk başta arzulanan bir hedefmiş gibi görünmez. 
Bu gibi durumlarda ebeveynin rolü, çocuğu ulaşabileceği hedefler için teşvik 
etmek adına mümkün olanın alanını genişletmek ve bu konuda çocuğu he-
veslendirmektir. Yardım almadan yemek yemek, isteklerinin kabul edilme-
mesiyle baş etmek, ebeveyni bir kardeşle paylaşmak ve benzeri mücadeleler, 
çocuğun duygusal kaslarını çalıştırır ve doğru biçimde üstesinden gelindik-
lerinde, onu daha güçlü ve özgüvenli kılar.

3 ile 6 yaş aralığında bir çocuğunuz varsa, iyi sonuçlar elde etmek için ta-
kım çalışmasının en doğru çözüm olduğunu bilirsiniz. Bu yaş aralığındaki 
çocuklar, davranışlar ve sonuçları arasındaki ilişkileri kavrayarak önlem al-
mak gibi temel düşünceleri oluşturmayı becerirler. Dolayısıyla çocuğunuzla 
zorlukları paylaşmaya dayalı bir yaklaşım benimsemek son derece büyük 
önem taşımaktadır. Birbirinizin müttefiki olmanız gerekir. İkimiz de kendi 
yataklarımızda uyumayı birlikte başarmalıyız! Farklı lezzetler tatmayı öğre-
nelim. Odanın derli toplu olması için yardımına ihtiyacım var. İşte bu seriyi 



oluşturan kitaplar, yavrunuza onun “büyüme mücadelesinde” yanında oldu-
ğunuzu anlaması için bir rehber (ve doğru seçilmiş sözcükler) sunuyor. Eğer 
yavrunuzun mücadelesi büyümekse, sizinki de onu bekleyen yeniliklerin bi-
lincine varmasını sağlamak olacaktır.

Serinin her kitabında, çocuğunuza okuyabileceğiniz, kendini daha güçlü ve 
güvenli hissedebilmesi adına doğru olanı ayırt etmeyi öğrenmesi (ve yap-
mayı seçmesi) için yazılmış resimli şiirler bulunuyor. Çocuğun basit düşün-
celeri ile yetişkin zihninin karşılaşma düzlemi olan bu şiirler, parçalanamaz 
ittifakınızı oluşturacağınız sihirli bir alandır. Bu kavramlar, anne babaların 
çocuklarıyla doğru iletişim kurmalarına yardımcı olmak amacıyla kafiyeli 
biçimde, mesaj ise hayal gücü ve ironi aracılığıyla veriliyor. Bu sayede, minik 
kâşifiniz için yatağı sıcacık bir çadıra, çorbası da sihirli bir iksire dönüşüyor.

Kitabın son sayfalarında ise, siz anne babalar değerli eğitici nasihatler bula-
cak, olası şüphelerden arınacak, en sık yapılan hatalardan ve strese neden 
olan açmazlardan kaçınmayı öğreneceksiniz.

Her çocuk gibi her ebeveyn de kendine özgüdür. Her biriniz, burada anlatı-
lan teknikleri size özel biçimde yorumlayacak ve somut davranışlara dönüş-
türeceksiniz.
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Bir tanem bak, bu, annenle babanın yatağı.
Artık sevgili yavrum, burada yatmayacaksın.

“Ama ben nerede uyuyacağım, burada değilse?
Ya yalnızlık çekersem? Ya çişim gelirse?”



Gel, sana uyuman için bir yuva bulalım!
Tamamen sana ait, içinde düşler göreceğin.

Minik yaramazlıklar yapıp,
Işıldayan yıldızları, köpük köpük bulutları keşfedeceğin.







Aaa! Bak ağacın gövdesine, üzerindeki deliğe girebilirsin.
“Tak tak! Kimse var mı? Uyumak istiyorum!”

Ama burası doluymuş. Bu evde bir sincap yaşıyor. 
Şşş... Sessiz olun, Bay Baykuş sinirleniyor!



Diğer yuvaya gidelim, orası hem büyük hem de rahat.
Hem belki de kimse yoktur içinde yaşayan. 

Ama... “Çabuk gidin buradan, burası benim evim!”
Diye havlıyor bir av köpeği. O halde ben de giderim!




