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ALAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Sosyal Destek Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI Çocukların Temel İhtiyaçları II 

MODÜLÜN TANIMI 

Çocukların dönem özelliklerine uygun beslenmesi, kişisel 

bakım, sık görülen sağlık sorunları ve yaşam alanlarının 

güvenliği konularının incelenerek öğrenilmesini sağlayan 

öğrenme materyaldir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek 

olmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak çocukların 

temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek 

olabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Çocukları gelişim özelliklerine ve yaşlarına uygun 

besleyebileceksiniz.  

2. Çocukların kişisel bakımını yapabileceksiniz. 

3. Çocukların sık görülen sağlık sorunlarını takip 

edebileceksiniz. 

4. Çocukların yaşam alanlarını güvenli 

düzenleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygun koşullarda sınıf ortamı 

 

Donanımlar: İnternet, yazılı ve görsel yayınlar, tepegöz, 

konuyla ilgili afiş, broşür vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Toplumun temelini aile, ailenin temelini ise çocuklar oluşturmaktadır. Geleceğimiz 

olan çocuklarımızın ilk eğitimi ailede başlar. Çocuğun sağlıklı, başarılı ve sorumluluk sahibi 

bir birey olarak yetişip topluma faydalı olması öncelikle ailenin ve çocuğun eğitiminden 

sorumlu kişilerin bilinçli olmasına bağlıdır.  

 

Özellikle bebeklik ve çocuklukta kazandırılacak temel ihtiyaçların temelinde annenin 

önemi yadsınamaz. Çocuğun dönem özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre beslenmesi, vücut 

temizliği, giyimi, uyku ve dinlenmesi ve çocuklarda sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarında 

yeterlilik sahibi olmak çocuğun sağlığı açısından son derece önemlidir.  

 

Ebeveynlerin ve çocuğun birlikte olduğu diğer yetiştiricilerin birincil görevi olan 

çocuğun beslenmesinde göstereceği yeterlilik, çocuğu ömür boyu kazanacağı temel 

ihtiyaçlarını giderme noktasında da faydalı olacaktır. Unutulmamalıdır ki temel ihtiyaçları 

zamanında ve yeterince karşılanamayan çocukların kendilerine ve çevrelerine güven 

duyması söz konusu değildir. Güvensiz ve sağlıksız çocukların gelişimleri ve topluma 

uyumları güçleşecek ileriki yaşlarda bireyin yaşamında iz bırakacak etkiler meydana 

getirecektir. 

 

Bu modül ile çocuğun beslenmesi, vücut temizliği ve çocuklarda sıkça görülen sağlık 

sorunlarını kavrayabilecek ve çocuğun tehlikelere karşı korunmasını sağlayacak tedbirleri 

alacaksınız. Ayrıca bu bilgileri çocuk eğitiminde ve kendi yaşamında kullanabilen, aynı 

zamanda yakın çevresindeki bireyleri de sağlıklı yaşam deneyimlerine sahip olması 

konusunda bilgilendirebilen bireyler olacaksınız. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Çocukları gelişim özelliklerine ve yaşlarına uygun besleyebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Süt çocuğunun büyüme ve gelişiminde anne sütünün önemi konusunda anne 

çocuk sağlığı merkezlerinden bilgi edininiz. 

 Okul öncesi çocukların beslenme ilkeleri hakkında kaynaklardan, afişlerden ve 

İnternetten bilgi edininiz. 

 Okul çağı çocuklarının beslenmelerinin gelişimleri açısından önemini 

araştırınız. 

 

1. ÇOCUK BESLENMESİ 
 

Çocuğun yaşına, cinsiyetine göre yeterli ve dengeli beslenmesinin en önemli 

göstergesi çocuğun büyüme ve gelişmesidir. Büyümenin yeterliliği, çocuklarda yaşına ve 

cinsiyetine göre olması gereken vücut ağırlığı ve boy uzunluğunun saptanması ile anlaşılır. 

 

1.1. 0–2 Yaş Çocuk Beslenme İlkeleri 
 

Yeni doğan bebek yaşamını sürdürmek için ihtiyaçlarının karşılanmasında anneye 

bağımlıdır. Bebeğin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi anne ile bebek arasındaki 

karşılıklı ilgiye dayanan başarılı bir beslenme ile sağlanır. 

 

Sağlıklı bir bebek doğduğunda yaklaşık 3–3,5 kg ağırlığında, 48–50 cm boyundadır. 

İlk 15 günde su kaybı nedeniyle doğum ağırlığının % 10’nu kaybeder. Ancak 6. ayda doğum 

ağırlığının 2 katına, 12. ayda 3 katına çıkar. Süt dişleri sağlıklı bebeklerde 5–9 aylarda 

çıkmaya başlar. 1 yaşında çocuğun 6–8 dişi vardır. Süt çocuğunun diğer gelişim 

özelliklerinin de bilinmesi beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için önemlidir. 

 
Sağlıklı beslenen bebekler canlı, hareketli ve neşelidir. Boy ve kiloları normal, 

görünüşleri sağlıklıdır. Sağlıklı beslenemeyen çocuklarda öğrenme güçlüğü ve zihinsel 

yetersizlikler görülebilir. Bebeğin beslenme alışkanlığı iyi bir dengeye oturtulursa duygusal 

gelişim de olumlu yönde etkilenir. Özellikle emme sırasında anne ve çocuk arasında kurulan 

duygusal bağ, temel güven duygusunu oluşturur. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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1.1.1. Beslenmesi 
 

0–2 yaş çocuklarının beslenme ilkeleri üç şekilde gözlenir.  

 

 Anne sütü ile (doğal) beslenme: Bebeğin beslenmesinde en doğal yol anne 

sütünün verilmesidir. Anne sütü, bebeğin gereksinimlerini daha iyi karşılar. İlk 

günde gelen anne sütünün (kolostrum) yerini başka hiçbir şey tutamaz. Anne 

bebeğe kolostrumu vermekle ilk aylarda hastalıklara karşı bağışıklık 

kazandırmış olur. İlk 6 ay bebek sadece anne sütüyle beslenmelidir. Anne 

sütünün yaraları aşağıda belirtildiği gibi sıralanabilir. 

 

 

Resim 1.1: Kolostrumun (annenin ilk sütü) bebeğin bağışıklık sistemi için önemi 

 

Anne, bebeği beslemeye geçmeden önce hijyen kurallarına dikkat etmelidir. Her 

emzirmeden önce eller sabunla yıkanmalı, göğüs temiz suyla yıkanmalı veya ıslatılmış bir 

tülbent, pamuk yardımıyla temizlenmelidir. Bebek emzirildikten sonra da aynı işlem 

yapılmalı ayrıca bebeğin ağız çevresinde kalan süt artıkları da temizlenmelidir. 
 

 Anne sütünün bebek açısından yararları 

 

o Anne sütünde yer alan besin ögeleri, bebeğin normal büyüyüp 

gelişmesini sağlar. 

o Anne sütü, en doğal ve en taze besindir.  

o Anne sütü her zaman temiz ve mikropsuzdur. Verilmesi biberon 

gibi bir araç gerektirmediğinden ağız yoluyla bulaşan 

enfeksiyonlar görülmez.  

o Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlardan korur. 

o Anne sütü, tamamen ve kolaylıkla sindirilir. Böylece çocuk, çeşitli 

sindirim bozukluklarından (ishal, kabızlık, gaz) korunur.  

o Demirin emilim oranı yüksek olduğu için ilk altı ayda bebekte 

anemi (kansızlık) olasılığı azdır. 

o Anne sütü, bebekte alerji yapmaz. 

o Anne çocuk ilişkisini güçlendirir. Bebeğin duygusal doyumunu 

sağlar. Temel güven duygusunu geliştirir. 

o Anne sütü bebek için doğal bir sakinleştiricidir. 
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o Bebeğin su ihtiyacını tam olarak karşılar, ayrıca su verilmesine 

gerek yoktur. 

o Emzirme bebeğin diş sağlığı için yararlıdır. Bebeğin diş ve çene 

gelişimi için daha uygundur. 

o Bebeklerin daha zeki olmasını sağlar. 

 

 Emzirmenin anne için yararları 

o Hazırlama sorunu yoktur. Özel harcama gerektirmez. 

o Anne ve bebeği arasındaki duygusal bağı güçlendirerek sevgi dolu 

bir ilişkiyi kolaylaştırır.  

o Annenin sağlığını korur. Meme ve rahim kanseri riskini azaltır. 

o Bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar. 

o Emzirme, doğum sonrası annenin rahminin küçülmesini 

kolaylaştırır. Bebeğin emme hareketi kanda süt üretici hormonların 

serbest dolaşımını sağlar. Bu da süt bezlerinin faaliyetlerini 

canlandırmanın yanı sıra rahmin de normal hâline dönmesini 

hızlandırır. 

 

Resim 1.2: Anne sütü ile beslenmenin anne bebek arasındaki duygusal bağı geliştirmesi 

 

 Biberonla besleme: Anne sütünün yetersiz olduğu zamanlarda destek 

mamalarla yapılan beslenme şeklidir. Bebeğin ayına göre mamalar tercih 

edilmelidir. Biberon alırken biberon başlığı deliklerinin bebeğin üst damağına 

bakacak şekilde seçilmesinin bebeğin damak ve çene gelişiminde olumlu 

etkileri vardır.  Bebek biberonu ağzına aldığında sütü damağına doğru 

fışkırtacak şekilde olmalıdır. Ayrıca geniş tabanlı biberon ağızları, yeni 

doğanlar için uygundur. Bebek yeteri kadar içtiyse biberonu bitirmesi için 

zorlanmamalıdır ve kullanılmayan süt saklanmamalıdır. Biberonla beslenen 

bebeklerde bir miktar hava yutulmasından dolayı gaz ya da geğirme görülebilir. 

Bu nedenle bebeği ve biberonu tutuş şekli fazla hava yutmasını önleyecek 

şekilde olmalıdır. Yavaşça bebeğin sırtı sıvazlanarak gazı çıkartılabilir. 

Biberonların kullanıldıktan sonra hijyeninin yapılması ve steril hâle getirilmesi 

sağlanmalıdır. Derin bir kapta biberon ve aparatları 25 dakika kaynatılarak 

sterilize edilmelidir.  

 



 

 6 

 
Resim 1.3: Biberonun bebeğin ayına uygun şekilde seçilmesi 

 
 Kaşıkla besleme: Bu tür beslenme için temiz bir kaşık, bir kâse ve mama 

önlüğü gerekmektedir. Kaşığın bebeğin ağız yapısına uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

 
Resim 1.4: Kaşıkla beslenen bebeklerde hijyen sağlamanın önemi 

 

Bebek ek gıdalara başlamış ise gıdaların doğal olmasına, temizliğine ve saklama 

koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca kullanılan araç gereçlerin (biberon, kaşık, kâse 

vb.) hijyeni her kullanımdan sonra mutlaka yapılmalıdır. Hijyen ise sıcak suda iyice yıkanıp 

durulanarak sağlanmalıdır. 
 

Çocuk, oturma eylemine geçmişse mama sandalyesinde aile büyükleriyle birlikte 

sofrada olmasında fayda vardır. Bebeğe yemek verilirken lokmaların küçük ve püre hâlinde 

olmasına, baharatsız olmasına ve besin değeri yüksek olan yiyecekler olmasına önem 

verilmelidir. 

 

1.1.2. Ek Gıdaların Hazırlanması ve Verilme Zamanı  
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Yeni doğan için en besleyici ve sağlıklı gıdanın anne sütü olduğu tartışılamaz bir 

gerçektir. Ancak 6. aya kadar bebeğin tüm besin gereksinimlerini karşılayan anne sütü, 6. 

aydan sonra özellikle bebeğin enerji gereksinimi karşılamaya yetmez. Bu durumda devreye 

anne sütüne ek olarak verilen ek besinler girer. 

 
 Geçiş döneminde sıklıkla yaşanan sorunlar 

 

 İshal, enfeksiyon, kusma 

 İştah azlığı 

 Protein ve enerji eksikliği 

 Yetersiz beslenme 

 Aşırı beslenme 

 Kansızlık (demir eksikliği) 

 Annenin zorlaması sonucu anne-bebek ilişkisinin bozulması 
 

Bebeğe verilebilecek en iyi yiyecekler evde hazırlanıp pişirilen taze yiyeceklerdir. 

Hazırlanan yiyeceklerin yapısına bakıldığında kuru olmamasına, kolay yutulabilmesine 

dikkat edilmelidir. Besinler püre yapılmamışsa doğranan ya da rendelenen yiyeceklere 

birazcık kaynamış su, süt, meyve suyu eklenebilir ya da 6. aydan başlanarak yoğurtla 

yumuşatılabilir. Bebeğin yiyeceğinin sıcaklığı her zaman ılık olmalıdır. Baharat 

kullanılmamalı, 4 yaşına gelene kadar tuzlu, yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Kaşık 

ölçüleri bebeğin ağzına uygun ve düzlüğü az olan tercih edilmelidir. 

 

Ek besinler, yüksek enerjili gıdalardan seçilmelidir. Çünkü bebeklerin bu yaşta bir 

öğünde alabilecekleri miktar azdır. Meyve suyu, yoğurt, sütlü unlu mamalar bebeğe ilk 

başlanacak gıdalardır. Ancak sütlü unlu mamalar hazırlanırken buğday unu dışında alerjik 

özellikleri az diğer tahıl unları; örneğin pirinç unu kullanılmalıdır.  

 

Yemekten sonra bebeğin ağzı silinmeli, elleri yıkanmalıdır. Çocuğun yemekten sonra 

hemen aktif bir eyleme geçmesi önlenmelidir. Çünkü henüz sindirme gerçekleşmediği için 

kusma olasılığı yüksektir. 

 
 Ek gıdalara başlarken dikkat edilecek hususlar 

 

 Ek besinlere tek gıda olarak çok az miktarda başlanmalı, miktar giderek 
arttırılmalıdır. Böylece bebeğin yeni besine alışması için zaman tanınmış 

olur. İstenmeyen bir reaksiyon geliştiğinde hangi yiyecekten olduğu 

kolayca saptanır.  

 İlk kez verilecek besinler bebek açken denenmelidir 

 Bebek ilk kez denenen besini istemezse zorlanmamalıdır.  

 Ek besinler kaşık ile verilmelidir. 

 Bebeğe verilecek yiyecekler doğal ve taze ürünler kullanılarak 

hazırlanmalıdır. 
 Konserve, dondurulmuş yiyecekler, katkı maddeli hazır besinler bebeğe 

verilmemelidir. 
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 Yiyecekler, kullanılan su ve kaplar temiz olmalıdır. 

 Kızartma yerine ızgara tercih edilmelidir. 

 Ödüllendirmek veya ceza vermek için şekerli yiyecekler 

kullanılmamalıdır. 
 Şekerli yiyecekler öğün arası değil, yemeğin sonunda verilmelidir. 

 Meyve sularına ayrıca şeker katılmamalıdır. 

 Peynir, ağızda oluşup diş minesine zarar veren asidi nötralize ettiği için 

çocuğun öğünlerinde olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.5: Ek besinlerin kaşık ile verilmesi 

 

1.1.2.1. Bebek Anne Sütü Almıyorsa Ek Gıdaların Hazırlanması ve Verilme 

Zamanı  
 

 4. ayda yumurta sarısı yedirilmeye başlanır. Katı pişirilmiş yumurtanın sarısının 

önce 1/8'i sütle ezilerek verilir. Miktar yavaş yavaş artırılır.  

 5. ayda; 4. ayda verilen ek besinlere ilave sebze çorbasına başlanır. Mevsimine 

göre patates, havuç, kabak veya ıspanak bebeğe verilebilir. Bir süre sonra bu 

çorbaya bir tatlı kaşığı bulgur veya pirinç eklenerek pişirilebilir.  

 Ayrıca 5. ayda acısız tarhana çorbası, pirinçli ve yoğurtlu çorbalar bebeğe 

verilebilir. Bir çorba kaşığı ile başlanıp yavaş yavaş miktar artırılır. 5. ayda 

meyve suyu yerine meyve püresi de tercih edilebilir.  

 6. ayda, 4 ve 5. aylarda verilen besinlerin yanı sıra tüm aile için acısız pişirilen 

mercimek çorbası bebeğe verilebilir veya bir çorba kaşığı mercimek sebze 

çorbasına katılarak pişirilebilir. Küçük bir miktar kıyma, çorbalara eklenir. 

 

1.1.2.2. Bebek Anne Sütü Alıyorsa Ek Gıdaların Hazırlanması ve Verilme 

Zamanı  

 
 6 aylık bebeğe ilk verilecek ek gıda yoğurttur. Emzirdikten sonra bebeğe yoğurt 

verilebilir. 2–3 gün sonra yoğurda alışmış olan bebeğe bir tatlı kaşığı meyve 

suyu başlanır. Meyve suyunun miktarı yavaş yavaş artırılır. 

 Bebeğin dişlerinin çıkmaya başlamasıyla katı ek gıdalar da verilmeye başlanır. 

Bilindiği gibi 6. aydan sonra anne sütündeki demir miktarı yeterli gelmez. Bu 
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açığı kapatmak için demir ihtiva eden ek gıdalar bebeğe verilmelidir. En iyi 

demir ihtiva eden gıda kırmızı ettir. Kırmızı et, bebeğe kıyma şeklinde sebze 

çorbasına katılarak verilebilir. Kıyma yerine çorbaya iyice kıyılmış karaciğer de 

katılabilir. Bir çay kaşığı ile başlanan karaciğer daha sonra yavaş yavaş 

artırılarak verilebilir.  

 Eğer aile bütçesi et almaya uygun değilse et yerine fasulye, nohut, mercimek, 

bezelye veya üzüm pekmezi gibi gıdalar verilebilir. Bu gıdalar da içlerinde 

yüksek oranda "demir" ihtiva eder.  

 6. aydan itibaren kahvaltıya başlanır. Haftada 2 kez yumurta sarısı verilebilir. 

Alerjik olabileceği için bir yaşından önce beyazı tavsiye edilmemektedir. Ek 

gıdalara alışan bebeklere balık ve kıymalı yağsız sebze yemekleri de verilebilir.  

 Bebeğinizi 2 yaşına kadar emzirmeye devam ediniz. Bebek 2 yaşına gelene dek 

anne sütüne devam edilmelidir.  

 9 aylık bebekler artık katı gıdaları çiğneyebilirler, evde herkes için pişen 

yemeklerden yiyebilirler. Bu yaş gurubundaki bebeklere uygun yemekler; 

yoğurtlu ve sütlü, mercimekli çorbalar; iyi pişmiş nohut ve mercimek 

yemekleri, patates, kabak, taze fasulye, pazı, ıspanak gibi sebze yemekleri, 

balık, köfte, et yemekleri, etli veya mercimekli dolma vb.  

 9. ay ve sonrasında ekmek ve soyulmuş meyve parçaları bebeğin eline 

verilebilir. Bebeğe makarna ve pilav da verilebilir.  

 Çay, gazoz, çikolata, şeker vb. yiyecekler bebeklere verilmemelidir.  

 Bebek, kendi kendine yemek yemeye alıştırılmalıdır.  

 Bir yaşına gelmiş bebeğin yemekleri iyotlu tuz (ailede herkesin yediği 

yemekler) ile pişirilmelidir.  

 

1.2. Okul Öncesi Çocuklarının Beslenme İlkeleri 
 

Okul öncesi dönem 3–6 yaş arası çocukları kapsar. Süt çocuğuna oranla bu dönem 

çocuklarında büyüme hızı daha yavaştır. Dik durma ve yürüme becerileri geliştiği için 

hareket fazladır. Bilindiği gibi çocuklarda beyin gelişiminin 1/3'ü anne karnında, geriye 

kalanı 5 yaşına kadar tamamlanır. Beyin hücreleri yapıldıktan sonra yenilenmediği için 

gelişme döneminde yeterli besin sağlanmazsa meydana gelen bozukluklar ömür boyu devam 

eder.  
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Resim 1.6: Okul öncesi dönemde en önemli sorun iştahsızlık 

 

Anneler, çocuklarının günlük besin ihtiyaçlarını bilmediklerinden ve beslenmeyi karın 

doyurma olarak düşündüklerinden çocuğu genellikle tek tip besinlerle beslemekte veya besin 

değeri düşük olan besinleri vererek ihtiyacını karşılamasına engel olmaktadır. Bunun sonucu 

çocukta büyüme ve gelişme yavaşlamakta ve durmaktadır. Hatta bazen kazandığı ağırlığı 

bile kaybedilmektedir. Bu yaşlardaki yetersiz ve dengesiz beslenme durumunda fiziksel 

gelişimin yanı sıra zekâ gelişimi ve öğrenme yeteneklerinin de olumsuz yönde etkilendiği 

görülmektedir. Daha sonraki yaşlarda çocukların fiziksel gelişimleri beslenme durumlarının 

iyileştirilmesi ile biraz da olsa düzelebildiği hâlde mental gelişimlerindeki bozukluğun 

yeterli ve dengeli beslenen çocukların düzeyine erişemediği görülmekte ve bu durum okul 

çağında da kendisini göstermektedir. 

 

Bu dönem, yetişkinlik için temel oluşturacak beslenme alışkanlıklarının temelinin 

sağlamlaştırıldığı en önemli dönemdir. Bu dönemde temel ilke; çocuğun büyüme ve gelişme 

özelliklerine uygun çeşit, miktar ve kıvamındaki besinleri doğru seçerek karşılamak ve iyi 

beslenme alışkanlığı kazandırmaktır. 

 

Çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesinde anne babanın tutarlılığı ve 

ona iyi örnek olması en temel koşuldur. Okul öncesi dönem çocuklarına yemek konusunda 

ısrarlı davranmak onların yemeği tümden reddetmesine yol açabilir.  

 

1.2.1. Okul Öncesi Çocuğunun Enerji ve Besin Ögelerine İhtiyacı 
 

Çocukların enerji gereksinimi hesaplanırken dinlenme metabolik hızı, fiziksel aktivite 

ve büyüme hızı göz önüne alınır. Bu yaşlarda enerji gereksinimi hesaplarken cinsiyet ayrımı 

yapılmaz. Ancak 6. yaştan sonra cinsiyet ayrımına gidilir. 

 

Protein gereksinimi bu dönemde yeni dokuların sentezlenmesi, vücut bileşimindeki 

değişiklikler ve bu dokuların devamlılığı için daha fazladır. 1–6 yaş arasında ortalama 

protein gereksinimi kg başına 1–4 g’dır. Bu nedenle bu yaş grubundaki protein gereksinimi, 

iyi kaliteli proteinlerden karşılanmalıdır. Bir günde 25–30 g iyi kaynaklı protein verilmelidir. 

Çocuğun günlük enerjisinin en az % 15’i proteinlerden sağlanmalıdır. Mineraller, yeni 
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doğanın vücudunda yetişkininkinden az miktarda bulunur. Yeni doğanın anne karnındaki 

dönemde vücudunda depoladığı demir, ilk 4 ay onun gereksinimini karşılar. Besin grupları 

ve bunlardan bir günde alınması gereken miktarlar bilinir ve besin seçimi ona göre yapılırsa 

çocuğunun besin ögesi gereksinimleri sağlıklı karşılanabilir. 

 
Yeterli ve dengeli beslenme için çocukların günlük diyetinde her besin grubundan 

yeterli miktarda bulundurmak gerekir. Okul öncesi çocuğunun günlük diyetinde 

bulundurulması gereken yiyecek türlerinin özellikleri: 

 

 Süt ve türevleri 
 

Bu grup yiyeceklerin içinde süt, yoğurt, peynir, çökelek ve sütlü tatlılar yer alır. Bu 

grup yiyecekler kalsiyum ve fosfor yönünden zengindir. Kalsiyum ve fosfor, diş ve kemik 

gelişiminde önemli rol oynar. Çocuğun menüsünde bu grup yiyeceklerden günde ortalama 

2,5 porsiyon yer almalıdır. Bunun için 2 su bardağı süt, 1 kibrit kutusu peynir verilir. Sütün 

yarısı değişik şekillerde verilebilir. Oyun çocuğunun günlük gereksinimi ortalama 400–500 

ml (2 su bardağı) dir. Bu orandan fazla süt vermeye gerek yoktur. Kalsiyumun fazla 

miktarda alınması diğer minerallerin vücuttaki emilimini olumsuz etkiler. 

 

 Et, yumurta ve kuru baklagiller 
 

Bu grupta bulunan besinler et, tavuk, balık, sakatat (böbrek, yürek, karaciğer vb.), 

yumurta ve kuru baklagillerdir. Bu yiyecekler, protein ve madensel maddeler yönünden 

zengindir. Böylece çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesine yardımcı olur. Her gün ya da 

gün aşırı bir yumurta yedirilmelidir. Yumurta verilmediğinde et ya da kuru baklagil miktarı 

artırılmalıdır. Oyun dönemi çocuklarına haftada bir kez sakatat yedirilmesi yararlıdır.  

 

Et, köfte yapılarak veya haşlanarak sebze yemekleri ya da çorbalara katılarak 

yedirilebilir. Haftalık menüde en az bir kez balık yer almalıdır. 

 

 

Resim 1.7: Etin köfte yapılarak yedirilmesi 
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 Sebze ve meyveler 

 

Bu grupta yer alan yiyecekler, mevsimine göre değişiklik gösterir. Sebze ve meyveler, 

vitaminler açısından zengindir. Vitaminler çocuğun hastalıklara karşı direncini artırır, 

büyümeye yardım eder, sinir ve sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur. 

 

Çocuğun menüsünde bu gruptan ortalama olarak iki porsiyon yer almalıdır. Her gün 

en az üç kez sebze ve meyve vermeye özen gösterilmelidir. Bunlardan biri çiğ tüketilecek 

türde, ikincisi yeşil yapraklı sebzelerden seçilmelidir. Üçüncü öğün ise karışık olabileceği 

gibi meyve suyu, ezme şeklinde de olabilir. Çocuklara verilecek sebze, meyvelerin 

mevsimlik ve taze olmasına, çok iyi temizlenmesine dikkat edilmelidir. 

 

    

Resim 1.8: Çocuklara her gün en az üç kez sebze ya da meyve yedirilmesi 

 

 Tahıl ve türevleri 

 

Buğday, pirinç, mısır, arpa, yulaf ve bunlardan yapılan ekmek, bulgur, şehriye, irmik, 

nişasta, kuskus bu yiyecek grubuna girer. Bu grup yiyecekler karbonhidrat açısından 

zengindir. Karbonhidratlar vücuda enerji sağlar. İlk yaşlarda günde 2–3 ince dilim ekmek, 1 

servis kaşığı makarna, pilav vb. verilebilir. 5–6 yaşlarında verilen miktar artırılır. 



 Şeker ve yağlar 

 

Bu gruptan alınacak yiyeceklerin miktarı çocuğun enerji gereksinimine göre değişir. 

Çocuğun tatlı gereksiniminin pekmez, tahin helvası, sütlü tatlılarla karşılanması daha 

uygundur. Günlük alınacak yağın yarısı bitkisel sıvı yağ olmalıdır. Çocuğun alacağı günlük 

şeker ve tatlı miktarı ortalama 2–4 yemek kaşığı, yağ miktarı ise 1 yemek kaşığı olmalıdır. 

Yağlar yemeklere yakılmadan eklenmelidir. 
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1.2.2. Beslenme Alışkanlığı Kazandırma 
 

Okul öncesi çocuğunun beslenme alışkanlıkları, ileride karşılaşılabilecek sağlık 

sorunlarını önlemek, en aza indirmek için çok önemlidir. Bu dönemde iyi beslenme 

alışkanlıkları kazandırılırsa çocuğun büyüme ve gelişmesi istenilen düzeyde ilerler. 

 

Beslenme alışkanlıkları ve sağlık problemleri arasında doğrudan bir ilişki söz 

konusudur. Çocuk ne kadar yeterli ve dengeli beslenir ve bunu alışkanlık hâline getirirse o 

kadar az sağlık problemi ile karşılaşır. 

 

3–6 yaş arası beslenme alışkanlıklarının temelinin sağlamlaştırıldığı en önemli 

dönemdir. Okul öncesi dönem çocuğu yemeğini yardımsız yiyebilir. Ancak çalışmalar, beş 

yaşa kadar da çocukların kendi başlarına yemek yememelerinin normal kabul edilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Çocuk 6. yaştan sonra hâlâ kendisi yiyemiyorsa bu normal 

değildir. Çocuklar 4 yaşında bıçak kullanabilirler ancak sert besinleri yardımsız kesemezler. 

Kesme işlemi 6 yaşından sonra başarılabilir. Çocuklar ancak 7 yaşında yemekte yalnız 

bırakılabilirler. Yemekten sonra çocuk sofra toplamada yardımcı olabilir. Bu davranış 

çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesi ve bir işe yarama duygusunun tatmini için 

önemlidir. 

 

Çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesinde anne babanın tutarlılığı ve 

ona iyi örnek olması en temel koşuldur. Okul öncesi dönem çocuğu taklitçidir. Erkek çocuk 

babayı, kız çocuk anneyi taklit eder. Her yemek zamanı önemli bir sosyal olaydır ve ailenin 

bir bireyi olarak masaya katılmak onun kişilik gelişimi için yaşamsal önem taşır. Yemek 

sırasında masa başı sorunlardan kaçınmak gerekir. Yemek zamanı çocukla savaşa girmek 

kesinlikle yanlıştır. Yemek hoş bir deneyim olmalıdır.  Anne ya da baba yemek seçiyorsa ve 

yemekte aşırı titiz davranılıyorsa (çocuk üstüne dökmemesi, etrafa sıçratmaması için sürekli 

uyarılıyorsa) çocuğun olumlu alışkanlıklar geliştirmesi zorlaşır. Örneğin, kendileri süt 

içmeyen ve sütü sevmediklerini ifade eden ebeveynlerin çocuklarına süt içirmeleri kolay 

değildir. 

 

Çocuk belirli bir yiyeceği yemiyor diye cezalandırılmamalı, başka bir şeyi yiyor diye 

de ödüllendirilmemelidir. Örneğin; “Havuçlarını yersen oyuncağınla oynayabilirsin.” gibi bir 

yaklaşım çocukta havucun ancak bir ödülle yenebilecek berbat bir şey olduğu görüşünü 

oluşturur. Çocuk yemeğini bitirmesi konusunda acele ettirilmemelidir. Gelişimi normalse 

istediğinden daha fazlasını yemesi için zorlanmamalıdır. 

 

Okul öncesi dönem çocuğu, besinlere karşı belirli ve kesin tavırlar koymaya başlar. Bu 

yaş grubu çocuklar besin grupları içinde en az sebzeleri severler. Ayrıca bu yaş grubu 

çocuklar besinleri karışık olarak tüketmekten hoşlanmazlar. Besini tanıyabilecekleri şekilde 

görmek isterler ve besinler elleri ile yiyebilecekleri şekilde olursa daha çok severler. 

Anneler, sebzeleri çocuklara sunarken pişirme şekli ve servisine özen göstermelidirler. 

 

Bu yaş çocuklar genellikle lahana, karnabahar, pırasa, kereviz gibi sebzeleri yemezler. 

Keskin tatlar ve kokulara çok hassastırlar. Bu nedenle çiğ yenebilen domates havuç gibi 

sebzeleri pişmiş diğer sebze yemeklerinden daha çok tercih ederler. Bu tür sebzeler ince 



 

 14 

kesilip verilirse daha kolay ve severek tüketirler. Birçok sebzeyi sevmiyor ve yemiyor diye 

çocuğu hırpalamak ve üzülmek doğru değildir. Sınırlı da olsa yediği birkaç sebze ve yediği 

çeşitli meyveler, sebze ve meyve grubundan alması gereken besin ögelerini karşılamaya 

yeter. 

 

 

Resim 1.9: Keskin tatlar, kokular ve karışık yemeklere karşı çok hassas olan çocuklar 

 

Unutulmamalıdır ki okul öncesi dönem çocuğu besin seçicidir. Her besini iştahla 

yemez. Sevdikleri oldukça sınırlıdır. Aile çocuğun sevmediği yemekleri sofraya koyarak 

onun görmesini ve öğrenmesini sağladığı sürece çocuk ileri yaşlarda bu yemekleri severek 

yiyecektir. Tekrar tekrar aynı yemeği gören çocuk genellikle bir süre sonra bu besinleri 

tatmak isteyecektir. Okul öncesi dönem çocuklarına yemek konusunda ısrarcı davranmak 

onların yemeği tümden reddetmesine yol açabilir. Okul öncesi dönemi çocuklarına sağlıklı 

beslenme alışkanlıkları kazandırırken kişisel temizlik alışkanlıkları da kazandırılmalıdır. 

Yemekten önce ve sonra elleri yıkama, dişleri fırçalama, çiğ yiyecekleri yıkamadan yememe 

gibi alışkanlıklar kazandırılırken yetişkinler de bu konularda çocuklara örnek olmalıdırlar. 

 

Çocuklara kazandırılacak beslenme alışkanlıkları, ancak iyi bir eğitimle 

yerleştirilebilir. Davranışlar sabırla tekrar tekrar gösterilmeli, uyarılar sakin bir şekilde 

yapılmalıdır. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmada dikkat edilmesi gereken ilkeler 

şöyle sıralanabilir: 
 

 Bazı çocuklar yemek yerken tuvalet ihtiyacı nedeniyle sofradan kalkmak ister, 

bunu alışkanlık hâline getirmeden çocukların yemekten önce tuvalete gitmeleri 

ve ellerini iyice temizledikten sonra yemeğe oturması istenmelidir. 

 Yemek yerken çocuğun rahat olması gereklidir. Kolları masanın üzerine 

dayanacak yükseklikte oturmalı, çatalı, kaşığı onun eline ve ağzına uygun 

olarak seçilmelidir. Masaya boyu yetmiyorsa sandalyesi yükseltilmeli yemeği 

görebilmesi sağlanmalıdır. 

 Yemeğe oturmadan önce çocuğun sakin olmasına özen gösterilmelidir. 

Çocuklar şefkat dolu, neşeli bir ortamda iştahla yemek yer ve mutlu olurlar. 

 Çocuklara yemekten önce iştah kapayıcı yiyecekler (şeker, çikolata, gazoz vb.) 

verilmemelidir. 
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 Çocuğun yediği miktar diğer çocuklarla kıyaslanmamalı, çocuk az yedi 

endişesiyle zorlanmamalıdır. Az miktarda yemek verilmeli, istediğinde daha 

alabileceği belirtilmelidir. 

 Eğer ailenin yeterli ve dengeli bir beslenme düzeni varsa çocuk da buna alışmalı 

onun için özel yemek hazırlanmamalıdır. Ancak çocuğun süt dişleri 

tamamlanmadığı için çiğnemede problemleri olabilir. Bu nedenle yardıma 

gereksinim duyabilir. Bu da yemeklerin yumuşak hâle sokulması, etlerin 

önceden küçük parçalara bölünmesi, balıkların ayıklanması vb. ile halledilebilir. 

 Çocuk yemeği kendi yemeğe alıştırılmalı ve yerken de yetişkinler kadar 

becerikli olması beklenmemelidir. Etrafa üstüne başına dökebilir önlem olarak 

koruyucu önlük vb. konulmalıdır. 

 Çocuğun yemek yeme kurallarını öğrenebilmesi için olumlu bir hava 

yaratılmalıdır. Olaylar büyütülmemeli, çocuk azarlanmamalı, doğru takdir 

edilmelidir. 

 Bazı çocuklar gelen misafir çocuklarının yanında daha çok yemek yer ya da hiç 

yemezler. Bazen de diğer çocukların yediklerini isterler. Bu davranışların 

gelişmemesi için onların paylaşmayı öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

 Okul öncesi dönemde çocuklara fındık, fıstık gibi taneli yemişler yetişkin 

kontrolünde verilmelidir. Solunum yollarına kaçan taneli yemişlerin boğulmaya 

yol açması sık görülen kazalardandır. Kaçan küçük parçalar bile akciğerlere 

zarar verir. 

 

1.3. Okul Çağı Çocuklarının Beslenme İlkeleri 
 

Okul çağı, çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği bir dönemdir. Okul 

öncesi çağda çocuğun beslenme alışkanlıklarını aile etkilerken okul çağında arkadaşlar, 

reklamlar gibi etkenler ön plana çıkar. Okulda beslenme konusunda kontrolsüzlük, özellikle 

annenin çalıştığı durumlarda okuldan eve gelince kendi kendine yiyecek hazırlama sonucu 

çocuk yanlış beslenme alışkanlıklarına sahip olabilir. Bu nedenle çocuğun yeterli ve dengeli 

beslenebilmesi için çocuğun, ailenin ve okul yönetimindeki kişilerin ve öğretmenlerin 

beslenme konusunda eğitilmeleri önemlidir. Okul çocukları için hazırlanan beslenme 

programlarının iki amacı vardır: 

 
 Öğrenme çağındaki çocuk, önce temel beslenme bilgilerini ve beslenme ile 

sağlığın ilişkisini öğrenmelidir. Bu, önce ailenin daha sonra eğitimcilerin 

görevidir. Çocuk bunları öğrenince bu hedefler davranışa dönüştürülmeli ve 

çocuğa yeterli dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

 Eldeki olanaklar ile en uygun şekilde beslenme hazırlanmalıdır. 

 

Okul çocuklarında yapılan araştırmalar, çocukların büyük çoğunluğunun kahvaltı 

etmeden okula gittiklerini göstermektedir. Çocuk zamanını dinlenme, oyun oynama ve 

çalışma faaliyetlerine uygun şekilde ayarlama alışkanlığını kazanamadığında sabahları 

zamanında kalkıp kahvaltı edememekte, ailenin özellikle annenin kahvaltı etme alışkanlığı 

olmadığında çocuk da bu alışkanlığı kazanamamaktadır.  
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Yeni bir günün başlangıcında bütün gece aç kalan vücudun çalışma gücüne alışması 

için sabah kahvaltısının önemi büyüktür. Uzun süren bir açlık sonucu kahvaltı edilmediğinde 

kişi kendini güçsüz hisseder, başı döner, yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel faaliyetler de 

özellikle dikkat, çalışma ve öğrenme yeteneği azalır. Sağlıklı beslenme için üç öğün yemek 

önemlidir. Büyüme çağında ara öğünlerde de süt, ayran, meyve suyu, peynirli ekmek vb. 

besinlerin tüketilmesi uygundur. 

 

Tüm gün öğretim yapan okullarda öğle yemeği genellikle tabildot olarak öğrencilere 

okul yemekhanesinde verilmektedir. Bu öğünde çocuğa günlük ihtiyacının üçte birini 

karşılayacak şekilde sunulan yemekler düzenlenmelidir. Bazen de çocuk evden öğle yemeği 

için yiyeceklerini getirmektedir. Aç kalan çocuk da okul çevresinden besleyici değeri düşük 

ve sağlıksız yiyecek ve içeceklerle karın doyurmakta, besinlerle geçen hastalık riski 

artmakta, beslenmenin maliyeti yükselmekte ve dengesiz beslenme ile sonuçlanmaktadır. 

 

Okullarda beslenme eğitimi ve rehberliğinin verilmesi, okul yönetimin konuya önem 

vermesi, yemek verilen okullarda beslenme uzmanı veya diyetisyenlerin görevlendirilmesi, 

okul yönetiminin kantinlerde yeterli ve dengeli beslenmeye yönelik yiyecek ve içeceklerin 

satılmasını sağlaması ve denetlemesi önem taşır. 

 

Gelişmiş ülkelerde okul; okul kahvaltısı, öğle yemeği,  okul çocuklarına ücretsiz süt 

sağlanması gibi uygulamalarla okul çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı 

olunmakta, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde okul 

çağı çocuklarında günlük süt ve ürünlerinin tüketimi çok yetersiz düzeydedir. Hâlbuki 

kalsiyum, riboflavin ve proteinin en iyi kaynağı süt ürünleridir. 

 

 

Resim 1.10: Günde 2–3 porsiyon sebze meyve tüketmesi gereken okul çağı çocuğu 

 

Çocuğun ne miktarda ve hangi tür besinlere ihtiyacının olduğunun bilinmemesi, 

düzensiz besin alımı, doğru olmayan besin seçimi, besinlerin sağlıksız hazırlanması, 

pişirilmesi ve saklanmasında hatalı uygulamalar, okullarda verilen ve yenilen besinlerin 

uygun olmayışı beslenme sorunlarına neden olmaktadır. Bu sorunların bazıları anemi 

(kansızlık), şişmanlık veya zayıflık; vitamin yetersizlikleri basit guatr ve diş çürümeleridir. 
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Okul dönemi çocuğunun günlük enerji ve besin ögesi gereksinimi, önceki döneme 

göre artış gösterir. Çocuk büyüdükçe boy ve kilo artışı doğrultusunda günlük alınması 

gereken miktarlar da artar. Okul dönemi çocuğunun bir günlük menüsünde besin 

gruplarından aşağıdaki miktarlarda yer alması gerekir: 

 
Süt ve türevleri                          : 2.5 porsiyon 

Yumurta, et, kuru baklagil        : 1.5-2 porsiyon 

Sebze ve meyveler                    : 2-3 porsiyon 

Tahıl ve türevleri                      : 4-5 porsiyon 

Şeker, tatlı, yağ                         : Günlük yiyeceklerle alınan miktarlar yeterlidir. 

 

Her besin grubundan seçilen besinler, çocuklara üç ana öğünde dengelenerek 

verilmelidir. Okul dönemi çocuğu için hazırlanan bir günlük menüde çocuğun okul saatlerine 

göre değişiklik yapılabilir. Örneğin, sabah okula giden ve kahvaltıda süt içmek istemeyen 

çocuğun beslenmesine peynirli sandviç konulabilir. Öğleden sonra okula giden çocuğun 

beslenmesine ise mevsim meyvesi, börek gibi yiyecekler eklenebilir. Okul dönemi 

çocuğunun boy ve kilosu belirli aralıklarla ölçülerek ortalama ölçülerle karşılaştırılmalıdır. 

Normal ölçüleri aşan, şişmanlamaya eğilimli çocukların diyetinde enerji değeri yüksek 

besinler azaltılmalıdır. Zayıf olanların ise menüsündeki enerji değeri yüksek besinler 

artırılmalıdır. 

 

 

ÖĞÜNLER 

 

BESİNLER 

 

PORSİYON / ADET 

 

SABAH 

yumurta 

süt 

bal-tereyağı 

ekmek 

1 tane 

1 su bardağı 

1 yemek kaşığı 

1–2 dilim 

 

KUŞLUK 
peynirli poğaça 1–2 adet 

 

ÖĞLE 

sulu köfte 

nohutlu pirinç pilavı 

salata 

tatlı 

ekmek 

4–5 tane 

1–2 servis kaşığı 

1–2 servis kaşığı 

1 porsiyon 

1–2 dilim 

 

İKİNDİ 

meyve suyu 

kek 

1 bardak 

1 dilim 

 

AKŞAM 

zeytinyağlı pırasa 

kıymalı börek 

ayran 

meyve 

ekmek 

2 servis kaşığı 

1 dilim 

1 su bardağı 

1 orta boy 

1 dilim 

 

YATMADAN ÖNCE 
süt 1 su bardağı 

Tablo 1.1: Okul dönemi çocuklarına uygun bir günlük menü örneği 
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 Bu yaş çocuğunun beslenmesinde karşılaşılan güçlükler 

 

 Çocukların okula gidip gelme zamanları ayarlanmadığı için çocuğun 

özellikle sabah kahvaltısını düzenli yapması güçleşebilir. Bu nedenle 

sabahları hiçbir şey yemeden veya sadece simitle kahvaltı yapan çocuklar 

vardır. 

 Bazı okullar tam gün eğitim uyguladıklarından ya da ek kurslar nedeniyle 

çocuklar okulda uzun süre aç kalabilirler. 

 Tam gün öğretim gören okullardaki çocuklar öğle yemeklerini evden 

götürdükleri ya da çevreden aldıkları gelişigüzel besinlerle geçirebilirler. 

 Bazı çocuklar evlerinde de yeterli bir beslenme olanağına sahip değildir, 

okul beslenmesi de buna eklenince yetersiz beslenme belirtileri ortaya 

çıkabilir. 

 Çocuk, daha önce düzenli bir beslenme alışkanlığı kazanmadığı için 

canının istediği şeyi istediği zaman yer, yenilen gıdaların besin değeri 

yeterli olmayabilir. 

 Çocuğun fiziksel aktivitesi çok az veya çok fazla olabilir. Okul 

çocuklarına beslenme planlarken bu konular ele alınıp iyice incelenmeli 

ve ona göre diyet hazırlanmalıdır. 

 

 

Resim 1.11: Çocukların asitli içecekler ve meşrubat yerine süt ve ayran içmesi 

 

Okullar, besin sağlama için kaynak bulmada zorlanmakta ve ihtiyaçlarını karşılamak 

için devletten, özel idarelerden, okul aile birliklerinden yardım istemektedirler. O da olmazsa 

çocuklar yiyeceklerini evlerinden getirmektedir. Ancak bunlar da bilinçli olarak 

hazırlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Okul öncesi çocuğun günlük diyetinde bulundurulması gereken yiyecek türlerinin 

özelliklerini ve porsiyon miktarlarını göz önünde bulundurarak okul öncesi çocuğu için bir 

günlük yemek listesi hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Okul öncesi çocuğun beslenme 

özeliklerini ve ihtiyaçlarını araştırınız. 

 Yazılı ve görsel basından, İnternetten 

araştırabilirsiniz. 

 Okul öncesi eğitim veren kurumlardan 

menü örnekleri alabilirsiniz. 

 Okul öncesi çocuklarının enerji ve besin 

ögeleri ihtiyaçlarını değişik 

kaynaklardan araştırarak yazınız. 

 Okul öncesi çocuklarının alması gereken 

besin gruplarını belirleyebilirsiniz. 

 Besin gruplarına göre okul öncesi 

çocuklarının bir günlük alması gereken 

porsiyon miktarlarını belirleyebilirsiniz. 

 Öğün sayısını belirleyiniz. 
 Öğün sayısının okul öncesi çocuğa 

uygunluğuna dikkat ediniz. 

 Menüde yer alacak besinlerin, 

yemeklerin listesini belirleyiniz. 

 Okul öncesi çocuğa uygun olmasına 

dikkat ediniz. 

 Mevsime uygun yiyecekler 

seçebilirsiniz. 

 Bu yaş grubunun beslenme özelliklerini 

göz önünde bulundurabilirsiniz. 

 Okul öncesi çocuğuna uygun kıvamda 

yiyecek belirleyiniz. 

 Menüde yer alacak besinlerin kıvamına 

önem veriniz. 

 Listenizde yer alan yiyeceklerin renk ve 

görüntülerinin birbirine uygunluğuna 

dikkat ediniz. 

 Okul öncesi çocuğuna uygun tatta 

yiyecek belirleyiniz. 

 Menüde yer alacak besinlerin tadına 

önem veriniz. 

 Karmaşık görünümlü ve ağır kokulu 

yiyecekler olmamasına özen gösteriniz. 

 Çalışmalarınızı, örnek menüleri ve 

araştırma raporunuzu dosyalayınız. 

 Çalışmalarınızı görsel hâle getirmek için 

konuyla ilgili resim ve güzel sözlerle 

destekleyebilirsiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Emzirme, anne ile bebek arasındaki temel ……….... duygusunu oluşturur. 

2. ……….. aylar bebeğin aile sofrası için hazırlanmış yiyeceklerden uygun olanla 

beslenebileceği aylardır. 

3. Ek besinlere başlama yaşı, bebeğin ……………………….. gelişme durumuyla 

ilgilidir. 

4. İlk ………. ay bebek sadece anne sütüyle beslenmelidir. 

5. Okul öncesi dönem ……….. yaş arası çocukları kapsar. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
6. (  ) Okul öncesi dönemde enerji gereksinimi hesaplanırken cinsiyet ayrımı 

yapılmalıdır. 

7. (  ) Okul öncesi çocukların yiyecek tercihleri, ailelerinin yiyecek tercihine bağlı 

değildir. 

8. (  ) Okul öncesi dönem çocuklarına yemek konusunda ısrarlı davranmak onların 

yemeği tümden reddetmesine yol açabilir. 

9. (  ) Okul öncesi dönemde çocuk sevmediği yiyeceği yemediği zaman gofret, çikolata 

ile ödüllendirilebilir. 

10. (  ) Aile çocuğun sevmediği yemekleri sofraya koyarak onun görmesini ve 

öğrenmesini sağladığı sürece çocuk ileri yaşlarda bu yemekleri severek yiyecektir. 

11. (  ) Okul öncesi çağda çocuğun beslenme alışkanlıklarını arkadaşları etkilerken okul 

çağında ailesi etkiler. 

12. (  ) Her besin grubundan seçilen besinler, çocuklara üç ana öğünde dengelenerek 

verilmelidir. 

13. (  ) Okul çağında kahvaltı etmeyen çocuklarda yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel 

faaliyetlerde özellikle dikkat, çalışma ve öğrenme yeteneği azalır. 

14. ( ) Her besin grubundan seçilen besinler, çocuklara 4–5 ana öğünde dengelenerek 

verilmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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15. (  ) Okul döneminde çocuğun boy ve kilosu belirli aralıklarla ölçülerek 

ortalama ölçülerle karşılaştırılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

 

Bebek ve çocukların kişisel bakımlarını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bebek ve çocukların kişisel bakımlarının yapılmadığı durumlarda nasıl sonuçlar 

oluştuğunu araştırınız. 

 Bebek ve çocukların kişisel bakımlarında kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

 Araştırmalarınızı ve araç gereçlerle ilgili broşürleri dosyalayınız.  

 

2. BEBEK VE ÇOCUKLARDA KİŞİSEL 

BAKIM 
 

2.1. Vücut Temizliği 
 

Bebeğin günlük bakımının önemli bir bölümünü onun temizliği oluşturur. Cildi hassas 

ve duyarlı olan bebekler kendi vücudunun ürettiği ter, tükürük ve idrar ile cilt tahrişi 

yaşamaktadırlar. Bu nedenle bebeklerin sık sık ve özenle temizlenmesi bir zorunluluktur. 

Bebek büyüdükçe kişisel bakım gereksinimleri de değişecektir. Yemekleri saçlarına sürecek, 

elleri ile dünyayı keşfedecek, altını temizlerken yardım etmek isteyecek ve üstünü başını 

daha sık kirletecektir. Her süt ve yiyecek kalıntılarını temizlemek gibi çişini, kakasını 

temizlemek de bebeğin sağlığı açısından önemlidir. Sağlıklı bebek mutlu ve huzurlu 

olacaktır.  

 

Düzenli temizlik bebeğin cildinin sağlıklı, temiz ve bakımlı olması için gereklidir. 

Banyo zamanı, ayrıca onun cildine dokunmak, onu okşayarak sevildiğini hissettirmek için de 

uygun bir zamandır. 

 

Temiz bir bebeğin mikroplara karşı direnci artar. Hastalıklara yakalanma riski azalır. 

Bebek temizlik konusunda yetişkinlere (genellikle anneye) bağımlıdır. Beslenmeden sonra, 

altı kirlendiğinde, banyoda, saç, el ve tırnak bakımında vb. hijyen kurallarında yetişkinin 

kararlılığı ve sabrı önemlidir. 

 

Temiz tutulan bir çocuk, aynı zamanda iyi bir alışkanlık kazanmaktadır. Çocuğun 

aldığı bu alışkanlık, hayatının sonuna kadar devam eder ve onun beden ve ruhsal yönden de 

sağlıklı olmasını sağlar. Bebeğin günlük temizliği şöyle sıralanabilir: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Bebeğin soğuktan etkilendiğini hatırlayarak oda ısınının 25°C civarında 

olmasını sağlayınız ve banyosunu yaptıracağınız yerin cereyandan uzak olması 

gerektiğini unutmayınız. 

 Her işlemden sonra kurulama işlemi yapınız. Kurulamayı yumuşak dokulu 

pamuklu temiz bir bez ile yapınız.  

 Genellikle göbek kordonu doğumdan sonra 10 gün içinde düşer. Bu süre 

içersinde her gün en az 2 kere bu bölgeyi temizleyip hijyen sağlanmalıdır. 

Temizleme işlemi için doktorun önereceği antiseptiğe batırılmış veya alkole 

batırılmış gazlı bez veya pamuk kullanılabilir. Kordon tamamen iyileşene kadar 

nadir de olsa enfeksiyon kapma riski vardır. Herhangi bir enfeksiyon veya 

kanama durumunda hemen doktora başvurmak gerekir. Göbek kordonu ve bu 

bölge kuru tutulmalıdır, bebek bezinin kordonun üzerine gelmemesine ve bu 

bölgeye ıslaklık veya bebeğin tuvaletinin gelmemesine özen gösterilmelidir. Bu 

özen sonucunda kordon daha kolay düşecek ve iyileşecektir. Göbek bağı 

düştükten sonrada yara tamamen kapanana kadar o bölgenin her gün 

temizlenmesi gerekir. 

 Temizliğe önce bebeğin yüzünden başlanır. Bir pamuğu temiz ve ılık su ile 

ıslatarak ve yavaşça bebeğin gözleri silinir. Her göz için yeni ve temiz pamuk 

kullanılır ve her seferinde gözün içinden dışına doğru hareketlerle silinir. 

 Küçük temiz bir havlu bez ile bebeğin yüzü orta bölümden dışa doğru silinir. 

Burun ve kulak çevresini ve kulaklarının arkası da aynı şekilde temizlenir. 

Kulak arkalarına ve boyundaki cilt boğumlarına özellikle özen göstermek 

gerekir. Kulak içlerini temizlemek için kulaklara hiçbir şey sokulmamalıdır. 

Kulak kiri kolayca görülen bölgede ise alınarak temizlenir. 

 Bebeğin ağız ve burun çevresindeki süt kalıntıları da kaynamış suya batırılmış 

pamuk parçasıyla temizlenir. Yanaklar ve alnı da silindikten sonra kurulanır. 

 Çene, boyun, koltuk altları ve parmak araları nemli pamukla silinir. 

 

2.1.1. Tuvalet Eğitimi 
 

Tuvalet ve temizlik alışkanlığı, insanın sağlıklı yaşamında son derece önemli rol 

oynar. Bu alışkanlıkların olumlu bir biçimde kazanılması da çocuğun ilk temizlik 

gereksinimlerini karşılamasında aldığı izlenimlerle ilgilidir. Yine bu alışkanlığın 

kazanılmasında olgunlaşmanın rolü büyüktür. Normal bir çocuk ikinci yaşa doğru 

böbreklerini kontrol etmeyi yani kaslarını kontrol etmeyi öğrenebilir. 

 

Ortak yaşam alanlarından biri olan tuvaletin hijyenik olması birçok hastalıklardan 

korunmak için gereklidir. Tuvaletin her kullanımdan sonra hijyenik hâle getirilmesi özellikle 

çocuklar açısından önemlidir. Mümkünse çocukların rahat kullanabileceği niteliklere sahip 

klozet kullanılmalıdır. 
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2.1.1.1. Alt Değiştirme 
 

Kızlarda dış üretim organları, ilk aylarda henüz gelişmediğinden açık durumdadır. 

Temizlik yapılırken daima önden arkaya yani makata doğru silinmelidir. Burasının kaka ile 

kirlenmemesine dikkat edilmelidir. Zira kakadan bulaşan mikroplar, buradan idrar yollarına 

girer ve iltihaplanmalara neden olur. Bebeğin pişik olmaması için sık aralıklarla bezi kontrol 

edilmelidir. Mümkünse hazır bez kullanılmalıdır. Kumaş bez kullanılıyorsa mutlaka 

kaynatılmalı, iyice durulanmalı, açık havada havalandırılmalı ve ütülenmelidir. Silme bezi 

olarak pamuk ve ıslak mendiller kullanılabilir. Islak mendil kullanılıyorsa alkolsüz olmasına 

dikkat edilmelidir. Bebek kakasını yaptığında mümkünse yıkanmalı ve iyice kurulanmalıdır. 

Yıkamak mümkün değilse defalarca silinmelidir. 

 

Erkek çocuklarda da bu bölgenin temizliği önemlidir. Erkek üretim organı doğumda 

bir deri ile kaplıdır. Buna sünnet derisi denir. Bazen sünnet derisinin iç kısmı doğuştan 

dardır. Bebek idrarını güçlükle yapar ve hatta uç kısım idrarla şişer, kızarır. Böyle 

durumlarda çocuğun yaşına bakılmaksızın sünnet yapılır.  

 

Bacak aralarında pişikler de çok görülen bir durumdur. Buna idrar, kaka, bezlerdeki 

sabun artıkları ve deterjanlar neden olur. Islak bezler, çocuğun üzerinde uzun süre kalırsa 

bazı mikroplar, idrardaki üre denilen maddeden amonyak yaparlar. Pişiklere bu amonyak 

neden olmaktadır. Bezler vaktinden önce değiştirilir, sabunla yıkanıp iyice durulanırsa pişik 

görülmez. Pişiklerde kortizonlu merhemler yararlı olur.  

 

 
Resim 2.1: Kız çocuklarının alt temizliğinin önden arkaya doğru yapılması 

 

2.1.1.2. Tuvalet Alışkanlığı 
 

Çocuk 20 aylık olduysa tuvalet eğitimine başlamak için yeterli olgunluğa ulaştığı 

düşünülebilir. Buna rağmen bazı çocuklar bu olgunluğa 18. ayda, bazıları da 24. ayda 

ulaşabilirler. Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren bazı işaretler; 

 
 Uykudan kuru kalkabiliyor ve gün içinde iki saat kuru kalabiliyorsa, 

 Büyükler gibi tuvalete gitme isteğini belirtiyorsa, 
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 Altını ıslattığında utanıyorsa, 

 Islak, kuru, lazımlık vb. tek sözcüklük ifadeler kullanabiliyorsa çocuk tuvalet 

eğitimine hazır demektir. 

 

Resim 2.2: Sevecen bir tutum ve düzen içinde yürütülen bir kararlılıkla alışkanlığın 

yerleşmesinin sağlanması 

 

Bu eğitim süresince çocuğa baskı yapılmamalıdır. Sevecen bir tutum ve düzen içinde 

yürütülen bir kararlılıkla alışkanlığın yerleşmesi sağlanabilir. Çocuk dışkılama eylemine 

özendirilmelidir. Erken aylarda ayıplayıcı sert bir tutum içinde ele alınan tuvalet eğitiminin 

çocuğun kişilik yapısını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Tuvalet eğitiminde dikkat edilmesi 

gereken noktalar şunlardır: 

 
 Çocuk, tuvalete doğru yaklaşma davranışından tuvalete girişine kadar bütün 

olumlu davranışlarda adım adım ödüllendirilmelidir. 

 Tuvalet eğitimi süresince çok sabırlı ve sakin olunmalı, azarlanmamalıdır. 

Bunun fizyolojik bir olay olduğu çocuğa hissettirilmelidir. 

 Çocuk, idrar ve gaitasını yaptığı zaman bunun pis kokulu bir şey olduğunun 

hoşnutsuzluğu ona hissettirilmemelidir.  

 Çocuk tuvaletini yaptıktan sonra duyulan memnuniyet söylenmeli ve 

alkışlanmalıdır. 

 Çocuğun tuvalete gittiği ve tuvalet eğitimini kazandığı çocuğun yanında aile 

bireylerine anlatılarak çocuk övülmelidir. 

 Çocuğun özellikle uyku saatinden hemen önce ve dinlenme saatinde tuvalete 

gitmesi ve bu davranışı belirli sıklıklarla tekrarlaması sağlanmalıdır. 

 Tuvalet kâğıdı kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

 Tuvalet alışkanlığını kolay kazanabilmesi için tuvalet kapısı açık bırakılmalıdır.  

 Çocuğun arkadaşını tuvalette gözlemesi, kendisinden de beklenen bu davranışı 

daha kolay öğrenmesini sağlayacaktır.  
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 Çocuklara tuvaletten çıkarken su dökmeyi, sifon çekmeyi ve ellerini sabunla 

yıkamayı öğretmek tuvalet eğitiminin bir parçasıdır. Bu nedenle üzerinde 

önemle durulmalıdır. 

 

Çocukların 4–5 yaşına kadar gece altını ıslatmaları normaldir. Bundan sonra da gece 

işemeleri sürerse nedenini araştırmak gerekir. Bir doktora başvurularak doğuştan bozukluk 

ya da idrar yollarında iltihap gibi bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer araştırma 

sonucu herhangi bir hastalık bulunmazsa çocuğun altını ıslatma nedeni şunlar olabilir: 

 

 Tuvalet eğitiminde hatalı tutumlar, özellikle tuvalet eğitimine erken 

başlanması ve çocuğun bu işteki başarısızlığa takılıp kalması altını 

ıslatma nedeni olabilir. 

 Çocuğun idrar kaçırmasına aşırı tepki gösterilmesi de başarısızlık 

korkusuyla gece altını ıslatmaya neden olabilir. 

 Aşırı disiplin altındaki ve sıkıntılı çocuklarda idrar kesesi kasılır ve 

tutabileceği idrar miktarı azalır. Bu da idrar kaçırmayı kolaylaştırır. 

 Yeni bir kardeşin doğması, çocuğun ilgiyi tekrar üzerine toplayabilmek 

için kardeşine özenerek altını ıslatmasına neden olabilir. 

 Bir süre hastanede kalma, anneden ayrılma, yuva veya okuldaki stresler 

de gece altını ıslatma nedenlerindendir. 

 

2.1.2. Saç Bakımı 
 

Yeni doğan bebeğin saçları genellikle azdır. Olan saçları da dökülür, yerine yeni saçlar 

çıkar. Her banyoda yıkanır ve taranır. Bazı çocukların saçlarında konak ve kepek denilen 

pullanmalar oluşur. Bunu önlemek için saça banyo öncesi zeytinyağı sürüp fırçalamak iyi 

gelir. Doktor önerisine göre ilaç ve çeşitli şampuanlar kullanılabilir. Günlük temizlik, saç 

diplerini temiz ve konaksız tutar. 

 

2.1.3. El ve Ayak Bakımı 
 

Çocuğun ayağına gerek boydan gerekse enden tam oturacak şekilde deri ya da bez 

ayakkabı uygundur. Plastik ayakkabılardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Plastik ayağı deri gibi 

kavramaz, acıtır, terletir ve zarar verir. Ayakkabı ayakları korumak için gereklidir, onları 

desteklemek için değildir. Çocuğun ayakkabıları çocuk ayakkabıları konusunda uzmanlaşmış 

bir yerden alınmalıdır. Her üç ayda bir ayakkabının sıkıp sıkmadığı kontrol edilmelidir. 

Ayrıca dar çorapların da sıkan ayakkabılar kadar zararlı olabileceği unutulmamalıdır. 



 

 27 

 

Resim 2.3: Çocuk ayakkabısının rahat olmasının gerekliliği 

 
 El bakımı: Bebeğin tırnakları uyurken kesilmelidir. Çünkü uyurken bebeğin 

tırnakları daha rahat kesilir. Tırnaklar haftada 1–2 defa banyodan önce 

kesilmelidir. Tırnakların altında mikroplar kolayca ürer ve bebeğe zarar verir. 

Bebeğin tırnakları çok yumuşaktır ancak uzadığında kendisine zarar verebilir. 

Bu yüzden bebeğin tırnakları tırnak makasıyla uzadıkça kesilmelidir. El 

tırnakları yarım ay şeklinde kesilmelidir. Bebeğin tırnakları kesildikten sonra 

silinmelidir. İlk haftalarda bebeğe eldiven giydirilebilir. Çünkü bebekler, 

tırnakları ile yüzünü gözünü yırtabilirler. Fakat bebeğin çevresindeki şeyleri 

dokunarak hissetmesi için bebeğe uzun süre eldiven giydirilmemelidir. 

Çevredeki insanlar bebeği severken genelde bebeğin ellerine dokunurlar. 

Mikroplar da en kolay bu yolla bulaşır. Çünkü bebek sık sık elleriyle gözlerini 

ovuşturur ve parmaklarını ağzına sokar. Bu yüzden her gün yeni bir bezle 

bebeğin elleri sabunlanıp durulanmalıdır. Eller açılarak kıvrımları ve parmak 

araları dikkatle temizlenmelidir. Sokakta ve acil durumlarda ıslak mendilleri 

kullanmak gerekir. 

 

 Ayak bakımı: Temiz bir pamukla ayak parmak araları iyice temizlenmeli ve 

bebek losyonu ile nemlendirilmelidir. Bebeğin ayak tırnakları düz hat şeklinde 

kesilmelidir. Ayak tırnakları yarım ay şeklinde kesilirse batık tırnaklar meydana 

gelebilir. Bebeğin tırnakları kesildikten sonra silinmelidir. 

 

Ev ayakkabısı olarak hafif, deriden yapılmış sandaletler seçilmelidir. İki yaşındaki bir 

çocuğun yürümeyi öğrenmesi henüz tamamlanmamıştır. Ayağa uymayan bir ayakkabı, 

çocuğun henüz yumuşak olan ayak kemiklerini sonradan düzeltilemeyecek şekilde bozar. İlk 

yürüme ayakkabısının derisi biraz sert olmalı, topuğu desteklemeli ve tabanı esnek olmalıdır. 

Ayak bileğinin hareketini engelleyen ve yürümeyi güçleştiren ayakkabı ve botlardan uzak 

durulmalıdır. Büyük ayakkabılar yürümeyi zorlaştıracağı için seçilen ayakkabı, ayağa tam 

gelmelidir. Çocuğa ayakkabı alınırken ayak uzunluğu satıcı tarafından ölçülmelidir. 

Başparmak ile ayakkabının burnu arasında 0,5–1,25 cm genişlik olmalıdır. Ayakkabının 

burnu dar olmamalı, bebeğin parmaklarının sığabileceği genişlikte olmalıdır. 
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2.1.4. Ağız ve Diş Bakımı 
 

Dişlerin gelişmesi doğum öncesinde başlar. Olgunlaşmasını tamamlamış dişler, 

doğumdan sonra belirli bir sıra diş etlerini delerek çıkar. Dişlerin çıkması sırasında bazı 

çocuklarda birkaç gün kuru öksürük, uyku bozukluğu, huzursuzluk ve hafif ateş görülebilir. 

Diş çıkarma zamanında bireysel farklılıklar görülür. Bebek 6–8 aylıkken (ilk dişleri ağzında 

görülmeye başladığında) temizleme işlemi başlamalıdır.  

 

Sabah kahvaltı sonrası ve akşam yatmadan önce dişleri (en azından çiğneme 

yüzeylerini) temiz bir tülbentle ya da gazlı bezi ıslatarak silmek, temizlemek yerinde olur.  

 

Diş fırçası kullanımında ise çocuğun arka dişlerinin çıkmasından sonra (ortalama 2–

2,5 yaşında) başlanması uygundur. 

 

Okul öncesi çocuklarda diş fırçalama için bir teknik uygulatmak çok zordur. Bu 

yaşlarda önemli olan, çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklar diş 

fırçalarken çoğu zaman dişlerin görünen ya da kolay ulaşılan yüzeylerini fırçalarlar. Oysa 

çürüklerin önlenmesi için dişlerin ara yüzeylerini çok iyi temizlemek gerekir. Bu nedenle 

çocuk, dişlerini fırçaladıktan sonra anne-baba dişleri kontrol etmelidir. 

 

 

Çizim 2.1: Dişlerin çıkış sırası ve ayları 

 

Çocuğun ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak ve naylon kıllardan üretilmiş diş fırçaları 

kullanılmalıdır. Sert fırçalar dişleri aşındıracağı için kullanımı uygun değildir. Eskimiş bir 

süpürgeyle süpürme işlemi nasıl yapılmazsa eski bir fırçayla da dişler fırçalanmaz. Fırça 

kılları aşınır aşınmaz (ortalama 6 ay) mutlaka değiştirilmelidir. Bebeklik döneminde ve 2 

yaşına kadar olan çocuklarda diş macunu kullanımı önerilmez. Diş macunu kullanımına 2 

yaşından sonra başlanmalıdır. Sabah kahvaltı sonrası ve gece yatmadan önce sadece üçer 
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dakikalık etkili fırçalama işlemi yeterlidir. Pek çok iyi alışkanlık gibi diş fırçalama 

alışkanlığı da çocukluk döneminde kazanılır. 

 

 

Resim 2.4: Dişin ortalama 2–2,5 yaşında fırçalanmaya başlanması 

 

2.2. Banyo 

 
Banyo yapmak insanı kirlerinden arındıran, bedenen ve ruhen temizlik sağlayan ve 

rahatlatan bir eylemdir. Özellikle bebek ve çocuklarda banyo büyüme ve gelişmesi, iştahının 

artması, uykusunun düzelmesi gibi yararlarından dolayı temizlenme amacından daha da 

önemlidir.  

 

Bebeğin ilk banyosu ancak göbek bağı düştükten sonra göbek yarası iyileşince 

yapılmalıdır. Bebeğin vücudunu deri enfeksiyonlarından ve pişikten korumak için yumuşak 

pamuklu bir bez, sabunlu suda ıslatılır ve bebeğin vücudu bu bezle silinir. Silme sırasında 

cildi tahriş etmemeye ve sabun kalıntısı bırakmamaya özen gösterilmelidir. 

 

Genel olarak banyo günde bir defa yapılır. Hava çok sıcaksa ikinci bir banyo rahatlıkla 

yaptırılabilir. Ortalama banyo süresi 5 dakika olmalı, 10 dakikayı geçmemelidir. Hasta 

çocuklara banyo yaptırılmaz. Örneğin, egzamalı çocukta su ve sabun hastalığı azdırır. 

Günlük program yapılırken bebeğin banyo saati saptanmalıdır. Banyo saati her gün aynı 

saatte ve mutlaka beslenmeden önce yaptırılmalıdır. Böylece bebeğin kusması ve 

kusmuğunun akciğerlere kaçması engellenmiş olur. 

 

2.2.1. Banyo Öncesi Hazırlık 

 
Banyo öncesi hazırlık yaparken öncelikle bebeğin ihtiyaçları olan temizlik 

gereçlerinin hazırlanması gerekir. 

 
 Bebeğin banyosu için gerekli olan malzemeler 

 Bebeğin sığacağı bir kap ya da küvet, bebeğin üzerine yatırılacağı ağ 

veya file 

 Yıkama suyunun depolandığı bir kova 
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 Suyu dökmek için bir kap 

 Havlu (bebeği kavrayabilecek büyüklükte) 

 Yumuşak bir lif veya sünger 

 Bebek şampuanı 

 Bebek sabunu 

 Temiz giysiler 

Bebek banyodaki normal küvette yıkanacak kadar büyüyene dek ( 3–6 ay arası) onu 

yıkamak için küçük bir küvet olmalıdır. Küvet ya yüksekçe bir yere yerleştirilmeli ya da 

kayganlığı önlemek için bir havlu yerleştirerek yanına diz çökecek şekilde ayarlanmalıdır. 

Yetişkinlerin kullandığı şampuan ve sabunlar kimyasal maddeler içerdiğinden bebek için 

uygun değildir. Bebekler için hazırlanmış göz yakmayan şampuan ve sabunlar tercih 

edilmelidir. Ayrıca bebeğin cildi hassas olduğundan lif veya sünger yumuşak ve tahriş 

etmeyecek özellikte olmalıdır. Bunun için bir tülbent de kullanılabilir. Su ılık olmalıdır. 

Soğuk su sıcak suya katılarak ılık hâle getirilip kontrol edilmelidir. Banyo suyunun sıcaklığı 

dirsek veya banyo termometresiyle ölçülür. Banyo suyunun sıcaklığı 36–37 °C olmalıdır. Bu 

dirseği yakmayan sıcaklıktır. Banyo yapılan odanın sıcaklığı ise 22–25 °C olmalıdır. 

 

Su yaklaşık 10 cm derinlikte olmalıdır. İçine bebeklere uygun alerjik olmayan banyo 

sıvısı katılabilir. Bebek havlusu seçilirken de geniş ve yumuşak olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Bebek için seçilen saç fırçasının kılları yumuşak ve boyu 18 aylık çocuğun 

tutabileceği kadar küçük olmalıdır. Sivri dişleri ve keskin köşeleri olmayan küçük bir tarak 

seçilmelidir. 

 

Bebeğin başında konak adı verilen zararsız bir kepeklenme var ise banyo öncesi 

zeytinyağı veya bebek yağı sürerek bir müddet yumuşaması sağlanmalıdır.  

 

2.2.2. Banyo Yaptırma 
 

Bir el ve bilekle bebeğin başı ve boynuna destek yapılarak kolundan doğru omzu 

tutulur. Diğer el ile poposu tutularak altından desteklenir. Küvete konur. Popoyu tutan el 

çekilir ve vücudu hafif dokunuşlarla yıkanır. Bebeğin önce vücudu sonra başı gözüne, 

kulağına ve ağzına su ve köpük kaçırılmadan yıkanır. İlk aylarda banyo yaptırırken bir 

yardımcı olmasında fayda vardır. 

 

Bebeğin başı haftada bir kez mutlaka yıkanmalıdır. Bebek rahatça oturabileceği yaşa 

geldiğinde banyo zamanı yalnızca temizlik için değil, eğlenmek için de çok iyi bir fırsat 

olacaktır. İçine su konulup dökülebilecek plastik fincan, huni, plaj kovası, kayık ya da ördek 

gibi yüzen oyuncaklar hoşuna gidecektir. Saçlarını yıkamak için böyle bir oyuncağa su 

doldurulup başına dökülebilir. 
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Resim 2.5: Bebeğin önce vücudunun sonra da başının yıkanması 

 

 Bebeğe banyo yaptırırken dikkat edilecek hususlar 

 

 Bebeği korkutmamak için önce bebeğin ayakları, daha sonra da vücudu 

küvetin içine sokulur. Böylece bebek suya alıştırılmış olur. 

 Bebek filenin üzerine yatırılır ve yumuşak bir lifle vücudu sabunlanır 

(Sol eliyle bebeği tutar, sağ eliyle suyu döker.). Su dökerek durulandıktan 

sonra saçları ıslatılarak başı şampuanlanır. Ancak başı geriye atılarak 

yüzüne su dökmemeye çalışılmalıdır. Çünkü bebeklerin çoğu bundan 

hoşlanmaz. Hoşlarına gitmeyen bu kadar küçük bir şey yüzünden 

banyodan nefret eder ve korkarlar. 

 Bebek yatırılır ve kurulanır (Öncelikle koltuk altları, kasıklar, ense ve 

makat iyice kurulanmalıdır.). 

 Bebeğe banyo yaptırırken kurularken ve giydirirken onunla sürekli 

konuşulmalıdır. Ayrıca sözsüz, sakin bir müzik dinletmenin banyo saatini 

daha zevkli, sakinleştirici ve haz verici bir yaşantıya dönüştürecektir. 

2.2.3. Banyo Sonrası 

 

Çok küçük çocuklar için beş dakika suda kalmak yeterlidir. El bebeğin poposunun 

altından kaydırılarak sudan çıkartılmalı, vücut kaygan olduğu için dikkatli olunmalıdır. 

Havluya sarılarak kurulanmalı, daha sonra yatırılıp cildinin kıvrım yerleri de kurulanıp altı 

bağlanmalıdır.  
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Resim 2.6: Bebeğin vücudu kaygan olduğu için dikkatli olunmasının gerekliliği 

 

Yıkanan bebek büyük bir havluya sarılarak kurulanır, giydirilir, karnı doyurulur. 

Bebek banyodan sonra iyi korunmalıdır. Saçlar yumuşak saç fırçası ile fırçalanmalı, kulağa 

ve göze su kaçtıysa temiz bir tülbentle kurulanmalıdır. Burunda ve kulakta asla kulak çöpü 

kullanılmamalıdır. 

 

2.3. Giyinme ve Soyunma 
 

İlk haftalarda bebeğin giysilerinin sıklıkla değiştirilmesi gerekir. Bu nedenle çok 

sayıda ufak boy giysilere gerek vardır. Bebek büyüdükçe hareketlerini kısıtlamayan rahat 

giysiler seçilmelidir. 

 

 

Resim 2.7: Bebekler için ilk 6 ay en iyi giysi pamuklu tulum 
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Bebeğe giysi alırken giysilerin kolayca giyilip çıkarılabilir ve çamaşır makinesinde sık 

yıkanabilir olması gerekir. Ayrıca sentetik yerine doğal liflerden yapılmış (pamuklu) giysiler 

bebeğin vücut ısısını düzenlemede yardımcı olacaktır. Giysilerin biyolojik aktif maddelerle 

ya da buna benzer deterjanlarla yıkanması cildi tahriş eder. İlk altı ay süresince bebek için en 

uygun giysi tulumdur. 

 

Bebek biraz daha büyüyünce ayrıntısı az çıtçıtlı gömlekler, lastikli pantolonlar 

çocuğun giyinip öğrenmesine yardımcı olur.  

 

2.3.1. Giyinme  
 

Bebek giydirilirken yumuşak çıplak tenini sevip okşayarak kendi vücudunu tanıması 

için güzel bir fırsat yakalamış olur. Bebek giydirilmekten pek hoşlanmayabilir. Ancak 

okşayıp öperek gıdıklayarak oynayıp konuşarak olay zevkli hâle getirilebilir. 

 

Öncelikle giydirilecek bütün giysiler bir araya toplanıp çıtçıtları açılır. Düz ve rahat 

bir yere yatırılır. Fanila giydirilirken baş kısmı esnetilerek bebeğin çenesine kadar indirilir. 

Bebeğin başını ve omuzlarını kaldırıp fanilanın arkası ensesine, omuzlarının arkasına 

gelecek biçimde indirilir. Bir elin parmakları fanilanın kol ağzından geçirilerek bebeğin eli 

içinden çekilir. Aynı işlem diğer el için de yapılır ve gövde kısmı indirilir. Çıtçıtları kapatılır. 

 

Tulum giydirilirken bebeğin yattığı yere tulum serilir. Önce bir ayak giydirilir 

başparmağının patiğin köşesine yerleşmesine dikkat edilerek sonra diğer ayak giydirilir. 

Sonra tulumun elleri avuçta toplanıp bebeğin eli içinden çekilir aynı işlem diğer el için 

yapılır. Çıtçıtlar kapatılır. 

 

2.3.2. Soyunma  
 

Bebeği soyarken cildine değen serin hava onu huzursuz edebilir. Bu nedenle karnı ve 

göğsü uzun süre açık bırakılmamalıdır. Bebeği soyar soymaz bir havluyu hazır bulundurmak 

ya da hemen giydirmek gerekir.  

 

Bebek düz bir yere yatırılır, tulumu çıkarılacaksa tulumun çıtçıtları açılır. Ayak bileği 

tulumun içinden tutularak tulumun bacağı çekilir. Aynı şey öbür ayak için de yapılır. 

Fanilasındaki çıtçıtlar da çözülür. Bebek ayak bileklerinden tutularak hafifçe kaldırılır. 

Fanila ve tulum arkadan olabildiğince yukarı sıyrılır. Bir el tulumun kolundan içeri sokularak 

bebeğin dirseği tutulur, öbür elle kol ağzından çekilerek tulum kurtarılır. Aynı şekilde diğer 

kol da çıkarılır. 

 

Fanilayı çıkarırken ise bir el ile fanilanın içinden dirsek tutularak diğeriyle tüm kumaş 

bebeğin elinden kurtarılır. Aynı işlem diğer kol için de yapılır. İkinci aşamada ise bebeğin 

yüzüne sürtünerek onu huzursuz edip ağlatmaması için tüm fanila avuçların içinde toplanır. 

Üçüncü aşamada fanilanın yakası iyice gerilerek genişletilip yüzünden, başının tepesinden 

aşırılır. Son aşamada bir el yavaşça bebeğin başının altından kaydırılıp desteklenerek sırt 

kaldırılır, fanila altından çekilir. 
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2.4. Uyku ve Dinlenme 
 

Yeni doğmuş bebek kendine gerekli olduğu kadar uyur. Ancak uyku saatleri 

düzensizdir. Bebeğin iyi uyuyabilmesi onun gelişimi ve büyümesinde önemli rol oynar. 

Bunun için bebeğin yatağı seçilirken pamuklu kumaş kaplı olmasına ve çok yumuşak 

olmamasına dikkat edilmelidir. Bebek yüzüstü dönerse havasız kalmasını önleyecek hava 

delikleri bulunmalıdır. 

 

Bir yaşını geçen çocuklar için hafif ve sıcak tutan bir yorgan seçilmelidir. Yeni 

doğmuş bebek için ise onu sıcaktan bunaltmayacak pamuklu örtüler ve ince battaniyeler 

kullanılmalıdır. Bebeğin çevresindeki hava akımını önleyen minderlerin bağcıklarının 18 

cm’den uzun olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

Bebek üç aylıktan yaklaşık üç yaşına kadar kullanacağı karyolanın dayanıklı ve 

kullanışlı olması gerekir. En önemli ilke, yatağın güvenli olmasıdır. Karyolanın sivri 

kenarlarının olup olmadığına bakılarak gerekirse zımpara ile yuvarlatılmalıdır. Çubukların 

aralıkları bebeğin ve çocuğun kolu ya da bacağının sıkışmaması için 2,5 cm’den dar, 

bacaklarını dışarı sarkıtmaması için de 6 cm’den geniş olmamalıdır. Yatak altlığı ile 

korkulukların tepesi arasında en az 60 cm yükseklik bulunmalıdır. Yatağın tabanı, bebek 

büyüdükçe alçaltılabilmelidir. Korkulukları açılan düzenek bebeğin açamayacağı türden 

olmalıdır. Yatak karyolaya tam oturmalı, bebeğin kolunu ya da kafasını sıkıştırabileceği 

boşluklar olmamalıdır. 

 

Bebeğin odası ılık tutulmalı, sıcaklık 18–20 °C arasında olmalıdır. Kalorifer en 

güvenli ısıtma yoludur. Odaya bir gece lambası konularak bebek uyurken rahatsız etmeden 

kontrol edilmelidir. 

 

Resim 2.8: Uyku ve dinlenmenin çocuğun gelişimi için önemi 

 

İhtiyaç duyulan uyku süresi çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Bu da çocuğun 

yaşı, gelişim düzeyi ve kişisel özelliklerinden kaynaklanabilir. Her çocuğun doğumdan 

itibaren ihtiyaç duyduğu ortalama bir uyku süresi vardır. 2–6 yaş arası çocukların günlük 

ihtiyacı olan uyku süresi 11–12 saattir. Bazı bebek ve çocuklar geceleri sık uyanır ve yeniden 

uykuya geçmekte zorluk yaşarlar. Böylece ihtiyaç duydukları uykuyu alamamakta ve 

dolayısıyla günü huzursuz ve yorgun geçirirler. Bazı çocuklar ise geç saatlere kadar uyanık 
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kalmakta, anne ve babaların çocukları uyutmak için yaptıkları şeyler hiçbir şekilde sonuç 

vermemektedir. Çocukların geç uyumasına ve gece sık uyanmasına etki eden nedenler 

fizyolojik rahatsızlıklar (karın ağrısı, sancı, gaz, diş çıkarma vb.) olabileceği gibi ışık, 

gürültü gibi fiziksel koşullar ve bedensel koşullar (alt ıslatma, acıkma vb.) ile anne-çocuk 

duygusal bağının kuvvetli olmaması gibi psikolojik de olabilir. Çocuğa düzenli uyuma 

alışkanlığı kazandırmak oldukça önemlidir. Bu düzen daha bebeklikten itibaren verilirse 

yaşam boyu devam eder. Bunun için yapılabilecekler: 

 
 Çocuk gündüz ihtiyaç duyduğundan fazla uyutulmamalıdır. 2–3 yaşlarındaki 

çocuklar için bu ihtiyaç 2–2,5 saattir. 4 yaşından itibaren ise en fazla 1–1,5 saat 

olmalıdır. 

 Çocuğun uyuduğu ortam dikkat çekecek özellikte ve sayıda uyarandan 

arındırılmış ve sessiz olmalıdır. 

 Çocuğun uyku saati geldiğinde çocuk apar topar yatırılmamalıdır. Uykuya 

hazırlık için yarım saat esneklik tanınabilir. 

 Uyku saati yaklaştığında çocuğun dikkatini çekecek, uykusunu kaçıracak 

etkinliklerden kaçınılmalıdır. 

 Televizyon kapatılmalı ve uykusunun geldiğine dair belirtiler görüldüğünde 

yatağına götürülmeli veya gönderilmelidir.  

 Düzenli bir uyku için uyuma ve uyanma saatleri hafta sonu da dâhil olmak 

üzere değişmemelidir. 

 Çocuğun televizyon karşısında veya yatağı dışında bir yerde uyumasına engel 

olunmalıdır. 

 Çocuğa yorucu oyunlar oynatmak uykuya dalmayı kolaylaştırmaz çünkü 

yorgunluk uykunun kaçmasına yol açar. Yatmadan yarım saat önce hareketli 

oyunlara son verilmelidir. 

 Uyuyabilmesi için çocuğa kucakta, ayakta veya beşikte sallama alışkanlığı 

kazandırılmamalıdır. Bu rutinler çocuğun kendi başına uykuya geçme 

alışkanlığı kazanmasını engeller.  

 Uykudan önce okunacak bir masal, söylenecek ninni uykuya dalmayı 

kolaylaştırır. Çocuk herhangi bir ihtiyacı için uyandığında uykusu kaçacak 

derecede uyarılmamalıdır.  

 Uyanıp ağlamaya başladığında hemen müdahale edilmemelidir çünkü çocuklar 

bazen ihtiyacı olmadığı hâlde uyanır ve kısa süren bir iki ağlamadan sonra 

yeniden uykuya dalarlar. Eğer ağlama bir dakikadan fazla devam ederse 

gereksinimi belirlenip karşılanabilir.  

 

 



 

 36 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Maket bebek kullanarak bebeklere nasıl banyo yaptırılması gerektiği konusunda bir 

uygulama yapınız. Yaptığınız uygulamayı çevrenizdeki ebeveyn uygulamaları ile 

karşılaştırarak bir rapor hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bebeklere banyo yaptırırken dikkat 

edilmesi gereken kuralları araştırınız. 

 Araştırmalarınızda modülünüzden, yazılı 

ve görsel kaynaklardan, İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 Banyo yapmanın bebek ve çocuklara 

yararlarını araştırarak önceliklerinizi 

belirleyebilirsiniz. 

 Banyo yaptırırken göz önünde 

bulundurulması gereken ilkeleri ve 

bebeğin banyo programını raporunuza 

ekleyiniz. 

 Bebeğin göbek kordonunun düşmüş 

olduğunu belirtebilirsiniz. 

 Banyoyu günün hangi saatlerinde ve ne 

kadar sürede yaptıracağınızı 

yazabilirsiniz. 

 Mevsim özelliklerine göre banyo yapma 

sıklığını belirtebilirsiniz. 

 Süreyi belirlerken beslenmeden önceki 

tok olmadığı saatleri göz önünde 

bulundurabilirsiniz. 

 Bebeğin herhangi bir cilt rahatsızlığı 

olmadığını belirtebilirsiniz. 

 Banyo öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Hazırlayacağınız malzemeleri 

listeleyerek raporunuza ekleyebilirsiniz.  

 Banyo için gerekli malzemeleri 

hazırlayabilirsiniz. 

 Seçtiğiniz malzemelerin bebekler için 

uygunluğuna dikkat edebilirsiniz. 

 Suyun ve oda sıcaklığının uygunluğuna 

dikkat edebilirsiniz. 

 Bebeğin başında konak olup olmadığını 

varsa yapılması gerekenleri 

vurgulayabilirsiniz. 

 Bebeğe banyo yaptırınız. 

 Bebeğe banyo yaptırırken dikkat 

edilmesi gereken noktaları gözden 

geçirerek raporunuza ekleyebilirsiniz. 

 Bebeğe nasıl banyo yaptırıldığını 

İnternet ortamında video şeklinde 

izleyebilirsiniz. 

 Banyo sonrası bebeğin bakımını 

yaparak tekniğe uygun giydiriniz. 

 Bebeği uygun bir havlu ile kurulayınız. 

 Bebeğin giysilerini önceden 

hazırlayabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bebeğin el ve ayak bakımını 

yapabilirsiniz. 

 Kulak ve burun kontrollerini yaparak 

dikkat edilmesi gerekenleri raporunuza 

ekleyebilirsiniz. 

 Çevrenizdeki ebeveynlerin 

uygulamalarını gözlemleyerek 

karşılaştırınız. 

 Objektif değerlendirmeler yapmak için 

gözlem yaptığınızı ebeveynlere belli 

etmeyebilirsiniz. 

 İşlem basamaklarını çizelgeye 

dönüştürerek karşılaştırmalarınızı 

karşısına yazabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bebeğin göbek kordonu yaklaşık ……………. gün sonra düşer. 

2. Bebeğin göz temizliği için kaynamış  soğutulmuş suya batırılmış pamuk parçasıyla 

bebeğin gözleri burundan ………….. doğru silinir. 

3. Kız çocuklarda  alt temizliği yapılırken ………………………… doğru silinmelidir. 

4. Erkek üretim organı doğumda bir deri ile kaplıdır. Buna …………………………… 

denir. 

5. Islak bezler, çocuğun üzerinde uzun süre kalırsa bazı mikroplar, idrardaki 

…………….. denilen maddeden amonyak yapar. 

6. Pişiklere çocukların idrarındaki …………………. neden olmaktadır. 

7. Çocukların ……………… yaşına kadar gece altını ıslatmaları normaldir. 

8. Bebeğin tırnakları bebek ………………… kesilmelidir. 

9. Bebeğin ayak tırnakları ………………… hat şeklinde kesilmelidir. 

10. Diş fırçası kullanımına ortalama ……………… yaşında başlanması uygundur. 

11. Bebeğin ilk banyosu …............. …………….. zaman yapılmalıdır. 

12. Bebeklerde ortalama banyo süresi ………… dakika kadar olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

13. (    ) Bebekler için ilk altı ay için en iyi giysi tulumdur. 

14. (    ) Bebeğin saç fırçası sert olmalıdır. 

15. (    ) Cilt hastalığı olan çocuklara banyo yaptırılmaz.  

16. (    ) Çocuk ayakkabılarında plastik olanlar tercih edilmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
 

 

Çocukların sık görülen sağlık sorunlarını takip edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki en yakın ana sağlık ocağına giderek bölgenizdeki çocuklarda en 

sık görülen sağlık sorunlarını araştırınız. 

 Konuyla ilgili afiş ve broşürleri toplayarak çevreniz ile paylaşınız. 

 Araştırma sonuçlarını raporlaştırınız. 

 

3. ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEBİLECEK 

SAĞLIK SORUNLARI 
 

3.1. Çocuklarda Sık Görülen Hastalık Belirtileri 
 

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; “yalnız sakatlık ve hastalığın olmayışı değil bedenen 

ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinin bulunması” olarak tanımlamaktadır. Hastalık 

ise sağlığın zıddı bir kavramdır. İnsan vücudunun çeşitli nedenlerle bedensel, sosyal ve 

ruhsal yönden dengesinin bozulmasına hastalık denir. Hastalık; kişiyi rahatsız eden, normal 

olmayan ve kendi bedeninden kaynaklanan uyarımların oluştuğu bir durumdur. Diğer bir 

deyişle sağlığın bozulmasıdır. Hastalık vücutta hücre ve organlarda yapısal ve fonksiyonel 

değişimler yapar. 

 

Hastalık belirtileri, kendisi tek başlarına hastalık olmayan ancak hastalık durumunda 

birkaçı bir arada görülen, insanı rahatsız eden olumsuzluklardır. Bu belirtilerin izlenmesi, 

hastalık teşhisinde önemli rol oynar. Her hastalığın kendine özgü belirtileri vardır. Ancak 

genelde tüm hastalıklarda ortak görülen belirtiler vardır. Bu belirtiler aşağıda başlıklar 

şeklinde sıralanmıştır. 

 

3.1.1. Ateş 
 

Hastalığa karşı vücudun göstermiş olduğu bir tepkidir. Normal kabul edilen 36–37,5 

°C arasındaki vücut ısısının yükselmesine ateş denir. 

 

Vücut ısısının normalin üzerine çıkması, genellikle bir enfeksiyonun oluşuna bağlıdır. 

Ateşi olan çocuğun vücudu sıcak, rengi soluktur. Genellikle titrer. Çocuk ateşlendiği zaman 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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alnı, koltuk altı ve kasıkları ıslak bezlerle silinmeli ya da ılık suyla banyo yaptırılmalıdır. 

Gerekirse banyo işlemi, gün içinde birkaç kez tekrarlanmalıdır. Ateşi olan çocuk üşüdüğü 

için üstü kalın örtülerle örtülmemelidir. Üzerine de ince giysiler giydirilmelidir. Bol içecek 

ve sıvı gıdalar verilmelidir. Doktora götürülüp ateşinin neden kaynaklandığının sebebi 

araştırılmalıdır. 

 

 

Resim 3.1: Çocukların ateşinin sık sık kontrol edilmesi 

 

 Çocuklarda ateş (vücut ısısı) dört şekilde ölçülür 

 Ağızdan (dil altından) 

 Koltuk altından 

 Kulaktan 

 Makattan 

 

Ateş ölçüldüğü bölgeye göre farklılıklar gösterir, ona göre değerlendirmek gerekir. 

Popodan ölçülen ateş 38,3°C’ye kadar, koltuk altındaki ateş 37,3°C’ye kadar, dilaltı ateş 

37,8’e °C’ye kadar, kulaktan ölçülen ateş de 37,8°C’ye kadar normaldir.  

 

Vücut ısısı büyüklerde koltuk altı ve dilaltından, bebeklerde makattan veya koltuk 

altından ölçülebilir. Makattan ve dilaltından ateş ölçümlerinde ısı, koltuk altı ısısından bir 

derece yüksektir. Koltuk altı ya da popodan ölçülen ateş, en doğru sonucu verir. Kullanımı 

en kolay olanı da kulaktan ateş ölçerdir. Kulaktan ateş ölçerin avantajı, kısa sürede 

ölçebilmesi ve çocuğun çok rahatsız olmamasıdır. Ama cihaz tam kulak zarını görecek 

şekilde iyi yerleştirilemezse ya da çocuğun dış kulağında kir varsa ve cihaz zarı tam 

görmüyorsa doğru değeri vermeyebilir. 

 

Ateş, derece ile ölçülür. Ateş ölçmeden önce derece iyice sallanır. Derecenin cıvalı 

ucu koltuk altına yerleştirilir. Koltuk altı kuru olmalıdır. Çocuğun kolu, derece yerinden 

düşmeyecek şekilde vücuduna bitişik olarak 3–5 dakika tutulur. Sonra derece çıkartılıp 

okunur. Dilaltından ölçülecekse aynı şekilde derecenin cıvalı ucu dilaltına konulup çocuğun 

ağzını üç dakika kapalı tutması istenir. Ateş, makattan ölçülecekse çocuk belden aşağısı 

çıplak olarak sırtüstü yatırılır. İki bacağı bir elle tutularak hafifçe yukarı kaldırılır. Derecenin 
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cıvalı ucu, makattan 1–2 cm içeri sokulur. 1–2 dakika beklenir. Sonra derece çıkartılıp 

okunur. Bu ölçümler, belirli aralıklarla tekrarlanmalı ve not edilmelidir. 

 

  

 
Resim 3.2: Çocukların ateşinin ağızdan ve koltuk altından ölçülmesi 

 

Çocuğun ateşi, 39°C’nin üstüne çıkıyorsa yüksek ateş, havaleye sebep olabileceğinden 

vakit geçirmeden doktora götürülmelidir. Cıvalı termometreler yerine son yıllarda dijital 

termometreler yaygın olarak kullanılmaktadır. Kulaktan ölçen dereceler de mevcuttur. Ancak 

pahalı olduğu için kullanımı çok yaygınlaşmamıştır.  

 

Çocuklarda bazen ateşe bağlı havale meydana gelebilir. Sinir sisteminin hastalığı ya 

da fonksiyon bozukluğu sonucu iskelet kaslarının kasılmasıyla ortaya çıkan rahatsızlığa 

havale denir. Çocuk hastalıkları arasında en acil ve korkutucu olanıdır. Yüzde, el ve 

ayaklarda irade dışı titremeler ile kendini gösterir. Havalenin uzaması beyin dokusunda 

kalıcı zedelenmelere sebep olabilir. 

 
 Havale sebepleri 

 Doğum travmaları (zor doğum nedeniyle beyinde zedelenme vb.) 

 Metabolik bozukluklar (kan şekeri ve kandaki minerallerin düşüklüğü) 

 Sinir sistemi hastalıkları (menenjit, beyin iltihabı) 

 Ateşe bağlı havale (Bebeğin ateşi 39°C’nin üzerine çıkıyorsa yüksek 

ateşe bağlı havale olabilir.) 

 

 Havale durumunda 

 Çocuğun üzerindeki fazla giysiler çıkartılmalıdır. 

 Ilık su ile yıkanmalıdır. 

 Şuuru yerinde ise ağızdan sıvı verilmelidir. 

 Çocuk vakit geçirilmeden hemen doktora götürülmelidir. 
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3.1.2. Kusma 
 

Midedeki besinlerin karın kaslarının kasılması sonucu ağız yoluyla boşalması kusma 

olarak tanımlanır.  

 

Yeni doğanda beslenmeden sonra bir miktar besinin ağız ve burundan çıkması kusma 

ile karıştırılmamalıdır. Bu durum çoğu kez zararsızdır. Ancak sırtüstü yatan bebeğin 

kustuklarının solunum yoluna kaçması nedeniyle boğulma tehlikesi söz konusu olabilir. 

Onun için bebek beslendikten sonra yan yatırılmalıdır. Çocuk otururken kusarsa yüzü hemen 

aşağıya çevrilmeli, solunum yolları serbest bırakılmalıdır. 

 

Gerçek kusmada alınan gıdanın büyük bir kısmı çıkartılır. Kusmanın sebebi, mama ile 

yutulan havanın yaptığı bozukluktan olabileceği gibi soğuk algınlığı, ateşli hastalıklar, idrar 

yolu ve böbrek iltihapları, mide-bağırsak kanalı hastalıkları ve korku gibi psikolojik etmenler 

de olabilir. Bu sebeple kusma, beraberinde görülen ateş, ishal, karın ağrısı vb. belirtilerle 

beraber değerlendirilmelidir. Kusmalar ciddi su ve kilo kaybına yol açabileceği için tedavide 

geç kalınmamalıdır. Bebeklerde beslenme hatalarına bağlı kusmalar, bebeğin hava yutmadan 

beslenmesiyle beslenme sırasında yutulan havanın neden olduğu gazın çıkartılmasıyla temiz 

ve sağlıklı besinlerle önlenebilir. Kusma geçtikten sonra bebeğin bir süre dinlenmesi 

sağlanmalıdır. Sulu ve hafif yiyeceklerden başlanarak az ve sık sık beslenmelidir. 

 

 Kusmanın yaşanmaması için alınması gereken önlemler: 

 Mama ve diğer gıdalar temiz ve taze hazırlanmalı, yeterli miktarda ve 

normal ısıda olmalıdır. 

 Biberonun emzik deliğinin büyük ya da dar olmaması gerekir. 

 Süt veren anne üşütmemeli ve kendi bakımına özen göstermelidir. 

Annenin sigara, alkol gibi çocuğa zararlı alışkanlıkları varsa bunları 

bırakmalı, doktora danışmadan ilaç kullanmamalıdır. 

 Çocuklar yaşlarına uygun beslenmeli ve normalin üstüne çıkılmamalıdır. 

 Katı besinlere erken ya da geç başlanmamalıdır. 

 Beslenme ve gaz çıkartılmasından sonra çocuk, fazla hareket ettirilmeden 

sağ tarafına yatırılmalıdır. 

 Tekrarlayan ve nedeni belli olmayan kusmalarda mutlaka doktora 

başvurulmalıdır. 

3.1.3. İshal (Diare, Sürgün) 
 

Çocuğun alışılmış sayıdan (üçten fazla) fazla ve sulu kaka yapması durumuna ishal 

denir. İshal, çocuğun vücudunda su ve tuz kaybına yol açar. Hatta ileri safhalarda ölüme 

neden olabilir. Süt çağı çocukları bağırsakları çok duyarlı olduğundan kolaylıkla ishal 

olurlar. 

 

Dışkının sulu ve normalden daha sık olmasıdır. İshal; sindirim sistemi hastalıkları, 

idrar yolu enfeksiyonları, beslenme bozuklukları ve bulaşıcı hastalıkların bir belirtisi olabilir. 

İshalde fazla beklenmeden doktora başvurulmalıdır. Çocuklarda başlıca ishalin nedenleri 

şunlardır: 
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 Beslenme hataları 

 Aşırı beslenme özellikle süt çocuklarında görülür. 

 Az beslenme uzun süre yetersiz beslenen süt çocuklarında açlık ishalleri 

görülür. 

 Mide bağırsak alerjisi 

 İnek sütü ve diğer besinler alerjiye neden olabilir. 

 Enfeksiyon hastalıkları 

 Bakteri veya virüslere bağlı bağırsak enfeksiyonlarında şiddetli ishaller 

görülebilir. 

 Tifo, dizanteri, kolera, yaz ishali vb. 

 Bağırsak parazitleri 

 Çocukta görülen ishalin kaynağı olabilir. 

 Zehirlenmeler 

 İlaç veya bazı zehirli maddelerin alınması sonucu çocuklarda ishal ve 

kusma görülür. 

İlk 4–6 ay anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal daha az görülür. İshal, çocuklarda 

önemli beslenme bozukluklarına yol açar. İshal sırasında kaybedilen su ve tuz kaybı mutlaka 

yerine konulmalıdır. Ağızdan verilen şeker, tuz, karbonat eriyiği hayat kurtarıcıdır. Su kaybı 

belirtileri olan çocuklara ishal paketleri (ORS) verilmelidir. Bu paketler, sağlık kuruluşları ve 

eczanelerden temin edilebilir. Hazır ishal paketi temin edilmediği durumlarda bu paket evde 

hazırlanabilir: 

 
 5 su bardağı kaynatılıp soğutulmuş su 

 2 çorba kaşığı toz şeker 

 1 çay kaşığı tuz 

 1 çay kaşığı karbonat 

 

İshali olan çocuklara her sulu kakadan sonra en az bir çay bardağı bu karışımdan 

verilmelidir. Çocuklar bunun tadından hoşlanmayabilirler, meyve suyu ile karıştırılarak 

verilmesi uygundur. Bu ishal içeceği, çocuğu tedavi etmek için değil, sadece vücudundaki su 

ve tuz kaybını önlemek içindir. 

 

İshalli çocuğun bağırsaklarında emilim az olacağından eskisinden daha kuvvetli 

yiyeceklerle beslenme ihtiyacı doğar. Bunun için çocuğun sulu fakat besin değeri yüksek, 

sindirimi kolay yiyeceklerle az az ve sık sık beslenmesine devam edilmelidir. Bu yiyecekler: 

 

 Emiyorsa anne sütü 

 Bol miktarda kaynatılıp soğutulmuş su 

 Elma, şeftali, havuç gibi meyve suları, muz 

 Açık çay, ıhlamur 

 Ayran  

 Yağsız çorbalar 
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 Pirinç lapası, yağsız yoğurt 

 Havuç, patates püresi vb. 

 Pişmiş yağsız et 

 

 
Resim 3.3: İshal sırasında kaybedilen su ve tuz kaybının mutlaka yerine konulması 

 

Anne sütü ile beslenen çocuk ishal olursa emzirmeye devam edilmelidir. Çocuk 

emmiyorsa inek sütü alıyorsa inek sütünü sulandırma iki misli fazla olmalıdır. Çocuğun 

dışkısında kan varsa dışkı sayısı 8–10 defadan fazla ise yüksek ateşi ve kusması varsa ishal 

birkaç gündür devam ediyorsa ağız ve dilde kuruluk, dalgınlık, idrar yapamama veya çok az 

yapma, gözlerde ve bıngıldakta çökme ve karın derisinde gerginliği kaybetme gibi 

belirtilerden biri ya da birkaçı görülürse çocuk vakit geçirilmeden doktora götürülmelidir. 

 

Bebeklerin ve küçük çocukların ishalden korunması için yeterli ve dengeli beslenmesi 

gerekir. İlk 6 ay anne sütü çocuk için en ideal besindir. 6. aydan sonra ek besinler 

verilmelidir. İçme suyunun temizliğinden emin olunmaması durumunda su kaynatılmalıdır. 

Çocuğa verilecek tüm besinler taze, temiz olmalıdır. Sebze ve meyveler bol su ile 3–4 kez 

yıkanmalıdır. Yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması sağlık kurallarına uygun 

şekilde, temiz ortamda yapılmalıdır. En önemlisi de anne çocuğun bezini değiştirdikten 

sonra, kendisi tuvaletten çıktıktan sonra, yiyecekleri hazırlamadan ve bebeği beslemeye 

başlamadan önce ellerini sabunla iyice yıkamalıdır. Tuvaletler temiz tutulmalıdır. Sinek ve 

böceklerle mücadele edilmelidir. Çöpler kapalı torbalar içinde saklanmalıdır. 
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3.1.4. Kabızlık (Peklik-Konstipasyon) 
 

Dışkının seyrek aralıklarla geç ve güçlükle yapılmasına kabızlık denir. Kabızlıkta 

kalın bağırsaklar düzenli aralıklarla boşaltılamaz. Kabızlık nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Yanlış beslenme; çok fazla et, ekmek, yumurta, kek, bisküvi ve pasta yeme 

 Tek yönlü beslenme 

 Yalnız inek sütü ile beslenme 

 Yüksek proteinli posa bırakmayan besinlerle beslenme 

 Bağırsak faaliyetlerinin tembel oluşu 

 Kalın bağırsakta yapışıklıklar 

 Makattaki çatlaklıklar 

 Hareketsizlik 

 Psikolojik nedenler (oyuna dalma, ilgisizlik vb. nedenlerle tuvalete gitmeyi 

geciktirme) 

 Su ve sulu gıdaların az tüketilmesi 

 Erken tuvalet eğitimi 

 

Kabızlık, karında şişlik yapar. Çocuk kakasını yaparken ağlar. Katılaşmış kaka, 

makatın iç zarını zedeleyerek kanamaya neden olabilir. Kaka yaparken kanama olursa çocuk 

hemen doktora götürmelidir. 

 

 

Resim 3.4: Kaka yaparken kanama olduğunda çocuğun hemen doktora götürmesinin gerekliliği 

 

 Kabızlığı önlemek için yapılması gerekenler 

 Çocuk, yeterli ve dengeli beslenmelidir. 

 Yeterli miktarda sıvı ve sulu gıdalar verilmelidir. 

 Çocuğun yeterli hareket etmesi sağlanmalıdır. 

 Taze meyve-sebze tüketimi artırılmalıdır. 
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 Neden psikolojik ise sebebi araştırılıp çocuğun rahatlaması sağlanmalıdır. 

 Düzenli kaka yapma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

 Sabahları aç karnına bir bardak ılık su içmesi sağlanmalıdır. 

 

3.1.5. Öksürük 
 

Vücudun bir tür savunma mekanizmasıdır. Solunum sitemi hastalıklarında görülen bir 

belirtidir. Boğaz ve ciğerlerdeki bir tahriş ya da sıkışma sonucu görülen normal bir tepkidir. 

Öksürük bir nezle belirtisi olduğu gibi boğmaca, kızamık, grip, verem, bronşit, zatürree gibi 

hastalıkların belirtisi de olabilir. Sigara dumanı, boğaza yabancı cisim kaçması durumlarında 

da görülebilir. Eğer öksürük, nefes almayı zorlaştırıyor ve dudak kenarlarında morarmaya 

neden oluyorsa önemli bir sağlık sorunudur, hemen doktora başvurulmalıdır. 

 
3.1.6. Karın Ağrısı 

 
Bebek emzirilirken sütle birlikte bir miktar da hava yutar. Anne her emzirmeden sonra 

bebeğini baş ve omuz hizasında dik tutarak sırtını sıvazlamalı, bebeğin gazını çıkarmalıdır. 

Bu işlemden önce omzuna temiz bir tülbent koymayı da ihmal etmemelidir. Çünkü bebek, 

gaz çıkarma esnasında yediklerinin bir kısmını da kusabilir. 

 

Gaz çıkarma işlemi, bebeğin annenin dizleri üzerine yüzükoyun yatırılmasıyla da 

yapılabilir. Bebeğin gazının çıktığı gark sesinin gelmesiyle anlaşılır. Gazı çıkartılmadan 

yatırılan bebekler sancılanır ve sürekli ağlar. Karnı şişkindir. Ağlama sırasında yüzleri 

kızarır, bacaklarını karnına doğru çeker ve yüksek sesle bağırırlar. Gaz sancısı bebeğin 

büyüme ve gelişmesini engellemez, zamanla azalarak 3 aylıktan sonra kaybolur.  

 

 

Resim 3.5: Gaz sancısında bacaklarını karnına doğru çekip yüksek sesle bağıran bebek 

 

Daha büyük çocuklarda gaz, genellikle üşütme ve bazı yiyeceklerden olur. Çocuk 

yardımsız olarak gazını çıkarabilir. Korunmak için anne çocuğu mevsimine göre giydirmeli, 

gaz yapan yiyecekler normalden fazla tüketilmemelidir. Karın ağrıları çocukluk yıllarında 

daha çok görülür. Ağrı, şiddetli değilse ve çocuk diğer uğraşılara daldığında karın ağrısını 

unutabiliyorsa ağrı psikolojik kökenli olabilir. Ancak karın ağrısı çok şiddetli ve uzun süre 

devam ediyorsa sık sık tekrarlıyorsa ateş, kusma, ishal gibi diğer belirtilerle birlikte 
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görülüyorsa hastalık belirtisi olarak değerlendirilmeli ve mutlaka çocuk doktora 

götürülmelidir. 

 

3.1.7. Döküntüler 
 

Bazı hastalıklarda (kızıl, kızamık gibi) vücut üzerinde döküntüler görülebilir. 

Döküntülerin oluş şekli, hastalığa göre değişiklik gösterir. Döküntü bazen de deriye temas 

eden herhangi bir şeye alerji ya da vücudun tahriş edici bir kimyasal maddeye tepkisi olarak 

görülebilir. Bu belirtilerin dışında hâlsizlik, burun akıntısı, yorgunluk, durgunluk, renk 

solukluğu ve çeşitli ağrılar da hastalıkların belirtileri olarak görülür. 

 

 

Resim 3.6: Döküntülerin oluş şeklinin hastalığa göre değişiklik göstermesi 

 

3.2. Aşı Takibi 
 

Ölü ya da hastalık yapma yeteneği azaltılmış canlı mikroorganizmaların deri altına ya 

da kas içine enjekte edilmesi veya ağız yolu ile verilmesine aşılama denir. 

 

 

Resim 3.7: Aşı ile vücudun dirençli hâle gelmesi 

Aşılamada amaç canlılarda, mikroorganizmanın vücudunda bulunan antijen adı 

verilen canlılar için yabancı bir proteine karşı antikor denilen bağışıklık cisimciklerinin 
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oluşturulmasıdır. Yani antikorlar vücudumuzun enfeksiyon hastalıklarına karşı bir savunma 

mekanizması olup kan ve diğer vücut sıvılarında bulunan özel yapıda proteinlerdir. Her 

antikor tipinin kendi antijeni vardır. Vücut onunla karşılaşınca tanır, bağlar ve zararsız hâle 

getirir. Böylece gerek bir enfeksiyon hastalığını geçirmek gerekse ona karşı aşılanmak ile 

canlı vücudunda antikor oluştuğu zaman o hastalığa karşı dirençli hâle gelir, hastalık 

oluşmaz. Aşılar üç tip hazırlanır: 

 

 Ölü aşılar: Hastalık etkeni mikroorganizmalar öldürülür. Bunlar antikor yapımı 

için antijen olarak kullanılır. Örneğin tifo, boğmaca, kolera, kuduz, kabakulak 

aşıları bu şekilde hazırlanır. 

 

 Toksoid aşılar: Bazı mikroorganizmalar çoğalarak toksin denilen zararlı 

ürünler çıkarır. Bu tip aşılarda antijen olarak toksinler kullanılır. 

 

 Canlı aşılar: Hastalık yapmayacak kadar zayıflatılmış fakat canlı olan 

mikroorganizmalar aşı olarak kullanılır. Kızamık, çiçek, tüberküloz, çocuk felci 

(sabin) aşılar bu tip aşılardır. 

 

Çocuklarda salgınlar ve ölümlere yol açabilecek pek çok hastalığın aşısı günümüzde 

mevcuttur. Doğumdan itibaren çocuk doktorunun kontrolünde aşıların yapılması gerekir. Aşı 

yapılan çocuk, hastalık etkeni ile karşılaşınca ya hiç hastalanmaz ya da hastalığı hafif geçirir. 

Her aşı için başlama yaşı ve tekrarlanma aralıkları farklıdır. 

 

Aileler, çocuklarını bir yaşını doldurmadan önce B tipi sarılık, tüberküloz, difteri, 

boğmaca, tetanos, çocuk felci ve kızamığa karşı aşılatmış olmalıdırlar. Aşılar, çocukları 

birçok tehlikeli hastalıktan korur. Aşılanmamış çocuklarda beslenme bozukluğu, sakatlık ve 

ölümler aşılı olanlara oranla daha sık görülür. 

 
Bebeklerin belli aralıklarla aşılatılmaları, onların sağlığı açısından son derece 

önemlidir. Anne-çocuk sağlığı merkezleri, bu konuda yardımcı olarak çocuklar için aşı 

karnesi verir. Bu karne, aşıların zamanında ve kaç defa olması gerektiğini gösterir. Eksik aşı, 

çocukları hastalıklardan korumaz. 

 

Önceden tetanos aşısı yapılmış gebe kadınlara doğumdan bir ay önce tetanos aşısı 

tekrarı yapılır. Hiç aşılanmamış gebelere gebeliğin 5. ayından itibaren başlanarak iki kez 

tetanos aşısı yapılmalıdır. 

 

Son yıllarda ülkemizde, çocuk felcini ortadan kaldırabilmek için çocuk felci aşısı 

kampanyaları yapılmaktadır. Aşıları tam olan bir çocuğun bu kampanyaya katılması 

görevlilerin kayıtları açısından önemlidir. Fazladan aşı yapılmasının bir sakıncası yoktur. 
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Resim 3.8: Çocuk felci aşısının ağızdan damla ile yapılması 

 

Ülkelere göre aşı takvimin de farklılıklar vardır. Aşı takvimini, ülkelerdeki çocukların 

öncelikli ihtiyaçları ile ülkelerin ekonomik düzeyleri belirlemektedir. Normal aşı takviminde 

belirlenen aşılar dışında salgınlar hâlinde görülüp insan sağlığını tehdit eder duruma 

geldiğinde de tifo, tifüs, kolera, veba, kuduz aşıları yapılmalıdır. Aşılamada temel ilkeler 

şunlardır: 

 
 Anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğu unutulmamalıdır. 

 Hastaneye yatmayı gerektiren hastalığı olmayan herkese aşı yapılabilir. Hafif 

ateş, soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıklarda çocuğun aşılanması tehlikeli 

değildir. 

 Bazı aşılar tek bir seferde, bazıları ise aralıklarla uygulandığında bağışıklık 

sağlar. Bu nedenle aşılanmaya zamanında başlanmalı, aşı takvimine uygun 

olarak aşılanma sürdürülmelidir. Aşılama tarihi, mutlaka aşı kartına 

işlenmelidir. 

 Birden fazla aşı bir arada yapılabilir. Ancak her birinin farklı kol ve bacağa 

yapılması önerilir. 

 Anne-babaların bilmesi gereken en önemli nokta, çocuğun tam aşılı olması için 

ilk yaş içinde en az beş kez aşıya götürülmesi gerekir. 

 Aşı yapıldıktan sonra çocuk ağlayabilir, huzursuz olabilir, ateş ya da döküntüsü 

olabilir. Aşı yapılan bölgede şişme, kızarıklık ve hassasiyet olunca o bölgeye 

alkol ya da soğuk su pansumanı uygulanmalıdır. Ateş varsa düşürmek için 

çocuk ılık su ile banyo yaptırılmalı veya eklem yerlerine ıslak bezler 

konulmalıdır. Ateş düşürücü şurup, bol içecek ve sıvı gıdalar verilmelidir. 

Şikâyetler üç günden uzun sürerse ya da başka yakınmalar olursa doktora 

danışılmalıdır. 



 

 50 

 Ağır ilerleyici sinir sistemi hastalığı olanlara, havale geçirenlere, kan ve lenf 

kanseri gibi kötü huylu hastalığı olanlara aşı yapılması gerektiğinde doktora 

danışılmalıdır. 

 Aşı uygulanırken kullanılan araçlar steril olmalıdır. Aşılanacak bölgenin 

temizliği aseton, alkol veya mersol ile yapılabilir. 

 Sağlıklı çocuklara grip aşısına gerek yoktur. Bazı özel durumu olan çocuklarda 

(astım vb.) doktorun önerisi ile yapılabilir. 

 

 

Resim 3.9: Aşılanmış çocuk sağlıklı, sağlıklı çocuk mutlu 
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AŞI TAKVİMİ 

YENİ DOĞAN  HEPATİT B (1. DOZ) 

1. AY  
HEPATİT B (2. DOZ) 

 

2. AY  

BCG (VEREM) + DBT 

(1) (DİFTERİ 

BOĞMACA TETANOS) 

+ POLİO 1 (ÇOCUK 

FELCİ) + HIB (1-

MENENJİT) 

3. VEYA 4. AY  
DBT (2) + POLİO 2 + 

HIB (2) 

5. VEYA 6. AY  
DBT (3) + POLİO 3 + 

HEPATİT B (3.DOZ) 

9. AY  KIZAMIK 

13. AY  SUÇİÇEĞİ 

15. AY 

KKK (1-KIZAMIK 

KIZAMIKÇIK 

KABAKULAK) 

18. AY 
DBT (4) + POLİO 4 + 

HIB (3) 

24. AY  
HEPATİT A 1 

 

30. AY  
HEPATİT A 2 

 

İLKOKUL 1. SINIF 

DT (DİFTERİ, 

TETANOS) + POLİO + 

KIZAMIK 

 

İLKOKUL 5. SINIF 
TETANOS VE BCG 

(VEREM) 

LİSE 1. SINIF TETANOS 

GEBELİKTE TETANOS 

Tablo 3.1: Aşı takvimi  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çocuklarda sık görülen hastalık belirtileri ve alınabilecek önlemler ile ilgili bir broşür 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çocuklarda sık görülen hastalık 

belirtileri ve alınabilecek önlemler ile 

ilgili araştırma yapınız. 

 Yazılı ve görsel basından 

yararlanabilirsiniz. 

 Çevrenizde bulunan sağlık 

kuruluşlarından faydalanabilirsiniz. 

 Araştırmalarınızı not alabilir ya da 

dosyalayabilirsiniz. 

 Örnek broşürleri özellikle 

isteyebilirsiniz. 

 Araştırmalarınızı gözden geçirerek 

sadeleştiriniz. 

 Broşürünüzde nelere yer vereceğinizi 

tespit edebilirsiniz.  

 Broşürünüzün taslağını hazırlayınız. 

 Araç gerecinizi önceden 

hazırlayabilirsiniz. 

 Ekonomiklik ilkesine uygun 

davranabilirsiniz. 

 Broşürünüze dikkat çekici ögeler 

ekleyiniz. 

 Konu ile ilgili resimler kullanabilirsiniz. 

 Renkli kâğıtlar kullanabilirsiniz. 

 Broşürünüzü çevrenizdeki insanlarla 

birlikte değerlendiriniz. 

 Broşürünüzü çoğaltabilirsiniz. 

 Broşürünüzü küçük bebekleri olan 

ebeveynleri bilgilendirmek için 

kullanabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ateş ölçme çeşitlerinden biri değildir? 

A.) Ağızdan 

B.) Kulaktan 

C.) Makattan  

D.) Burundan 

 

2. Sinir sisteminin hastalığı ya da fonksiyon bozukluğu sonucu iskelet kaslarının 

kasılmasıyla ortaya çıkan rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir? 

A.) Öksürük  

B.) Kusma 

C.) Havale  

D.) İshal 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi “ishal”in nedenlerindendir? 

A.) Beslenme hataları 

B.) Zehirlenmeler 

C.) Bağırsak parazitleri 

D.) Hepsi 

 

4. İshal paketlerinin adı nedir? 

A.) ORS 

B.) RSO 

C.) SOR 

D.) ROS 

 

5. Dışkının seyrek aralıklarla geç ve güçlükle yapılmasına ne denir? 

A.) İshal 

B.) Kabızlık 

C.) Ateş 

D.) Kusma 

 

6. Solunum sistemi hastalıklarında görülen belirti aşağıdakilerden hangisidir? 

A.) Ateş 

B.) İshal 

C.) Kabızlık 

D.) Öksürük 

 

7. Ölü ya da hastalık yapma yeteneği azaltılmış canlı mikroorganizmaların deri altına ya da 

kas içine enjekte edilmesi veya ağız yolu ile verilmesine ne denir? 

A.) Antijen 

B.) Mikrop 

C.) Aşılama 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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D.) Bağışıklık 

 

8. Bağışıklığı sağlayan maddelere ne denir? 

A.) Antijen 

B.) Mikrop 

C.) Virüs 

D.) Antikor 

 

9. Aşağıdaki aşılardan hangisi ölü aşılardan biri değildir? 

A.) Tifo 

B.) Boğmaca 

C.) Çiçek 

D.) Kuduz 

 

10. Gebelikte yapılması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? 

A.) Kızamıkçık 

B.) Tetanos 

C.) Verem  

D.) Kuduz 

 

 

 
DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Çocukların yaşam alanlarını güvenli düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ev kazaları hakkında kaynaklardan, İnternetten, dergi ve broşürlerden ve 

kaynak kişilerden yararlanarak bir araştırma yapınız. 

 Topladığınız bilgileri raporlaştırınız. 

 

4. ÇOCUKLARIN YAŞAM ALANLARININ 

GÜVENLİĞİ 
 

4.1. Çocuklarda Güvenlik Önlemleri Almanın Nedenleri 
 

Kaza, "önceden planlanmayan ve öngörülemeyen bir zamanda ortaya çıkan, can ve 

mal kaybı ile sonuçlanan kötü olay" ve "bilinen yanlış davranışlar, ihmaller ya da nedenler 

zincirinin son halkası olup daha önce alınacak önlemlerle kaçınılabilir ve korunabilir bir 

olay" olarak tanımlanmaktadır. 

 

Çocuklar büyüdükçe çevreye karşı daha meraklı olurlar. Günlük yaşamda bir yetişkin 

için tehlikeli olmayan pek çok cisim ve davranış biçimi, çocuklar için son derece ciddi 

tehlikeler içerir. Tehlike olasılığı bulunan hâllerde çocuklar için olduğu kadar yetişkinlerin 

günlük yaşamlarını daha güvenli geçirmelerine yardımcı olacak bazı önlemler almak gerekir. 

 

Ev kazalarının yaklaşık dörtte biri, dört yaşından küçük çocukların başına gelir. Evde 

alınacak bazı önlemlerle bu kazaların önüne geçilebilir. Bu önlemlerin en etkilisi çocuğu göz 

önünden ayırmamaktır. Kazalar en çok çocuk aç, yorgun, hasta olduğunda ya da ebeveyn bir 

işle ilgilenirken olur. 

 

 Ev kazalarına karşı alınabilecek önlemler 

 Pencere ve balkon güvenliği 

 Çocuk güvenlik kilitleri 

 Ocak bariyerleri 

 Köşe-kenar koruyucuları 

 Elektrikli ev aletleri ile ilgili güvenlik 

 Kapı tutucuları 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 56 

 Elektrik güvenliği 

 Banyo güvenliği 

 Suda çocuk güvenliği 

 Deprem güvenliği 

 Diğer 

 

4.2. Ortak Alanların Güvenli Düzenlenmesi 
 

Tüm aile tarafından müşterek olarak kullanılan oturma odası veya salon evin önemli 

bir yeridir. Ebeveynlerin dinlenme yeri olan oturma odası, aynı zamanda çocuklar için de 

oyun ve eğlence alanıdır. Bu alanın değişik amaçlar ile kullanılıyor olması çocuklar için 

burayı önemli bir kaza alanı hâline getirmektedir. Bu alanı da özel güvenlik önlem ve 

düzenlemeleri ile tasarlamak çok önemlidir. Çocuk emeklemeye başlamadan ortalama 6 

aylık olmadan önce gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

 

Salon veya oturma odasında sıklıkla karşılaşılan tehlikeler düşme, yaralanma, yanıklar 

ve yangın, elektrik çarpması ve boğulmadır. 

 

Mobilya alırken yangında zehirli duman çıkarmayacak malzemeyle kaplanmış olanlar 

tercih edilmelidir. Dokunup ve üzerine düşüp yanmalarını önlemek için radyatör ve diğer ısı 

kaynaklarının önlerine özel güvenlik bariyeri konulmalıdır. 

 

 

Resim 4.1: Isıtıcıların çevresine koruyucu yerleştirilmesi 

 

Arkasına dokunmaması için televizyonu çocuğun ulaşamayacağı bir yere sabitlemek 

gerekir. Bazıları zehirli olabileceği için evdeki süs bitkilerinin çocuğun ulaşamayacağı 

yerlere konulması gerekir. Kapı ve penceredeki camlar alçaksa buralara kırılmaz buzlu ya da 

içine tel geçirilmiş cam takılmalı, görülebilmesi için de üzerlerine renkli çıkartmalar 

yapıştırılabilir. Evde mümkünse cam olan sehpa ve masa bulundurulmamalıdır.  

Pencere ve balkonlar, özellikle çocuklar için düşme olasılığı bulunan tehlikeli 

yerlerdir. Pervaz yüksekliği 150 cm’nin altında olan tüm pencerelere 10 cm’den fazla 

açılmasına izin vermeyecek, çocuğun açamayacağı şekilde; acil durumlarda ise yetişkinler 

tarafından kolayca çıkarılabilecek konumda pencere kilitleri monte edilmelidir. Pencere 
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önüne herhangi bir mobilya veya eşya konulmamalıdır. Balkonların demir aralıkları ve 

yükseklikleri çocuklar için güvenli değilse balkon kapıları kilitli tutulmalıdır. 

 

 

Resim 4.2: Alçak olan kapı ve pencerelerin çocuklar için tehlikesi 

 

Oda kapısının çocuk oyun oynarken gözlenebilmesi için yarı dolu, üstü şeffaf şekilde 

tasarlanmalı, üstü cam ise kırılsa bile dağılmasını önleyen cam güvenlik filmi yapılmalıdır. 

Kapının kapanmasını önleyecek çocuk güvenliğine uygun özel aparatlar takılmalıdır. Kapılar 

içeriden kilitlenmemeli ve içeride kalınması hâli gibi tehlike anlarında dışarıdan açılabilir 

olmalıdır, anahtar üzerinde tutulmamalıdır. 

 

Duvara takılan raflar, çocuğun üstüne düşmeyecek şekilde sağlam olarak monte 

edilmelidir. Çocukların üzerine çıkabileceği, 90 cm’nin altındaki yükseklikte bulunan 

mobilya ve eşyaların keskin köşeli olmamasına dikkat edilmelidir. Eşyaların keskin köşe ve 

kenarlarına özel çocuk güvenliği için yapılmış köşelikler takılmalıdır. 

 

Kahve, çay gibi sıcak içecekler çocuğun erişemeyeceği yerlere konulmalıdır. Çocuğun 

çekip üstündekileri düşürebileceğinden masa örtüsü kullanılmamalıdır. Bir fincan kahve bile 

önemli yanıklara sebep olabilir. Elektrikli aletlerin fişleri, kullanılmadığı zamanlarda prizde 

bırakılmamalıdır. Ütü, güvenli ve çocuğun ulaşamayacağı bir yerde durmalıdır. Duvara 

monte edilmiş bir ütü askısı en idealidir. Bu tür aletlerin kordonları toplu durumda 

bırakılmalı ve kenardan sarkmamalarına dikkat edilmelidir. Evdeki su ısıtıcıları açık 

bırakılmamalıdır. Elektrik çapması çok tehlikeli bir kazadır. Çocuğu elektrik kazalarından 

korumak için: 

 
 Prizler çocuğun ulaşamayacağı yerde olmalı, eğer alçakta ise priz kapağı ile 

kapatılmalıdır.  

 Elektrik aygıtları kullanılmıyorsa kapatılmalı ve fişten çekilmelidir. 

 Fiş takılı olmayan prizler açıkta bırakılmamalıdır. 

 Tüm kordonlar sık sık kontrol edilip aşınıp soyulanlar yenilenmelidir. 

 En az 4 yaşına gelene kadar çocuğa prize takılacak elektrikli oyuncak 

alınmamalıdır. 
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Resim 4.3: Kullanılmıyorsa kapatılması ve fişten çekilmesi gereken elektrik aygıtlar 

 

Çocuk emekleme ve tırmanmaya başlamadan önce evdeki merdivenlerin her iki başına 

da alçak birer geçici kapı yaptırılmalıdır. Antrenin, merdiven başlarının ve basamakların 

yeterince aydınlık olması sağlanmalı, parmaklıkların çocuğun geçebileceği kadar geniş 

olmamasına dikkat edilmelidir. Basamaklara oyuncak, çamaşır ya da başka bir şey 

bırakılmamalıdır. 

 

 

Resim 4.4: Çocuk emeklemeden önce evdeki merdivenlerin başına geçici kapı yaptırılması 

 

Döşeme fayanslarından yerinden oynamışlar ve yırtık halılar onarılmalıdır. Döşeme 

cilalı ise üstüne kaymayan halı serilmelidir. Çocuğun cilalı zeminde çorapla gezinmesine 

izin verilmemeli, evde kaygan zeminde kaymayı önlemek için çorap yerine kaymayan 

ayakkabı ve terlik giydirilmelidir. Yalınayak ise yerde kıymık ya da başka batıcı şeyler 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

4.3. Yatak Odasının Güvenli Düzenlenmesi 

 
Çocuk zamanının önemli bir bölümünü yatak odasında geçirir. Çocuk odasında sık 

karşılaşılan tehlikeler; 

 
 Pencereden düşmeler, 
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 Oda içinde düşmeler, 

 Yaralanma ve incinmeler, 

 Yanıklar ve yangın, 

 Elektrik çarpması, 

 Çocukların saklanması, 

 Boğulmadır. 

 

Bebeğin karyolası pencere, perde, perdenin sarkan iplerinin, prizlerin ve elektrik 

kordonlarının yanına yerleştirilmemelidir. İpin boynuna dolanmaması için oyuncaklar yatağa 

bağlanmamalıdır. Büyükçe oyuncaklar yatakta bırakılmamalı, çocuk bunları basamak olarak 

karyoladan dışarı çıkmak için kullanabilir. Eşyaların sağlam, köşelerinin yuvarlatılmış 

olmasına dikkat edilmelidir. Oyuncakların dolabın yere yakın gözlerine yerleştirilmesi 

çocuğun ulaşmak için tırmanmasını önleyecektir. Sıcak radyatörler havlu ile örtülmelidir. 

Pencerelere tam açılmalarını önlemek için sustalı mandal taktırılmalıdır. 

 

Gece lambası olarak kalite belgeli, ısınmayan, mini neon lambaları kullanılmalıdır. 

Gece lambası yatak ve perde gibi yanabilir eşyalara uygun uzaklıkta olmalıdır. Bebek 

odasında yalnızken bebek telsizi ile dinlenip izlenmeli ve sık sık kontrol edilmelidir. 

 

 

Resim 4.5: Oyuncakların dolabın yere yakın gözlerine yerleştirilmesi 

 

Dolap, elbiselik, komodin gibi eşyaların açma kapama kulpları, özellikle küçük, 

yuvarlak olanları çocuğun boğulmasına sebep olabileceğinden çok iyi monte edilmiş olmalı, 

zaman zaman gevşeyip gevşemediği kontrol edilmeli, küçük yuvarlak kulplar 

kullanılmalıdır. 

 

4.4. Tuvalet ve Banyonun Güvenli Düzenlenmesi 
 

Banyoda çocuklara uygun bir klozet bulunmalı eğer yoksa çocuklar için portatif klozet 

kapağı kullanılmalıdır. Kaymayan bir tabure konulmalıdır. Ayrıca klozetin kapağı kapalı 

tutulmalıdır. 
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Resim 4.6: Banyoda çocuklara uygun bir klozet bulunması 

 

Banyoda zehirlenme, düşme, yanma gibi nedenlerle pek çok kazalar meydana 

gelmektedir. Bu kazaları olmadan önlemek için banyonun kaymasını önleyecek şekilde kuru 

olması ya da kaymayan bir paspas serilmesi, kullanılan soba, şofben vb. araçların elektrik ya 

da gaz sızıntısına karşı kontrol edilmesi, suyun sıcaklığı kontrol edilmeden açılmaması 

gerekir. Küvetin içine de kaymayı önleyen bir yaygı serilmelidir. 

 

Bebekler ve küçük çocuklar küvette oldukları zaman daima bir yetişkin tarafından 

kontrol altında tutulmalıdır. Çocuklar birkaç dakikada birkaç parmak derinliğindeki suda 

boğulabilirler. Kendi kendilerine sıcak suyu açarak yanabilirler. 

 

Banyodaki su ısıtıcısının ayarıyla oynamaması için ısıtıcının çocuğun ulaşamayacağı 

yükseklikte olmasına dikkat edilmelidir. Su ısısının ayarı düşük derecede tutulmalıdır, çocuk 

sıcak su musluğunun ayarıyla oynayabilir. Elektronik cihazların kabloları süpürgeliklere 

monte edilmeli, cihazlar duvara dayanmalı ve çocukların ulaşamayacağı yerlere 

konulmalıdır. Çamaşır makinesi kullanılmadığı zamanlarda fişi mutlaka prizden çekilmeli, 

kapağının da kapalı olmasına dikkat edilmelidir. Çocuk içine girmeyi deneyebilir ya da içine 

oyuncaklarını doldurabilir. 

 

Elektrikli aletler (radyo, saç kurutma makinesi, ısıtıcı vb.) banyonun dışında ya da 

fişleri çekilmiş, sudan uzakta ve çocukların ulaşamayacağı yerde olmalıdır. Elektrikli araçlar 

fişleri takılı iken çocuğun bulunduğu küvete ya da çocuğun kullandığı lavaboya düşerse 

ciddi elektrik çarpması ya da ölüme neden olabilir. Temizlik ürünleri ve dezenfektanlar 

çocukların ulaşamayacağı bir dolapta kilitli olmalıdır.  
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4.5. Mutfağın Güvenli Düzenlenmesi  
 

Mutfak çocuklar için tehlikelerle doludur. Bu nedenle yemek yapılırken çocuğun 

mutfağa girmesine engel olunmalıdır. Özellikle ocakta yemek varsa çocuklar için tehlike 

zararı daha da büyük boyutlarda olabilir.  

 

 

Resim 4.7: Ocağın önüne özel güvenlik bariyerinin konulması 

 

Tavaların sapları fırının ön kısmına değil, ters yöne doğru uzatılmalıdır. Böylece 

çocuğun, tavanın sapını tutup içindekileri üzerine dökmesine engel olunabilir. Sıcak fırının 

kapağı kesinlikle açık bırakılmamalıdır. Çakmak, kibrit gibi yanıcı şeyler gelişigüzel yerlere 

bırakılmamalıdır. Sıcak içecekler çocuklardan uzak tutulmalı, sıcak içecek ve çocuk aynı 

anda taşınmamalıdır. 

 

 

Resim 4.8: Fırın ve ocaktan çocukların uzak tutulması, tehlikeli dolapların mandallı olması 
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Mutfakta kullanılan deterjanlar ve çöp kovası çocuğun açamayacağı bir dolapta 

saklanmalıdır. Çünkü deterjanların renkli olması çocuğun dikkatini çekecek ve ağzına 

götürme olasılığı yükselecektir.  

 

 

Resim 4.9: Bıçak vb.nin mandallanmış ve çocuğun açamayacağı çekmecelerde saklanması 

 

Elektrikli aygıtların kordonlarının kısa olmasına dikkat edilmeli, gaz kaçaklarının olup 

olmadığı sık sık kontrol edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çocukların güvenliği için evde alınması gereken önlemleri araştırınız. Bu önlemleri 

içeren bir canlandırma etkinliği hazırlayınız ve uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çocukların güvenliği için evde alınması 

gereken önlemleri araştırınız. 

 İnternette sağlık sitelerinden, modülden 

ve diğer yazılı kaynak kitaplardan 

yararlanabilirsiniz. 

 Etkinliğinizin amaçlarını ve 

kazanımlarını belirleyerek metin 

oluşturunuz. 

 Amaçları yazmadan önce araştırma 

notlarınızı yeniden gözden 

geçirebilirsiniz. 

 Canlandırmaya uygun bir planlama 

yapınız. 

 Drama öğretmenlerinizden ve ders 

öğretmeninizle görüşüp çalışmanız ile 

ilgili fikir alabilirsiniz. 

 Canlandırmanın süresini, rolleri ve rol 

paylaşımlarını not alabilirsiniz.  

 Etkinliğinizi hazırladığınız plana uygun 

aşamalı olarak yazınız. 
 Etkinliğinizi gözden geçirebilirsiniz. 

 Drama etkinliğinde kullanılacak araç 

gereci belirleyiniz. 

 Ekonomik davranarak kendiniz 

hazırlayabilir ya da çevrenizden temin 

edebilirsiniz. 

 Çalışmanızın bir denemesini yapınız. 

 Eksiklikleri giderebilirsiniz.  

 Çevrenizdekilerin görüşlerinden 

faydalanabilirsiniz. 

 Etkinliğinizi uygulayınız. 

 Etkinliği uygulamadan önce ortamı 

düzenleyiniz. 

 Rol dağılımı yapınız. 

 Drama etkinliğinizi değerlendiriniz. 

 Etkinliğinizi öğretmeniniz ve 

arkadaşlarınızla birlikte objektif olarak 

değerlendirip notlar alınız. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Önceden öngörülen biçimde ortaya çıkan can, mal kaybı ile sonuçlanan durumlara 

kaza denir. 

2. (   ) Elektrikli ev gereçlerini banyoda kullanmak sakıncalıdır. 

3. (   ) Çocuklu evlerde kapı anahtarları, kapılar kilitlendiğinde kolayca açabilmek için 

daima kapının üzerinde bulunmalıdır. 

4. (   ) Çocuğun yatağından kalkmaması için yatağına büyük oyuncaklar konulmalıdır. 

5. (   ) Su ısıtıcı güvenli bir sıcaklığa ayarlanmalıdır. 

6. (   ) Tavaların sapları fırının ön kısmına doğru uzatılmalıdır. 

7. (   ) Bebeğin karyolası pencere kenarına yerleştirilmelidir. 

8. (   ) Fiş takılı olmayan prizler açıkta bırakılmamalıdır. 

9. (   ) Isıtıcıların çevresine koruyucu yerleştirilmelidir. 

10. (   ) Çocuğun cilalı zeminde çorapla gezinmesine izin verilmemelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sağlıklı bir bebeğin doğum ağırlığı ve boyu aşağıdakilerden hangisidir? 

A.) 1-1,5 kg / 20-22 cm 

B.) 2-2,5 kg / 40-42 cm 

C.) 3-3,5 kg / 48-50 cm 

D.) 4-4,5 kg / 55-58 cm 

 

2. Bebeklerde doğal beslenme aşağıdakilerden hangisidir? 

A.) Anne sütü ile besleme 

B.) İnek sütü ile besleme 

C.) Biberonla besleme 

D.) Kaşıkla besleme 

 

3. Anne sütünün yetersiz olduğu zamanlarda destek mamalarla yapılan beslenme şekli 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A.) Anne sütü ile besleme 

B.) Biberonla besleme 

C.) Kaşıkla besleme  

D.) Elle besleme 

 

4. Kendileri tek başına hastalık olmayan ancak hastalık durumunda birkaçı bir arada 

görülen, insanı rahatsız eden olumsuzluklara ne denir? 

A.) Ateş 

B.) Kusma 

C.) Hastalık belirtileri 

D.) Öksürük 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi “ateş” ölçme şekillerinden biri değildir? 

A.) Ağızdan 

B.) Koltuk altından 

C.) Kulaktan 

D.) Burundan 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi “havale”nin sebepleri arasında yer almaz? 

A.) Doğum travmaları 

B.) Metobolik hastalıklar 

C.) Öksürük 

D.) Sinir sistemi hastalıkları 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Dışkının sulu ve normalden sık olması hâline ne denir? 

A.) İshal 

B.) Kabızlık 

C.) Öksürük 

D.) Döküntüler 

 

8. Tifo, boğmaca, kolera, kuduz gibi hastalıklarda hangi tür aşılama yapılır? 

A.) Toksoid aşılar 

B.) Canlı aşılar 

C.) Ölü aşılar 

D.) Cansız aşılar 

 

9. Gebelikte yapılması gereken aşı aşağıdakilerden hangisidir? 

A.) Kızamık 

B.) Tetanos 

C.) Suçiçeği 

D.) BCG 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi salon veya oturma odasındaki tehlikeler arasında yer almaz? 

A.) Düşme ve yaralanma 

B.) Yanıklar ve yangın 

C.) Elektrik çarpması 

D.) Zehirlenmeler 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (     ) 1–6 yaş arasında ortalama protein gereksinimi kg başına 1-4 g’dır. 

12. (     ) Demir, dişin şeker ve bakterilere karşı dayanıklılığını artırır. 

13. (    ) İshalli çocuğa anne sütü verilmemelidir. 

14. (     ) Kabızlığa karşı bol sebze ve meyve tüketilmelidir. 

15. (    ) Kızıl, kızamık gibi hastalıklarda döküntüler görülmez. 

16. (    ) Fiş takılı olmayan prizler açıkta bırakılmamalıdır. 

17. (     ) Bebeğin karyolası pencere kenarında olmalıdır. 

18. (     ) Sıcak fırının kapağı açık bırakılmamalıdır. 

19. (     ) Oyuncaklar çocuğun yatağına bağlanmalıdır. 

20. (     ) Çocuk 2 yaşına gelene kadar yastık kullanılmamalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 güven 

2 
9-12. 

aylar 

3 
sindirim 

sisteminin 

4 6 ay 

5 3–6 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 Y 

12 D 

13 D 

14 Y 

15 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 on 

2 dışa 

3 önden arkaya 

4 sünnet derisi 

5 üre 

6 amonyak 

7 4–5 

8 uyurken 

9 düz 

10 2–2,5 

11 
göbek bağı 

düşüp 

12 5–10 dakika  

13 D 

14 Y 

15 D 

16 Y 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

6 D 

7 C 

8 D 

9 C 

10 B 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 D 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 

6 C 

7 A 

8 C 

9 B 

10 D 

11 D 

12 Y 

13 Y 

14 D 

15 Y 

16 D 

17 Y 

18 D 

19 Y 

20 D 
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