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Çocukların kendilerine göre faaliyetleri
vardır, büyüklerin de ve bunlar asla
birbirine karışmaz. Yoksa karışır mı?
Mesela banyo saatinde bütün aile bir
araya gelerek eğlenebilir. Banyo yapmak
deniz kenarında da yüzme havuzunda
da evdeki banyoda da aynı şekilde işe
yarayan eğlenceli bir aile faaliyetidir.
Suda oynamak ve yeni şeyler denemek
eğlencelidir ama tam da bu yüzden su
aynı zamanda tehlikeli olabilir, özellikle
de henüz yüzemeyen ve bu tehlikeleri
anlayamayan küçük kaşifler için.
Neyse ki bir yıl içinde boğulan çocuk
sayısı azaldı. Bunun sebeplerinden biri
İsveç Cankurtaran Derneğinin halka
yüzme becerisi kazandırmak ve onları
su güvenliği hakkında bilgilendirmek
için büyük yatırımlar yapmış olmasıdır.
Bugün için çocukların en erken yüzebilme
yaşı altı yaştır ama ne yazık ki çocuklar
arasındaki boğulma vakalarının yüzde
70’i daha küçük yaşlarda meydana gelir.

İsveç'te hiç bir çocuğun boğulmasını
istemiyoruz. Bu nedenle Trygg Hansa
ve İsveç Cankurtaran Derneği, birlikte
Bebek Yüzdürme projesini başlattı
ve anne babaları çocuklarına evdeki
banyoda yüzme öğretmeye teşvik
ediyor. Suda güvenliğin arttırılmasındaki
ilk adım su üstünde durabilme
becerisidir. Su üstünde durabilme
becerisi sadece çocuğun birkaç dakika
sırtüstü yatabilmesini içermez, aynı
zamanda çocuğun rahat ve güvenli
olmasını ve suda eğlenmesini sağlayarak
boğulma vakalarının zaman içinde sayıca
azalmasına yardımcı olur.
Çocukların çoğu banyo yapmak için
çıldırırken bazıları da suyun içinde
buruş buruş olmaktan nefret eder.
Çocuğunuzun suya karşı tavrı ne olursa
olsun bu programda banyo saatini
eğlenceli hale getirecek ve kaza riskini
azaltacak çok sayıda ipucu bulacaksınız.
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Küçük çocuklar
için su güvenliği
Çocuğunuzla beraber banyo yapmak sizi yakınlaştıran
eğlenceli bir faaliyettir. Aynı zamanda daima dikkate
almanız gereken iki önemli güvenlik konusu vardır.

1.
Çocuğu asla
yalnız bırakmayın

2.
Suyun sıcaklığı
doğru olmalı

En önemli husus ise telefona bakmak için
kısa bir süreliğine bile olsa küçük çocukların
banyoda asla yalnız bırakılmamasıdır.
Daima çocuğunuza ulaşabileceğiniz bir
yerde olmalısınız. Eğer banyo sırasında
bir sebeple oradan ayrılmanız gerekirse
çocuğu da yanınızda götürün. Banyo
sırasında küçük çocuklara göz kulak olma
görevi diğer kardeşlere bırakılmamalı;
orada her zaman bir yetişkin bulunmalıdır.

Bebek cildinin hassas olduğunu
unutmayın, bebeği suya sokmadan
önce suyun sıcaklığını mutlaka kontrol
edin. Su sıcağa yakın ılık olmalıdır. En
uygun sıcaklık 37 derecedir. Sıcaklığı
daha kolay kontrol edebilmek için
bir banyo termometresi satın alın.
Su sıcaklığının 60 dereceyi aştığı
musluklara koruyucu takılmalıdır.
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Birkaç ipucu daha:

Banyo sırasında
çocuğun sıcak musluğa
değerek yanmasını
önlemek için musluğu
ıslak bir havluyla sarın.

Çocuk biraz büyüyünce
güvenlik için küvette kaymaz
paspas veya yapışkanlı
kaymaz çıkartmalar
kullanabilirsiniz.

Banyo aksesuarlarının
güvenliğini asla
hafife almayın. Banyo
sandalyelerindeki vakumlu
çanaklar yerinden çıkabilir
ve sandalyeler çocuğun ani
hareketiyle devrilebilir

Banyo yaparken mutlaka
birlikte eğlenmeye çalışın.
Birlikte gülün ve gülümseyin
ki çocuğunuz banyo
yapmayı sevsin.

Çocuğunuzun suda asla yalnız
bırakılmaması önemli olduğundan,
banyo sırasında ihtiyacınız olacak
her şeyi çocuğu suya sokmadan
önce hazırlayın: Aşağıda ihtiyaç
duyabileceğiniz şeylerin listesi var:
•
•
•
•
•
•

Havlular
Sabun bezleri
Bebe yağı ya da bebe sabunu
Bebek şampuanı
Bebe fırçası ya da tarağı
Oyuncaklar

Herşeyi elinizin altında bulundurun
böyle'ce banyo sırasında hiçbir
şey aramak zorunda kalmazsınız.
Buna rağmen unuttuğunuz bir şeyi
alıp gelmek zorunda kalırsanız
çocuğunuzu hiçbir şekilde banyoda
yalnız bırakmayın. Bir havluya sarıp
yanınızda götürün.
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Suya alışma
– küçük çocuklar için banyo alıştırmaları

Bebeğinizin ilk banyosu gerçek bir dönüm noktasıdır.
Banyo sizi yakınlaştıran ve birlikte eğlenmenizi sağlayan
samimi bir faaliyettir. Bazı bebekler ilk günden itibaren suda
oynamayı severken bazıları ise ilk seferlerde biraz zorluk
çıkarır. Yeni anne babaların bebeklerini ne zaman ve nasıl
suya alıştıracaklarını bilmesi kolay olmaz. Bu bölümde banyo
saatini daha kolay ve daha eğlenceli hale getirmeye yardımcı
olacak bazı ipuçları bulacaksınız. En önemlisi sakin olmaktır.
Kayan ve kıpırdanan bir çocuğa banyo yaptırmak deneyim
gerektirir ama her defasında biraz daha kolay olacaktır.
Çocuğunuzun başlangıçta suya karşı hissettiği tereddüdü
daha kolay yenmesi için bolca gülün ve gülümseyin.

Yaklaşık
0-1 yaş

Banyo yapmaya ne zaman
başlayabilirsiniz
Göbek iyileşir iyileşmez ve bebek
sadece birkaç günlükken onunla
birlikte banyo yapabilirsiniz. Küçük
bebeklere banyo yaptırmanın en
uygun zamanı, çok aç olmamaları
şartıyla, yemek öncesidir. Eğer
bebeği yemekten hemen sonra
yıkarsanız, bebeğin kusma riski
vardır. İşinizin bölünmeyeceği ve
yorgun olmadığınız sakin bir zaman
dilimini seçin.
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Çocuğunuzu suya alıştırmanın en kolay yolu evde banyo
yapmaktır. Bunu bir leğenin ya da küvetin içinde yapabilirsiniz.
Çok küçük bebekler banyoda bir leğende ya da mutfak
lavabosunda da yıkanabilir. Sonraki sayfada banyo sırasında
sorun yaşamamak için bazı ipuçları bulacaksınız.

Banyodaki
tehlikeler
•

•

•

Çocuğu hiçbir zaman yalnız
bırakmamanız gerektiğini
unutmayın. Daima yanında
durmalısınız.
Bebeğin cildi ısıya duyarlı
olduğundan suyun sıcaklığını
bileğiniz ya da dirseğinizle sürekli
kontrol edin.
Banyoda ya da küvette asla suya
dalmaya çalışmayın.

•

•

•

Suyun sıcaklığı yaklaşık 37 derece
olsun. Eğer termometreniz yoksa
suyu dirseğinizle ya da bileğinizle
kontrol ederek çok sıcak olmamasına
dikkat edin. Eğer bir küvette birlikte
yıkanıyorsanız çocuğun cildinin
sizinkinden ' çok daha hassas
olduğunu unutmayın.
Çocuğu sırt üstü yatırarak banyoya
başlayabilirsiniz. Çocuğu tutarken
kolların ve bacakların rahat hareket
etmesine dikkat edin. Her ikinizin de
rahat olması önemlidir. Çocukla beraber
banyo yapıyorsanız çocuğu tek kolunuzu
koltuk altlarından geçirip başını
destekleyerek tutun. Eğer banyonun
ya da küvetin yanında duruyorsanız, bir
eliniz başın altında ve diğeri de kalçanın
ya da ayak tabanlarının altında olsun.
Çocuğu suda havaya kaldırmayın,
kendiliğinden su üstünde durabilmesi
için sadece alttan destekleyin.

•

Bebeği tutarken tüm vücudun (başı
hariç) suyun içinde olmasına dikkat edin.
Bebeğin vücudu ' ıslakken havayla temas
ederse hızla soğuyacaktır.

•

Banyo sırasında çocukla bol bol konuşun
ve ondan gelecek sinyalleri görmek için
daima göz teması kurun. Tatlı küçük
bebeğinize övgüler yağdırın ve birlikte
eğlenmeyi ' unutmayın.

•

Çocuğunuz çığlık atarsa şaşırmayın,
bunu yapmasının nedeni yeni bir
deneyime tepki vermesidir. Çocuğunuzu
gülümseyerek, okşayarak ve şarkı
söyleyerek rahatlatın. Çocuk kısa süre
içinde banyo yapmayı sevecektir.

•

Bebeğinizin ilk banyolarında birkaç
dakika yeterli olacaktır. Çocuk suya
alıştıktan sonra, suda geçirilen süreyi
yavaş yavaş arttırabilirsiniz.
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Su yüzeyinde durma becerileri
– biraz ilerleme kaydettikten sonra yapılacak alıştırmalar
Sudan çıkmak istemeyen çocuklar olduğu gibi asla
banyo yapmak istemeyen çocuklar da vardır. Çocuğunuz
suda oynamayı seviyorsa, evde daha ileri düzey banyo
oyunlarından başlayabilirsiniz ama çocuk yaklaşık dokuz aylık
olana kadar bekleyin.
Bebeğinize suda yüzmeyi öğretebilmek için evde birlikte
yapabileceğiniz bazı eğlenceli alıştırmaların ipuçlarını
aşağıda okuyacaksınız. Su üstünde durabilme becerisi
sadece çocuğun birkaç dakika sırtüstü yatabilmesini içermez;
aynı zamanda çocuğun rahat ve güvenli olmasını ve suda
eğlenmesini sağlayarak boğulma vakalarının zaman içinde
sayıca azalmasına yardımcı olur.

Yaklaşık
9 ay
ve üzeri

Bu alıştırmalar üç farklı düzeye ayrılır, ilkinde çocuğu yüzüne
su değmesine alıştırma üzerinde durulur, ikincisinde çocuğa
kendi dengesini nasıl sağlayacağı öğretilir ve üçüncü düzeyde
de çocuğa sırtüstü suda nasıl duracağı öğretilir.
Farklı alıştırmalara nereden başlanacağı çocuktan çocuğa
değişir ve çocuğun suda durmayı öğrenmeye ne derece
hazır olduğunu da ancak deneyerek görebilirsiniz. Normalde
çok küçük çocuklar bu alıştırmaları yapmakta güçlük
çekeceğinden, yaklaşık 9 aylık olana kadar bekleyin.
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Kolay:
Yüze suyun
değmesi

Sürahi

(yaklaşık 9 ay)
Çocuğunuzun yüzüne su değmesine alışması için bir sürahi ya da kova kullanın.
Çocuklar taklit ederek öğrenir, bu yüzden çocuğunuzla beraber banyo yapabilir ve
alıştırmanın nasıl yapıldığını gösterebilirsiniz. Ayrıca ikiniz beraber oynarsanız
eğlence de iki katına çıkacaktır. Az miktarda suyu yüzünüzden aşağı dökün ve sonra
aynı şeyi çocuğunuza yapın. Yüzünüzden akan suyun miktarını yavaş yavaş arttırın.
Başlangıçta çocuğunuzun akan su ile oynamasına izin verebilir ve suyu çocuğun
vücuduna dökerek suya 'alışmasını sağlayabilirsiniz.

Baloncuklar
(yaklaşık 1 yaş)

Çocuk biraz büyüyüp yaklaşık bir yaşına gelince suyun üstünde nefes alıp suyun
altında baloncuk üfleme eğitimine başlayabilirsiniz. Alıştırmayı kendiniz yaparak
başlayın, sonra da çocuğunuzdan sizi taklit etmesini isteyin. Havayı suyun içine
üfleyerek baloncuk oluşturun, ama ağzınızı su yüzeyinin çok altına sokmayın.
Alıştırmayı yavaşça ve anlaşılır şekilde yapın. Dudaklarınızla araba motoru sesi
çıkarırsanız oyun hem daha eğlenceli hem de daha kolay olur.
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Pinpon topuna üfleyerek suyun yüzeyinde kaydırma
(yaklaşık 1 yaş)

Diğer bir eğlenceli alıştırma da banyoya bir pinpon topu atmaktır. Pinpon topunu suyun
yüzeyine koyun ve çocuğunuzdan bunu üfleyerek ilerletmesini isteyin. Eğer çocuğunuz
topu hareket ettirecek kadar güçlü üfleyemiyorsa bir pipetle yardımcı olabilirsiniz.
Böylece hava akımını yönlendirerek topu daha kolay hareket ettirebilirler.

Suyun altında
(yaklaşık 1 yaş)

Çocuk bir yaşını bitirince suyun altında gözleri açmayı da deneyebilirsiniz ama yaşın
kişiden kişiye değiştiğini unutmayın.
Birkaç parmağınızı suyun altında tutun ve çocuğunuzdan başını suya sokup
parmaklarınıza bakmasını isteyin. Ayrıca çocuğunuzun bakması için suyun altına
bir ayna koyabilirsiniz.

Kolay:
Yüze
suyun
değmesi
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Orta
dereceli

Dengeyi bulma
Her çocuk farklıdır ve her birinin kendi temposunda ve kendi şartlarıyla gelişmesinin
sağlanması önemlidir. Bazıları suya bayılırken ötekiler suya girmeyi reddeder. Önemli olan
sabırlı olmak ve daima birlikte eğlenmektir. Çocuk kolay alıştırmalarda başarılı olduktan
ve suya alıştıktan sonra sırada çocuğa su üzerinde durmanın ve böylece sırtüstü yatarken
dengeyi sağlamanın öğretilmesi vardır.
İşte böyle yapılır
1.
2.
3.
4.
5.

Çocuğu sırtüstü suya koyun.
Çocukla göz temasında olun.
Çocuğu bacaklarını hareket ettirmesine engel olmayacak şekilde tutun.
Birkaç parmağınızı başının altına koyarak çocuğu dikkatle tutarsanız o da kendi
denge noktasını bularak mümkün olduğu kadar kendi becerisiyle su üstünde durur.
Eğer çocukla beraber banyo yapıyorsanız suyun içinde birlikte hareket edin
böylece o da suyun hareketini hisseder ve kendi yüzme becerisinin farkına varır.
İpucu! Çocuklar sırtüstü yatarken bazıları bacaklarını otomatik olarak havaya
kaldırır veya başparmaklarını ağzına sokar. Elinizi başının altına koyarsanız çocuk
kendi yüzme noktasını daha kolay bulur.
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Sırtüstü suda durma
Çocuk, sadece başının altından destek alarak suda sırtüstü yatarken karada
mümkün olmayan bir hareket özgürlüğüne kavuşur. Bu harika bir duygudur!
Çocuk kol ve bacaklarını serbestçe hareket ettirebilir ve banyodan hiçbir direnç görmez.
İşte böyle yapılır
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Çocuğu sakin hareketlerle sırtüstü yerleştirin.
Çocukla göz temasında olun.
Bir elinizi başının altına yerleştirin.
Çocuğun ayak tabanlarını diğer elinizle hafifçe destekleyin.
Su seviyesi çocuğun kulaklarının hemen üzerinde olsun.
Çocuğu havaya kaldırmadan su üstünde tutmaya çalışın.
Çocuğun olabildiğince kendi becerisiyle su üstünde durmasına izin verin.

Zor
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Yüzme becerileri
– daha büyük çocuklar için

Çocuk evdeki banyo için fazla büyümüşse su güvenliği
ve yüzme becerileri alıştırmaları dışarıda veya bir yüzme
havuzunda yapılabilir. Yüzme öğrenmek sadece eğlenceli
değildir, aynı zamanda bir hayat becerisidir ve ne kadar erken
başarılırsa o kadar iyi olur. Çocukların çoğu dört yaşından
önce yüzmek için yeterli olgunluğa erişmiş olmaz ama ne
zaman öğrenecekleri kişiye göre değişen bir şeydir. Yüzme
becerilerinin yaşla bir ilgisi yoktur; çocuklar çok küçük yaşta
bile bebek yüzdürme dersleri yardımıyla suya alışabilir.

Biraz daha
büyük
çocuklar için

Bebek yüzdürme
Bebek yüzdürme faaliyeti iki yaşından küçük çocukların eğitimli bir bebek yüzdürme
öğretmeninin gözetimi altında anne babalarından biriyle beraber suda oynamasını içerir.
Bebek yüzdürme sırasında çocuk evdeki küvette olduğundan daha fazla hareket özgürlüğüne
sahiptir ve evde asla denenmemesi gereken suyun altına dalış yapma gibi diğer alıştırma
türlerini yapabilir. Bebek yüzdürme sırasında çocuğun söz konusu alıştırmayı yapıp
yapmayacağına ve ne zaman yapacağına ait karar her zaman anne baba olarak size aittir.
Bu faaliyet çocuğun şartlarına göre yapılır ve sınırları da ' aynı şekilde belirlenir.
Anne babaları tarafından sağlıklı görülen bütün çocuklar bebek yüzdürmeye katılabilir.
Herhangi bir engeli olan çocuklar bile bebek yüzdürme seanslarında yer alabilir ama çocuğun
sağlığı konusunda tereddüt varsa işe başlamadan önce mutlaka bir doktora danışılmalıdır.
Bebek yüzdürme seanslarına üç aydan iki yaşa kadar bütün çocuklar katılabilir. Eğer çocuk
prematüre doğmuşsa tahmini doğum tarihinden itibaren üç ay sayın. Çocuk en az dört kilo
ağırlığında olmalı ve göbeği iyileşmiş olmalıdır.
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Yüzme okulu

İsveç Cankurtaran Derneği tüm ülkede çocuklara
yüzmenin dışındaki şeylerin de öğretildiği yüzme
okulları organize etmektedir. Çocuklar aynı zamanda
suyun yanındayken güvenli, mutlu ve özgür olmayı
da öğrenir. Yüzme okullarıyla ilgili detaylı bilgiyi
www.svenskalivraddningssallskapet.se
sitesinde bulabilirsiniz.
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P02114 1402

Daha fazlası için
www.trygghansa.se/babybojen

