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Oyun ve oyuncaklar çocukların 

gelişiminde temel gereksinimdir.  

Çocuklar oyun oynayarak büyür ve 

duygularını kontrol eder, üzüntü-

lerini ve travmalarını tedavi eder-

ler. Oyunlar çocukların iç dünyala-

rını dışa ifade etme yolu, oyuncak-

lar da araçlardır. Ünlü oyun tera-

pisti Garry Landreth, “Oyun çocu-

ğun dili, oyuncaklar ise onların 

kelimeleridir” demiştir.   

Oyunların dili evrenseldir. Oyun-

cakların dili ve cinsiyeti olmaz. 

Çocuklar aynı dili konuşmadan 

oyun kurup oynayabilirler veya 

oyuna dahil olabilirler. Her yer ve 

her şey çocukların oyun alanı ve 

oyuncağı olabilir. Kum, taş, tahta, 

çarşaf, yastık, ev ve mutfak alet-

leri, ya da hayali kurdukları 

oyunlar ister sokakta ister kapalı 

alanda olsun oynamaya her an 

hazırdırlar. 

Oyuncak seçiminde kız-oğlan 

ayrımı yapmadan çocukların her 

çeşit oyuncakla oynamasına ve 

sevdikleri insanların rollerine 

bürünmelerine fırsat vermelisi-

niz. Evcilik oyuncakları, anne-

baba ve çocuk figürleri çocukların 

aile dinamiklerini canlandırması-

na destek olduğu için çok faydalı-

dır. Rol yapma ve teatral oyunlar 

çocuğun özgüvenli bir birey olarak 

büyümesine zemin hazırlar. Bu-

nun yanında öğretmen çocuk ilişki-

sini de anlamamıza yardımcı olur. 

Çocuğunuzun nasıl bir psikolojik 

durum içinde olduğunu oyuncak 

bebeklerine, kendine veya size ver-

diği rollerle  gözlemleme fırsatınız 

olur. Burada bir ekleme yapmakta 

fayda var, oğlan çocuğuna bebek 

veya evcilik oyuncakları ile oyna-

mayı kısıtlarsanız bunlardan yok-

sun bırakacağınızı unutmayın.  

Oyuncakçılarda kız—oğlan oyun-

cakları olarak ayrılan bölümleri 

önemsemeyin! Toplumsal cinsiyet 

rolleri çocukken öğrenilir. Ayrıştırı-

lan oyun/caklar eşitlik ilkesini ço-

cukların elinden alır. Toplum  için-

de kadın ve erkek rolleri ayrılmış-

tır. Erkeğe güçlü olması, acı çektiği 

anlarda ağlamaması gerektiği; ka-

dına duygusal olması, evdeki bakım 

veren kişi olacağı yetişkinlikte öğ-

retilmemiştir. Her iki cinsiyete de 

ağır yükler çocukluktan itibaren 

verilmektedir. Çocukların eşitlikçi, 

empati yeteneği yüksek, adaletli ve 

karşısındaki insana saygı duyan 

bir birey yetiştirmek için her çeşit 

oyuncakla oynamasına imkan ver-

meli, oyuna ve oyuncaklara cinsiyet 

yüklememeliyiz.  

Çocuğunuz sizinle rol verme oyun-

ları oynamak isterse katılın. Böyle-

ce hayatındaki insanları canlandır-

masına ve kişilik gelişimine destek 

vermiş olursunuz. Ama oyunu çocu-

ğunuzun yönetmesine izin verin. 

Ne rolü veriyorsa onu oynayın. 

„Çocuğum bu oyun böyle oynanmaz 

şöyle oynanır‟ deyip çocuğun hayal 

dünyasına ket vurmayın. 

Çadır alın veya sandalyelerin üzeri-

ne bir çarşaf atarak kendiniz yapın. 

Kapalı küçük ortamlar çocuğun 

kendini güvende hissetmesine ya-

rar. Işıkları kapatarak bir fener 

yakarak birlikte güzel bir oyun ku-

rabilirsiniz.   

Çocuğunuzla birlikte şarkı söyleyip 

dans edebilirsiniz. Özgüveninin ge-

lişmesine katkıda bulunacak ve 

duygularını düzenleme fırsatı ver-

miş olacaksınız. Müzik hepimizin 

duygularına iyi gelir.  

Son yıllarda evlerde ve okullarda 

çocuklar için zeka, psiko-motor, bi-

lişsel ve davranış gelişim oyunları 

çok fazla öne çıkmıştır. Ancak duy-

gusal gelişimleri gözden kaçıyor gibi 

görünmektedir.  

Ailece oynayacağınız oyunlar keli-

me oyunu, isim-hayvan, yılan oyu-

nu, monopoly, satranç gibi oyun-

lar çocuklarınızın çok hoşuna gi-

decektir. Hele ki günümüzdeki 

elektronik araçlar dışında başka 

oyun bilmeyen çocuklar için çok 

gereklidir. Üç taş, beş taş gibi 

eskiden oynanan oyunların öğre-

tilmesini de ayrıca tavsiye ederim 

ki çoğu oyuncakta gerektirmiyor.  

Şiddet içerikli oyunların ve silah - 

savaş aleti gibi oyuncakları kesin-

likle evinizde ve okulunuzda bu-

lundurmayınız. Eğer çocuğunuz 

bunlarla oynamakta ısrarlı ise 

ona yaşına uygun bir şekilde karşı-

nızdaki birine zarar vermenin çok 

kötü bir şey olduğunu açıklarsanız 

anlayacaktır.  

Araştırma sonuçlarına göre şiddet 

içerikli oyun oynayan çocuklar daha 

saldırgan olmaktadır. 

Popüler kültür oyuncaklarının de-

ğerlendirmesini ise bir başka yazı-

nın konusu olarak saklıyorum. 

Çocuklarınızla oyunun büyüsüne 

kendinizi kaptırmanızı ve çok eğlen-

menizi dilerim.  

Sevgili Okuyucularımız,  

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ, artık 

ön kapağımıza alındı. Onun yerine sizlere 

her ay seçtiğimiz bir masalı yayınlayaca-

ğız.  

Şubat ayında bize gönderilen resimler 

arasında yapılan değerlendirmede sergi-

lemeye hak kazanan tüm çocuklarımızı 

kutlar, hediyelerini almak için Pengu 

Toys—Ortaköy mağazalarına bekleriz.  

Sizler de aile resimlerinizi bize e-posta 

adresimizden (ailemizdergisi@gmail.com)  

veya Faceook sayfamızdan gönderebilirsi-

niz.  

Herkese bol şans! 
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Gelişimsel Kalça Displazisi        

Gelişimsel kalça displazisi eski 

adı ile doğumsal kalça çıkığı yeni 

doğanlarda en sık rastlanan orto-

pedik sorundur.  

Yeni doğanlarda kalça instabilite-

si yani Çıkabilir Kalça, kalça mu-

ayenesi ile ortaya konmaktadır. 

Kullanılan muayene yöntemleri 

de Ortolani ve Barlow manevrala-

rıdır.  

Özellikle kızlarda görülmekte 

olup etkilenen yenidoğanların %

80‟i kızlardır.  

Kalça çıkığı vakalarında tanı ko-

yarken hastadan alınan öykü, 

bebeğe uygulanan fizik muayene 

ve kalça çıkığını ortaya koymada 

kullanılan görüntüleme metotları 

önemlidir. 

Öyküde öncelikle aile hikayesi 

sorgulanır. Birinci derece akra-

balarda kalça çıkığı varlığı ge-

netik geçiş dolayısı ile önemli-

dir.  

Gebelik sürecinin sorgulanma-

sında anne karnındaki duruş, 

sudaki azalma, geçirilmiş has-

talıklar kalça çıkığı riskini art-

tırır. Diğer yandan bebekte 

tortikollis (eğri boyun), ayak-

larda metatarsus adduktus

(ayak parmaklarında içe dönük-

lük) gibi hastalıkların varlığı yine 

riski arttırır. 

Görüntüleme metotlarında ise 

röntgen bariz bir çıkığı gösterme 

noktasında yeterli olsa da displa-

zi ve instabiliteyi ortaya koyma 

(Çıkabilir Kalça) noktasında ye-

tersiz kalmaktadır. Bu sebeple 

1987 yılında Avusturyalı bir Or-

topedi Uzmanı, Dr. Graf tarafın-

dan ulstrasonografili (USG) tanı 

yöntemi geliştirildi. Bu yöntem 

ile 5. ay civarına kadar etkili bir 

şekilde örtünmedeki en küçük 

değişiklikleri yakalama şansı el-

de edilmektedir. Yine 6. ayda 

röntgen ile yeniden kalça eklemi-

nin değerlendirilmesi, tanıda ve 

takiplerde tavsiye edilmektedir. 

Bu noktada aileler oldukça tedir-

gin davranırlar. Ancak geliştiri-

len USG yöntemiyle bebeğe rad-

yasyon verilmeden konulabilen 

tanı sayesinde röntgen kullanımı 

oldukça azalmıştır.   

Çocuklarda diz eklemi; 

Diz eklemlerinde genu varum; 

diz eklemlerinde içe dönüklük 

yada gönyelilik, yeni doğanlarda 

fizyolojik olarak görülür. vardır.   

Özellikle 12. ay civarı yani çocuk 

bağımsız yürümeye başladığı 

zaman  belirginleşir. Bu durum 

ailelerin dikkatinden kaçmaz ve 

endişeye sebep olur.  

Genu varum 18 — 24. ay dolay-

larında nötral olur yani diz ekle-

mi düz olarak gözlenir. Bu aydan 

sonra ise bir miktar valgusa dahi 

gider. 

 Esnek Düz Tabanlık 

(Fleksibl Pes Planus) 

Esnek düz tabanlık, normalin 

varyasyonu… 

Yük verme esnasında uzun ark 

yüksekliğinde azalma olarak ta-

nımlanır.  

Ayak değerlendirilirken en 

önemli noktalar ayağın esnek 

olup olmadığı ve ağrının olup 

olmadığıdır. 

Görülme sıklığı bilinmemekle 

beraber yenidoğanlarda fazlaca 

görülmektedir. Yaşla beraber 

giderek azalmaktadır. Erişkinle-

rin ise %20‟sinde düztabanlık 

bulunur.  

Bu durum nadiren semptomatik-

tir, çocuklukta sıktır ve çoğu ol-

guda kendiliğinden düzelir. 

Sert ayağın ise araştırılması ge-

rekir, sıklıkla maturite ile birlik-

te ve kilo arttıkça ağrılı olmaya 

başlayacaktır. 

Pratik birkaç öneri; 

A. Parmak ucunda dururken,  

B. Başparmak dorsifleksiyonu 

ile ve  

C. Yük verilmeyen zamanlarda 

ayak arkının belirgin olması 

gerekir.  

Akılda bulundurulması gere-

ken bir diğer konu da normal-

de 3 yaş öncesi çocuklarda yağ 

yastıkçığı nedeniyle arkın be-

lirgin olmayıp, altı yaş civarın-

da ortaya çıkacağıdır. Çocuk 

ancak altı yaşına ulaştığında 

yük binen yüzey yetişkindeki-

ne benzerlik gösterir.  

Muayenede ayakta duran ço-

cukta ayak arkası — topuk 

valgusa — dışa gider.  

Esnek düz tabanlıkta, hasta aya-

ğını aktif plantar fleksiyona ge-

tirdiğinde yani parmak ucunda 

yükseldiğinde fonksiyonel olan 

tibialis posterior kas tendonu 

ayak arkını yeniden oluşturur.  

Şiddetli formlarında bacak kas-

larında kısalık de eşlik eder. Bu 

durum çocuğun topukta yürüye-

memesi şeklinde izlenir. 

Tedavide;  

Bulgu vermeyen hastalarda her-

hangi bir tedaviye gerek yoktur. 

Ayakta ağrı ile beraber ise ark ve 

topuk takviyeli tabanlık ve ayak-

kabı uygun olur.  

Çocuk Ortopedisi 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ozan Razı 
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Ayın Etkinliği: Noktaları Birleştirme 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resmi işaretli yerlerden 
tamamlayarak boyayınız. Ardından çiftlik hayvanları hakkında bilgi veriniz. Bakalım 

çocuğunuz çiftlik hayvanlarını ne kadar tanıyor?  

facebook.com/AilemizDergisi 

twitter.com/AilemizD 
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lerini kazanabilecek-

leri atölye çalışmaları-

na yer verilen City 

Mall‟da her hafta Cu-

martesi günü öğleden 

sonra farklı aktivite-

ler düzenlemektedir. 

Tüm bunların yanın-

da okullarla işbirliği 

çerçevesinde sergile-

rin ve aktivitelerin de 

yer aldığı City Mall‟da 

yeni bir etkinlik planlandı.  

22 Şubat — 22 Nisan tarihleri 

arasında City Mall‟da yapacağı-

nız her 100 TL'lik alışverişe akü-

lü araba, büyük oyuncak ev ve 

çok sayıda oyuncak için kazanma 

şansı elde edebiliyorsunuz.  

Şanslı talihlilerin belirleneceği 

çekiliş ise 23 Nisan‟da saat 

18.00‟de.  

City Mall Çocuk 

Kulübü etkinlikler 

düzenlemeye de-

vam ediyor.  

Çocukların gelişi-

mine katkıda bula-

nan, eğlendirirken 

yeteneklerini keşfe-

den, zamanlarını en 

iyi şekilde değerlen-

direbilen, özgüven-

City Mall’dan çocukların eğitimine katkı... 

imkan sağlandı. Etkinlik kapsa-

mında filmlerini seyreden çocuklar   

Gönyeli‟de faaliyet gösteren Minik 

Dahiler Eğitim Merkezi okul öğ-

rencilerine yönelik Sinema 

etkinliği düzenledi.  

Etkinlik kapsamında 3 yaş 

grubu ve 4-5 yaş grubu öğ-

rencileri sinemaya götürüle-

rek arkadaşları ile keyifli 

sosyal aktivite yapmalarına 

hatıra fotoğrafı çektirerek etkin-

liklerini tamamladılar.  

Minik Dahiler Eğitim Mer-

kezi Direktörü Alev Ataçağ 

çocukların ruhsal olgunlaş-

malarını desteklemeye önem 

verdiklerini ve bundan sonra 

da bu tarz etkinliklere de-

vam edeceklerini belirtti. 

Sinema etkinliğine katıldılar... 
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Değerli “Ailemiz” dergisi okurları 

bu sayımızda sizi ve çocuğunuzu 

eğlenceli bir etkinlik ile buluştur-

mak için detaylı bir araştırma so-

nucunda küçük çocuğu olan anne 

babaların sıkça karşılaştığı bir 

proje ödevinde karar kıldık.  

Çocukların hem el becerileri hem 

hayal güçlerini geliştirmesine yar-

dımcı olan bu proje ödevlerinden 

bugün müzik aleti yapımını işleye-

ceğiz. Çok sayıda farklı müzik ale-

tinin değişik malzemeler ile yapıl-

dığı çalışmalardan biri olan basit 

ve güzel marakas müzik aleti 

yapımı konusunu sizler için araş-

tırdık. 

Her zaman evde 

bulunabilecek mal-

zemeler ile kısa 

sürede kolay bir 

şekilde hazırlana-

bilecek marakas 

yapımı için gerek-

li olan malzemeler; 

 Plastik büyük 

kaşık 

 Sürpriz yu-

murta kabı 

 Bakliyatlar 

 Küçük lastik 

toka 

 Şeffaf bant 

 Makas 

Gerekli olan malzemeler hazırladık-

tan sonra ilk olarak sürpriz yumur-

ta kaplarının yarısına kadar bakli-

yat doldurulur. Bu bakliyatların 

farklı olmaları değişik sesler çıkar-

malarını sağlar. Bu bakliyatların 

küçük boyutlu olmalarına özen gös-

terilmeli. 

Örnek çalışma-

mızda mısır, tel 

şehriye, kırmızı 

mercimek ve kırık 

pirinç kullanılmış-

tır. Kapların içine 

malzemeler konul-

duktan sonra ağız-

ları sıkıca kapatı-

lır, gerekli görülür-

se şeffaf bant ile bir 

kat bantlama yapı-

lır. 

Yumurta kalıpları-

nın her biri iki adet 

plastik kaşığın içine 

konulur ve kaşıklar 

sıkıca iki yerinden 

şeffaf bant ile bantlanır. İstenirse 

kapların daha sıkı durması için 

kaşığın büyük kısmından da bant-

lama yapılır. 

En son aşamada süsleme amaçlı  

renkli tokalar ya da özel aksesuar-

lar ile süslenebilir. Artık müzik 

aleti kullanıma hazır… 

Kolay müzik aleti yapımı okul 

öncesi çocukların gelişimleri için 

anne ve babalar ile birlikte yapıla-

bilecek eğitici bir çalışmadır. Bu 

çalışmayı çocuğunuz ile birlikte 

yapıp onun gelişimini destekleye-

bilir, çıkardığı sesler ile müzik 

yeteneğini geliştirebilirsiniz. 

Aile İçi Etkinlikler 
Orçun Latifoğlu 

Ayın Masalı: Fedakar Eşek ve Tembel Öküz 

tığı için sitem edermiş. Yine böyle 

çok yorulduğu bir günün ardından, 

öküz hayatından şikayet ederken, 

eşeğin aklına bir fikir gelmiş; 

“Sana bir önerim var. Biraz sonra 

sahibimiz bize saman getirdiğinde 

sakın bir şey yeme. Hatta ayakta 

bile durma. Samanların arasına 

çök, başını da yere daya. Senin 

hasta olduğunu sanacak ve yarın 

seni rahat bırakacaktır.” 

Gerçekten de eşeğin tahmin ettiği 

gibi olmuş. Köylü, öküzün hasta 

olduğunu düşünüp ertesi gün onu 

tarlaya götürmemiş. Ama işlerin 

de yürümesi gerektiğinden eşeği 

işe koşmuş. Eşek “Öküzün hakkı 

varmış. Gerçekten de bu iş dayanı-

lacak gibi değil” diye düşünmüş 

ama bir günlük dinlenmeyi de ökü-

ze çok görmeyecek kadar da iyi 

niyetliymiş. Akşam eve döndüğün-

de öküz yine yerde yatıyormuş. 

Anlaşılan dinlenme çok hoşuna 

Köylünün birinin bir eşeği ve bir 

öküzü varmış. Aile bireyleri gibi 

bu iki hayvan da toprakların işlen-

mesinde, yüklerin taşınmasında 

çalışırlarmış.  

Öküze, ağır işlerde biraz daha faz-

la iş düşermiş. Toprağı sürmede 

köylü eşeğiyle değil, öküzüyle çalı-

şırmış. Sabahları öküzle evden 

çıkar akşam karanlığına kadar da 

tarlalarda çalışırmış.  

Eşeği ise haftada bir gün kurulan 

kasaba pazarına gitmede kullanır-

mış. Pazarda satacağı ürünlerini 

sepetlerle eşeğe yükler, sonra da 

kasabadan tuz, yağ, şeker gibi köy-

de bulunmayan malzemeler satın 

alarak, köye geri dönermiş.  

Öküz, eşeğin bu rahatlığını çok 

kıskanırmış. Akşamları ahırda 

karşılaştıklarında öküz günün yor-

gunluğuyla inler, eşeğe de az çalış-

gitmiş ve öküz bu numarayı sürdür-

mekte kararlıymış. Eşek üç gün 

öküzün yerine işe gitmek zorunda 

kalmış. Sonunda akşam eve geldi-

ğinde öküze; 

“Dostum bugün ne duyduğumu bil-

mek istersin! Sahibimiz bugün tar-

layı sürerken komşusuna ne dedi 

biliyor musun? „Şu bizim tembel 

öküz eğer yarına kadar iyileşmezse 

onu satacağım. Zaten bir hayrını 

görmüyorum.‟ dedi. Benden sana 

söylemesi, ayağını ona göre denk 

al!” demiş.  

Öküz korkudan öyle bir böğürmüş 

ve gürültüyle yerinden sıçramış ki, 

köylü ahırda neler oluyor diye gelip 

bakmak zorunda kalmış. Öküzünü 

ayakta görünce pek sevinmiş. Ertesi 

gün öküzü işe koşmuş. O günden 

sonra öküz yaptığı işlerden hiç ya-

kınmamış.  
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Bizim Köyün Şarkısı 

İ s t a n b u l ‟ d a  y a ş a y a n 

Çınar‟ın en büyük hayali 

m ü z i k  y a r ı ş m a s ı n a 

katılmaktır. O, yarışma gününün gelmesini 

sabırsızlıkla beklerken babası bu sırada köye geri 

dönmeyi  p lanlar . 

Babasının  karar ı 

karşısında yıkılan 

Çınar ne kadar karşı 

çıksa da babasını ikna 

edemez ve ailece köye 

döneler. Zeki kız 

kardeşi olan Zeynep ile 

yeni  yaşamlarına 

a l ı şmaya ça l ı şan 

Çınar, köyde yeni 

arkadaşlar edinmeye 

başlar. Arkadaşları 

sayesinde giderek 

gerçek dostluğun ne 

olduğunu anlamaya başlayan Çınar bakalım 

hayallerine kavuşabilecek midir?  

BKM Film‟in yapımcılığını üstlendiği filmde 

oyuncular Güldüy Güldüy Show Çocuk Ekibinden 

oluşmaktadır.  

Oyuncak 

Takvim Pano 

Zaman kavramı, çocukların 

olgunluk seviyesine göre 

y a v a ş ç a  g e l i ş e n  b i r 

kavramdır. Ancak sizler de çocuğunuzun zaman 

kavramını öğrenebilmesine katkıda bulunabilirsiniz.  

Çocuğunuza zaman 

kavramını öğretirken 

olabildiğince somut 

olmanız gerekmektedir.  

İlk aşamada saatlerden 

başlayarak günler , 

haftalar, aylar ve 

m e v s i m l e r 

s o m u t l a ş t ı r ı l a r a k  

anlatılmalıdır. Bunun 

için evde kendinizin 

yaptığı saatleri ve 

t a k v i m l e r i 

kullanabileceğiniz gibi 

çocuğunuzun ilgisini çeken eğitsel materyalleri de 

kullanabilirsiniz.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Değnek Adam 

Yazar: Julia Donaldson ve 

Axel Scheffler 

Smarties Ödüllü Gruffalo (Yayazula) yazarı Julia 

Donaldson ve illüstratör Axel Scheffler ikilisi bir 

başka keyifli  kitap ile 

karşımızda.  

Ormanda ailesi ile 

birlikte mutlu bir 

hayat süren Değnek 

Adam, bir gün evinden 

dışarı çıkar ve hayatı 

değişir.  

Yayınlandığı günden 

bu yana aileler ve 

çocuklar tarafından 

büyük beğeni toplayan 

kitap Türkiye İş 

B a n k a s ı  K ü l t ü r 

Yayınları tarafından yayınlanarak okuyucuların 

beğenisine sunulmuştur. Kitap, 32 sayfadan 

oluşmaktadır.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 




