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Çocuklarda ince motor becerileri, 

elde ve parmaklardaki küçük kasla-

rın çalışması güç ve kontrol becerisi-

dir. İnce motor becerisi sayesinde 

çocuğunuz kalemi, çatalı, makası 

uygun şekilde kullanabilir, düğmele-

rini ilikleyebilir, ayakkabısını bağla-

yabilir ve öz bakımını sağlayabilir. 

Çocuklarda ince motor becerilerinin 

geliştiği en önemli evre okul öncesi 

dönemdir. Eğer bu dönemde sorunun 

varlığı anlaşılırsa, önlemin alınacağı 

en etkili zaman diliminde fark edil-

miş olur. 

Günlük hayattaki etkinliklerin bü-

yük bir bölümü ince motor becerile-

rin yeterli düzeyde kullanmasını 

gerektirir. Ellerini, parmaklarını iyi 

kullanamayan çocukların 

akademik başarıları olum-

suz etkilenir. Yazı yazmakta 

zorlanır ve çoğu kez sınıfın 

gerisinde kalırlar. Çocuğun 

bu alanda kendini yetersiz 

hissetmesi kendine güvenini 

azaltarak diğer alanlarda da 

başarısını olumsuz etkileye-

bilir. Bu becerilerin gelişme-

si için yeterli fırsatın veril-

mesi ince motor becerilerde-

ki başarıyı etkiler. 

Çocuğunuzun ince motor 

gelişimini desteklemek için aşağıda-

ki bir çok farklı etkinlikten faydala-

nabilirsiniz. 

El ile kavramak:  İnce motor bece-

rilerinin ilk basamağı da diyebilece-

ğimiz, el ile kavramak, gelişigüzel 

tutmak olarak da ifade edilebilir. 

Büyük puzzle parçalarını tutup yer-

leştirmek, tombul boya kalemleri ile 

boyamak ve parmak boyası kullan-

mak. Adından da anlaşılacağı üzere, 

el ayası ile kavramak, nesneyi avuç 

içine yerleştirmek ve parmakları 

kapatarak yapılan bir küçük motor 

becerisidir. 

Kıskaç gibi kavramak: Çocukların 

parmak kasları ve parmak kontrolü 

geliştikçe, küçük nesneleri rahatlıkla 

kıskaç gibi kavrayabilirler ve işaret 

ve başparmağı ile içeri alabilirler. Kil 

ve hamur ile oynamak, ipe boncuk 

dizmek, uygun plastik veya tahta bir 

maşa ile kasedeki ponponları diğer 

kaseye aktarmak bu beceriyi gelişti-

rebilen faaliyetlerdir. Bu etkinlikle-

rin yapılması ile el-göz koordinasyo-

nunun gelişmesine, parmak ve el 

kaslarının koordinasyonu ve kontro-

lünün sağlanmasına dikkatin görsel 

olarak parmak, el ve elin tuttuğu 

nesneye odaklanmasına yardımcı 

olacaktır. Çocuklar el-göz hareketle-

rini koordine etme becerilerini (el-göz 

koordinasyonu) geliştirdikçe ellerini 

daha iyi kullanır ve oyuncaklarla 

oynamayı öğrenirler. 

Çocukların ince motor becerileri-

ni desteklemek için aileler ne 

yapmalıdır? 

 Karşılıklı birbirinize top atın, 

yuvarlayın, 

 Yap-boz yapın,  

 Kil ve Bloklarla oynayın, 

 İpe boncuk dizin, 

 Kum ile oynayın, kazın, kovalara 

doldurun, kazın… 

 Makarna boyayın ve ipe geçirip 

kolye hazırlayın, 

 Kaşık ile bir kabın içindekileri 

karıştırın, bir kaptan diğer kaba 

aktarın, 

 Pizza hamurunu birlikte hazırla-

yın, masayı birlikte silin ve çatal-

kaşıkları yerleştirmesine imkan 

verin, 

 Keskin olmayan bir bıçakla mey-

ve salatanızı hazırlayın. 

Becerileri yaparken dikkat etme-

miz gereken önemli noktalar 

Tüm becerilerde küçük yaş grubu için 

en kolay olanlardan başlamak ve yaş 

ilerledikçe ve çocuğun yapabilirlik 

düzeyi arttıkça daha zor olana geç-

mek gerekir. Yaş seviyesine uygun 

olmayan etkinliklere çocuğu-

nuzu zorlamak bu etkinlikler-

den kaçınmasına yol açabilir. 

Örneğin henüz büyük bir 

alanı karalama şeklinde bo-

yayamayan bir çocuğun taşır-

madan girintili çıkıntılı kü-

çük şekilleri boyamasını bek-

lememelisiniz. 

Tüm etkinliklerde büyük 

olanlardan başlamak, çocuk 

yapabildikçe daha küçük par-

çalara geçmek gerekir. Kolay 

olan büyük parçalardır, par-

çalar küçüldükçe zorlaşır. Ancak bü-

yük parçaları seçerken elinde tutabi-

leceği büyüklükte olmasına dikkat 

etmek gerekir. 

Çocuğunuza yeni bir beceri öğretir-

ken, ona önce model olun. Sonrasında 

bu beceri gelişene kadar elini tutarak 

ya da nasıl yapacağını anlatarak yar-

dımcı olun. Bu yardımları zamanla 

azaltmalısınız. İlk denemede yapamı-

yor diye hayal kırıklığına uğramama-

lısınız. Yeni bir becerinin gelişmesi 

için çocuğunuzun öğrendiklerini tek-

rar etmesi gerekir. 

Özetlemek gerekirse çocuğunuzla 

oynayın, hep oynayın…  

Sevgili Okuyucularımız, Nisan ayında    

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Anne ve Aile resimleri  arasında yapı-

lan değerlendirmede sergilemeye hak kaza-

nan çocuklarımız belirlendi. Kendilerini 

kutlar, hediyelerini almak üzere, en geç 2 

ay içerisinde, Pengu Toys — Ortaköy 

mağazalarına bekleriz. Sizler de aile resim-

lerinizi bize ailemizdergisi@gmail.com e-

posta adresimizden veya Facebook sayfa-

mızdan gönderebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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Özellikle annelerin de çalışma hayatı-

na girmesi ile ev dışından beslenme, 

hazır-donmuş gıdalarla beslenme , 

kalorisi, şeker oranı yüksek ara öğün-

lerle beslenme gibi beslenme davra-

nışları ülkemizde hızla artmıştır ve 

artmaya da devam etmektedir. Yetiş-

kinlerde beslenme bilincinin daha 

yüksek olması, hastalık varlığı 

(yüksek kolesterol, diyabet, tansiyon) 

gibi sebeplerle kendilerine daha fazla 

dikkat edebilmekte ancak çocuklar 

için maalesef bu bilinç düzeyi daha 

yeterli düzeyde olmadığından çocuk-

larımız maalesef sağlıksız, kötü ve 

düzensiz beslenmektedirler. Bu tip 

beslenme sonucunda da çocukluk dö-

nemlerinde sıklıkla diyabet, obesite 

ve kalp rahatsızlıkları ilerleyen yaş-

larda ortaya çıkabilmektedir. Bugü-

nün yetişkinleri olan bizlerin beslen-

me alışkanlıklarının büyük bir bölü-

mü 6 yaşımıza kadar olan beslenme 

davranışımızın devamıdır. Bu yüzden 

bugünün çocukları, geleceğin yetiş-

kinleri olacak bireylerin 

de 0—6 yaş grubunda 

sağlıklı beslenme alış-

kanlığı kazanması ge-

rekmektedir.  

2-6 yaş, çocuklarda ye-

terli ve dengeli beslen-

me bilincinin geliştiği 

bir dönemdir.  Ancak, 

sosyal faaliyetler ve çok 

fazla hareketli olmaları 

bu dönemi zorlaştırabilir. Bu yaş ara-

lığındaki çocukların inatçı tavırlar 

sergilemesi de diğer bir olumsuz du-

rumdur. Burada dikkat edilmesi gere-

ken konu, okul dönemine kadar olan 

zaman diliminde doğru beslenme alış-

kanlıklarının oturtulmasıdır. Çünkü 

bu dönemde gelişen damak tatları ve 

alışkanlıklar tüm yaşamları boyunca 

etkilidir. Sonradan bu alışkanlıkları 

geliştirmek daha güçtür.  

Çocuğunuzla savaş etmeyin! 

Ebeveynler çocukla inatlaşıp durumu 

savaş haline getirmemelidir. Çocuğa 

yemek konusunda seçim hakkı tanın-

malı, kendi başına yemesi için izin 

verilmelidir. Bu şekilde çocukta ken-

dine güven ve bağımsızlık duygusu 

gelişir. Anne-babaların en büyük ha-

tası çocukların kendini doyuramaya-

cağı endişesi ile baskı yapmasıdır. 

Çocuk yemek yemeyi işkence değil, 

zevkli bir aktivite olarak görmelidir. 

Çocukların beslenmesinde öncelikli 

hedef vücutlarının ihtiyacı olan vita-

min, mineral, protein, karbonhidrat 

ve yağ ihtiyacını karşılamak olmalı-

dır. Bu durum çocuklar için yetişkin-

lerden daha önemlidir çünkü büyüme 

ve gelişmeleri hala devam etmekte-

dir. Bundan dolayı çocukların gerek-

sinimleri karşılanmalıdır. Peki, nedir 

bunlar? 

Süt ve süt ürünleri: Her gün 2-3 

bardak süt veya süt ürünü tüketil-

melidir. İster aralarda isterlerse ye-

meklerinin yanında süt içebilirler. 

Tüketilen süt günlük ve pastörize 

olmalıdır. Bu besin gurubu özellikle 

kalsiyum ve protein bakımından 

önemlidir. Burada seçimler çocukla-

rın tercihine bırakılmalıdır. Hiç süt 

içmeyen bir çocuk eğer yoğurt veya 

ayran tüketiyorsa, süt tüketimi için 

zorlanmamalıdır. Bu guruptan hiçbir 

yiyeceği yemiyor ise; çorbalara süt 

veya yoğurt katarak yedirilmeye 

çalışılabilir. 

Et ve ürünleri: Çocukların gün içe-

risinde tüketmesi gereken et miktarı 

ortalama 100 gr kadar olmalıdır. Bu 

durum çocuğun yaşına ve kilosuna 

göre değişebilir. Tavuk, balık ve kır-

mızı et; dönüşümlü olarak çocuğa 

sevdiği şekilde verilmelidir. Vitamin 

kaybı olmaması için etler kızartılma-

malıdır. Bu besinler doğru tüketildi-

ğinde çocuğun demir ve protein ihti-

yacını karşılar. Balık sezonunda ise 

mümkünse balık yedirilmelidir. Ba-

lık, çocukların zihinsel ve fiziksel 

gelişimleri için önem taşır. Balıkta 

bulunan selenyum ve fosfor, iyot için 

gereklidir. 

Sebze ve Meyveler: Çocukların 

genelde en az sevdiği ve aslında on-

lar için en gerekli olan besin türü 

sebzelerdir. Hemen hemen bütün 

vitaminler farklı sebze ve meyvelerde 

bulunur. Bu nedenle çocuğa sebze-

meyve yedirirken mümkün olduğun-

ca çeşitlilik sağlanmalıdır. Sebzeler 

hem pişmiş hem de salata olarak 

verilmelidir. Ara öğünler içinse en 

uygun besinler meyvelerdir. Bu şe-

kilde gereksiz şeker ve çikolata tüke-

timinin de önüne geçilmiş olur. Ço-

cuklar her sebze ve meyveyi yemek 

zorunda değildir. Tıpkı yetişkinler 

gibi damak tatlarına en uygun olanı 

seçerler. Her besin gurubundan 2-3 

çeşit yemeleri yeterlidir. Çocuğu zor-

lamak yemekten daha da uzaklaşma-

sına neden olur. Burada önemli olan 

bir diğer nokta, mutlaka mevsimine 

uygun sebze ve meyve tüketiminin 

sağlanmasıdır. Böylece çocuk aldığı 

sebze veya meyveden maksimum 

vitamin elde etmiş olur. 

Ekmek Türevleri: Başta ekmek 

olmak üzere diğer karbonhidrat kay-

nakları da bu besin grubuna aittir. 

Sadece yetişkinler değil çocuklar da 

beyaz ekmek yerine tam tahıllı ek-

mekleri tüketmelidir. Tam tahıllı un, 

az işlenmiş olduğundan besin öğeleri 

açısından daha zengindir. Pirinç ye-

rine bulgur tüketmek de 

iyi bir alternatiftir. Kilo 

almaya eğilimli çocuk-

larda bu besinleri tama-

men kaldırmak yerine 

daha küçük porsiyonlar 

şeklinde verilmelidir. 

Kuru baklagiller olarak 

adlandırılan kuru fasul-

ye, nohut ve mercimek 

haftada 2-3 kez çocukla-

ra mutlaka verilmelidir. Kuru bakla-

giller çorba, salata veya sulu yemek 

şeklinde hazırlanabilir. Çocukların 

bağırsaklarının düzgün çalışması 

için lifli besinler oldukça önem taşır.  

Sıvı ihtiyacı için sadece su yeter 

Çocukların sıvı ihtiyaçlarını müm-

kün olduğu kadar sudan karşılama-

ları sağlanmalıdır. Son dönemde so-

ğuk buzlu çaylar çocukların en favori 

içecekleridir. Ancak kafein ve şeker 

içerdiklerinden dikkat edilmelidir 

çünkü kolay kilo almalarına yol aça-

bilir. Enerji içeceklerini tüketmeleri-

ni önleyerek de çocuğun fazla kilo 

alması önlenebilir. Tuz tüketiminde 

ise, çocukların fazla tuza ihtiyaçları 

yoktur. Besinlerin bileşiminde tuz 

olduğundan, yemeklere az tuz kon-

ması yeterlidir. Kullanılan tuzun da 

iyotlu olmasına özen gösterilmelidir. 

Eğer çocuk çok tuzlu yemeye alışırsa, 

ileriki yaşlarda yüksek tansiyon riski 

ile karşılaşabilir. 

Okul Öncesi Çocukların Beslenmesi 
Diyetisyen Mehmet Miralay 
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Ayın Etkinliği: Çizgi Çalışması  

Sevgili Ebeveyn, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resmi işaretli 
yerlerden çizip ardından boyayınız.  

www.ailemizdergisi.com 

Artık KKTCELL Dergilikteyiz… 
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Babalar Günü kapsamında 

gerçekleştirilen etkinlikte baba 

ve babalık kavramı, baba-

nın ailedeki yeri, eşin ve 

çocukların babadan bek-

lentileri, okul öncesinde 

babanın önemi ve çocuk 

ile kaliteli zaman geçirme 

konuları ele alınarak ba-

balık anılarının ele alın-

dığı workshop düzenledi. 

Eğitim sonunda katılım-

cılara törenle katılım sertifikası 

verildi. 

AİLEMİZ Dergisi ile 

adanın önde gelen 

teknoloji şirketlerin-

den KKTCELL ara-

sında gerçekleştiri-

len işbirliği çerçeve-

sinde KKTCELL 

çalışanlarına yönelik 

“Ailede Babanın Ye-

ri” isimli seminer ve 

workshop gerçekleş-

tirildi.  

Babalık eğitimi yapıldı… 

Minik Dahiler Eğitim Mer-

kezi, 2017—2018 eğitim 

yılını çocukların hazırladığı 

sergi ile kapattı.  

Okul bünyesindeki çocukla-

rın hazırladığı el işi ve re-

simlerin sergilendiği etkin-

likte ailelerin ve çocukların 

yoğun katılım gösterdikleri  

gözlendi. Etkinliğe katılan 

ailelerin ve çocukların mut-

lulukları gözlerden kaçma-

dı. Etkinlik sonunda aile-

lerle anı fotoğraflarının 

çekiminin ardından etkin-

lik sonlandırıldı.  

2018 Eğitim Yılı Sergisi gerçekleştirildi… 
 

 

 

 

 

MÜNHAL 
 

Eğitim Merkezi bünyesinde çalışacak takım  

arkadaşları arıyoruz.  

 

 Okul Öncesi Öğretmeni, 

 Sınıf Öğretmeni ve 

 Etüt Öğretmeni 

 

Tecrübe avantaj sayılacaktır.  

 

Adres: Minik Dahiler Eğitim Merkezi — Gönyeli 

Telefon: 0533 839 0 839 ve 0392 444 32 44 
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Değerli Ailemiz Dergisi 

okurları, 

Ailece kolay bir şekilde 

yapabileceğiniz Konfeti 

isimli etkinliğimiz için 

gerekli malzemeler;  

 Boş Tuvalet kağıdı 

rulosu, 

 Balon, 

 Bant, 

 Boyama kalemi,  

 Renkli eli işi kağıtları, 

 Makas ve 

 Delgeç. 

İlk olarak balonun ağzını sıkıca 

kapatın ve üst kısmını makas ile 

kesin. Balonun açıkta ka-

lan kısmını boş ruloya iyi-

ce yapıştırın. Rulonun 

üzerini çocuğunuzla birlik-

te istediğini renklerde ve 

şekillerde boyayınız. Del-

geç yardımı ile el işi kağıt-

larını deliniz ve biriktirdi-

ğiniz kağıt parçalarını ru-

lonun içerisine boşaltınız. 

Böylelikle konfetiniz hazır 

hale geldi.  

Şimdi de sıra işin en keyifli kıs-

mına geldi. balonun düğümlü 

kısmını çekip bırakın.  

Herkese iyi eğlenceler.  

Aile İçi Etkinlikler 
 Uzm. Orçun Latifoğlu 

Ayın Masalı: Boş Çiçek Saksısı   

Sonunda kralın çiçekleri beklediği 

gün gelmiş.  

Ülkenin bütün çocukları renga-

renk, birbirinden güzel çiçeklerle 

kraliyet sarayının önünde sıraya 

dizilmişler.  

Elinde çiçek olmayan, yalnızca Ka-

zım varmış, boş saksısını iki eliyle 

tutmuş ağlıyormuş. 

Kral çocukları tek tek dolaşmış, 

çiçeklerine bakmış, kimi kez bir iki 

sözle övmüş, ama yoluna devam 

etmiş. 

Kazım’ın yanına gelince onun boş 

saksısına bakmış: 

“Ama senin saksında çiçek yok ki!” 

Ülkelerden birinde yaşlı bir kral 

varmış. Bu kralın hiç çocuğu yok-

muş. Yaşlandıkça da kendi yerine 

kimi bırakabileceğini düşünmeye 

başlamış. Kendisinden sonra, iyi-

liksever, dürüst ve doğrulardan 

asla sapmayan birinin kral olması-

nı istermiş. 

Bir gün kararını vermiş ve ülkede-

ki bütün erkek çocukları bir mey-

dana toplamış. Onlara birer çiçek 

tohumu vermiş. Çocukların bu 

tohumlardan birer çiçek yetiştir-

mesini istemiş. En güzel çiçeği 

hangi çocuk yetiştirirse, 

kendisinden sonra onun 

kral olacağını duyur-

muş herkese.  

Bu çocuklardan biri de 

Kazım’mış. Kazım, kra-

lın verdiği tohumu sak-

sıya ekmiş. Ama uzun 

bir süre beklemesine 

karşın saksıda hiç çiçek 

çıkmamış.  

Babası da belki de tohu-

mu uygun olmayan bir 

saksıya ektiği için çık-

mayabileceğini söyle-

yince, yeni bir saksıya, 

başka türlü bir toprağa ekmiş to-

humu. Ama yine hiçbir bitki yeşer-

memiş, çiçek açmamış. 

demiş. “Evet, kralım” diye ağlamış 

Kazım. “Yazık ki benim tohumum 

büyümedi. Her halde, geçen yıl 

sizin bahçenizden meyve çaldığım 

için bu bana bir cezaydı.” 

Kral küçük Kazım’ı kucaklamış ve 

onu evlat edineceğini, kendinden 

sonra onun kral olacağını duyur-

muş. 

Adamları bu işi anlamamışlar. Bu 

kadar güzel çiçek yetiştiren bunca 

çocuk varken, kralın neden saksısı 

boş olan bir çocuğu kendine mane-

vi evlat seçtiğini birbir-

lerine sormuşlar. 

Kral “Ben aradığım te-

miz yürekli prensi bul-

dum. Dağıttığım çiçek 

tohumlarının hepsi da-

ha önce kaynar suya 

atılmıştı. Yani hiçbirin-

den çiçek çıkma olasılığı 

yoktu. Yalnızca bu ço-

cuk, benim zaten bildi-

ğim gerçeği bana olduğu 

gibi anlattı. Ötekiler 

beni kandırmaya çalıştı. 

Bir tek bu çocuk dürüst 

davrandı ve bana doğru-

yu söyledi. Benden son-

ra kral olmak artık onun hakkıdır. 

Benden sonra Kazım kral olacak 

ve ülkemizi adaletle, doğrulukla 

yönetecek.” demiş.  
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Sinema 

Otel Transilvanya 3:  

Yaz Tatili 

Drakula ve ailesinin yeni 

maceraları yeniden beyazperdede…  

Mavis, lüks bir 

canavar gemisinde bir 

aile yolculuğu 

ayarlayarak 

Drakula'ya bir sürpriz 

yapar. Drakula'nın 

arkadaşları da bu 

geziye katılmaya 

karar verir. 

Canavarlar, Canavar 

Voleybolundan devasa 

büyüklükteki büfelere 

ve egzotik gezilere 

kadar sunulan tüm 

eğlencelerle vakit 

geçirirken çok keyif 

alırlar. Ancak 

Drakula'nın geminin 

tehlikeli kaptanına aşık olması ile her şey değişir.  

Aile, arkadaşlar ve tomurcuklanan bir romantizmi 

dengede tutmak dünyanın en güçlü bir vampiri için 

bile sanıldığından zor olabilir…. 

Oyuncak 

Meyve Sayma Oyunu 

Çocukların sayma 

becerisinin gelişimine 

sizlerde katkıda 

bulunabilirsiniz.  

Çocuğunuza 

rakamları anlatırken 

olabildiğince somut 

olmanız 

gerekmektedir. 

Bunun için evdeki 

eşyaları 

kullanabileceğiniz 

gibi onların ilgisini çeken oyuncak meyveleri de 

kullanabilirsiniz. Bu 

oyuncaklar sayesinde 

hem çocuğunuzun 

rakamları tanımasına 

ve sayma becerilerini 

geliştirmesine hem de 

renkleri öğrenmesine 

katkıda 

bulunabilirsiniz.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Tavşan Peter’in Masalı 

Yazar:  Beatrix Potter 

Beatrix Potter’in dünyaca 

ünlü çocuk kitabı olan Tavşan Peter’in Masalı yeniden 

Türkçeleştirerek okuyucu ile buluştu.  

Dünyanın ilk çocuk 

kitaplarından biri olan 

ve ilk kez 1902 yılında 

basılan kitap, yaklaşık 

116 yıllık bir tarihe 

sahip olmasına rağmen 

tüm dünyada halen ilgi 

uyandırmakta ve 

severek okunmaktadır. 

Tüm dünyada en çok 

satan çocuk kitapları 

arasında gösterilen 

kitap, yaramaz Tavşan 

Peter’in annesinin 

sözünden çıkarak Bay 

MacGregor’un 

bahçesine gitmesi ile başından geçen maceraları konu 

almaktadır. Ailemiz Yayıncılık tarafından basılan 

kitap 28 sayfadır.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 

Ayın İçeceği 

Sağlıklı Smooties 

Malzemeler: 

Bir dilim karpuz, bir muz, bir kaşık yoğurt, bir kaşık 

ceviz, bir kaşık bal.  

Hazırlanışı:  

İlk önce karpuz ve yoğurdu blenderden geçirip iyice  

karıştırınız. Ardından karışımın donması için 3 — 4 

saat buzlukta bekletiniz. Karışımın donmasının 

ardından üzerine muz, ceviz, bal ve yoğurt ekleyip 

yeniden blenderden geçiriniz. Ardından da servis 

ediniz. Hepinize afiyet olsun…  

(Sağlıklı Smooties tarifi için Dyt. Mehmet Miralay’a 

teşekkür ederiz) 




