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Uyku, bazı aileler tarafından pek 

dikkate alınmayan ancak çocuğun 

sağlıklı büyümesinin ve gelişimi-

nin önemli bir parçasıdır. 

Yapılan çalışmalar dengeli, düzenli 

ve yeterli uyuyan çocukların sağ-

lıklı bir gelişim gösterdiklerini, 

öğrenme, hafıza ve dikkat becerile-

rinin daha iyi bir seviyede olduğu-

nu göstermektedir. Ancak bunun 

tam tersine yetersiz uyuyan çocuk-

ların ise daha huysuz, dürtüsel ve 

çabuk sinirlenme gibi pek çok 

olumsuz belirtiler gösterdikleri ve 

aynı zamanda büyümelerinin de 

risk altında olduğu 

belirtilmektedir.   

Uykunun biyolojisine 

baktığımızda altta ya-

tan melatonin isimli 

bir hormonun görev 

aldığını görürüz. Mela-

tonin hormonu salgı-

lanmasıyla esnemeye 

ve uyuklamaya başla-

rız. Melatonin hormo-

nunun salınımı karan-

lıkta artarken aydınlık 

ortamlarda azalmakta-

dır.  Dolayısı ile yat-

madan önce yoğun ışığa maruz 

kalmak veya sürekli olarak ekrana 

bakmak melatonin salınımını ve 

uyku düzenini bozmaktadır.  

İyi bir uyku için çocuğunuzun yaşı-

na göre dikkat etmeniz gereken 

noktalar bulunmaktadır. Bunlar; 

Bebeklik Dönemi 

Yenidoğan bebeklerin uykusu dü-

zenli değildir ve sıklıkla 1—2 saat-

lik uyku sürelerinin birleşiminden 

oluşmaktadır. Amerikan Ulusal 

Uyku Vakfına göre sağlıklı bir geli-

şim için toplamda 14 ile 17 saat 

arasında uyku uyumaları gerek-

mektedir.  

Yenidoğan bebeğin iyi bir uyku 

uyuyabilmesi için; 

 Geceleri sakin, loş ve sessiz 

ortamlarda yatırılması, 

 Uyuyan bebeğin beslenme ve 

alt değiştirilme işlemleri sıra-

sında çok fazla uyarılmaması 

ve uyandırılmaması, 

 Bebekte ilk uyku belirtileri 

görüldüğünde yatağa götürül-

mesi, 

 Her uykuya geçişte tekrarlan-

maması için uyuyana kadar 

sallanmaması, kucaklanmama-

sı ve emzik verilmemesi ve 

 Sağlıklı bir uyku için sırtüstü 

yatırılması önerilmektedir.  

Oyun Çağı ve Okul Öncesi Dö-

nem Çocukları 

Çocukların uykuya gitmeye en çok 

direnç gösterdiği ve uyku saatlerine 

en zor uyduğu dönemdir.  

Amerikan Ulusal Uyku Vakfına 

göre sağlıklı bir gelişim için 1—2 

yaş arasındaki çocukların toplamda 

11 ile 14 saat  ve 3—5 yaş arasında-

ki çocukların ise toplamda 10 ile 13 

saat uyku uyumaları gerekmekte-

dir.  

Bu dönemdeki çocukların iyi bir 

uyku uyumaları için; 

 Çocuğun uykuya dalmadan ön-

ce sakin, loş ve sessiz bir orta-

ma yatırılması, 

 Rahat kıyafetler giydirilmesi ve 

odasının uygun sıcaklıkta olma-

sının sağlanması,  

 Uykudan önce uykusunun da-

ğılmaması için hare-

ketli ve uyarıcı oyunlar 

oynanmaması,  

 Belirlediğiniz saat-

te yatırılması,  

 Uyku saatlerine 

dikkat edilmesi ve 

mümkün olduğunca 

değiştirilmemesi,  

 Sizinle birlikte 

yatmasına izin veril-

memesi,  

 Uyku saatini daha 

kolay anlayabilmesi için uyku-

dan önce masal okuma, ninni 

söyleme gibi bir rutin aktivite-

lerin yapılması ve  

 Çocuğunuzun geceleri aniden 

uyanıp korkabileceği için küçük 

bir gece lambasının açık bırakıl-

ması önerilmektedir.  

Son olarak da uyuma düzenin sağ-

lanması için en önemli adımın uyku 

saatinden çok uyanma saati olduğu-

nu unutmayınız.  

Herkese iyi uykular dileriz…..  

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay   

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Aile resimleri  arasında yapılan değer-

lendirmede sergilemeye hak kazanan çocuk-

larımız belirlendi. Kendilerini kutlar, hedi-

yelerini almak üzere, en geç 2 ay içerisinde, 

Pengu Toys — Ortaköy mağazalarına 

bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi bize 

ailemizdergisi@gmail.com e-posta adre-

simizden veya Facebook sayfamızdan gön-

derebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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Diş çürüğü, çocukluk çağında en sık 

görülen kronik hastalıklardan biri-

dir. Süt dişlerindeki çürükler baş-

langıç aşamasında teşhis edildiğinde 

önlenebilir ve çoğunlukla geri dönü-

şümü olan enfeksiyonlardır. Ancak 

tedavi edilmediğin-

de ağrıya, kana bak-

teri geçişine 

(bakteriyemi), azal-

mış büyüme ve geli-

şime, konuşma bo-

zukluklarına, erken 

diş kaybına ve buna 

bağlı olarak çiğneme 

fonksiyonlarında 

azalmaya, daimi diş oluşumunda 

problemlere ve çocuklarda öz güven 

kaybına neden olmaktadır. 

Süt dişleri çıkar çıkmaz çürük oluşu-

mu için risk altındadırlar. Özellikle 

gece yatmadan önce ve uyku sırasın-

da biberonla içilen süt, bebeğin diş-

lerinde biberon çürüğüne neden ola-

bilmektedir. Bazı aileler sütün bes-

leyiciliğini arttırmak amacıyla süte, 

bal, pekmez veya şeker gibi tatlandı-

rıcılar katarlar. Bu durum ise çürük 

oluşum hızını ciddi oranda artırıp 

tablonun olumsuz yönde gelişmesine 

neden olmaktadır. 

Gece beslenmesinde biberon ile veri-

len süt, uykuya geçildikten sonra 

dişler üzerinde bir nevi göllenme 

gösterip birikmektedir. Uyku sıra-

sında tükürük salgısının azalmasıy-

la beraber dişler hiçbir şekilde te-

mizlenememektedir. Bu nedenle, 

ağızda dişlerin üzerinde daha önce-

den varolan çürük yapıcı mikroorga-

nizmaların asidik bir ortam oluştur-

masına olanak sağlanmaktadır. Bu 

asitler dişleri kaplayan mine yapısı-

nı bozarak, önce tebeşirimsi beyaz 

renkte lekelerin görülmesine, sonra-

sında ise Biberon Çürüğü adı verilen 

sarı, kahverengi veya siyah renkte 

çürüklerin (kavitasyonların) oluşma-

sına sebep olmaktadırlar.  

Biberon çürüğü başlangıç aşamasın-

da üst çenedeki kesici dişlerin ön 

yüzeyinde diş eti kenarlarının etra-

fında ve özellikle arka dişlerin ara 

yüzeylerinde görülmektedir. Dilin 

koruyucu etkisi nedeniyle alt kesici 

dişler genellikle etkilenmemektedir. 

Buradaki en önemli noktalardan 

biri, sütün doğal bir şeker olan lak-

toz adlı maddeyi içermesidir. Lak-

toz gece boyunca tüketildiğinde çü-

rük gelişimine neden olabilmekte-

dir. Bundan dolayı, bir yaşından 

sonra bebeğin gece boyunca su dı-

şında, herhangi bir şey tüketmesine 

izin verilmemelidir. 

Biberon çürüğünün 

oluşmasına sebep 

olan bakterilerin 

zararlı etkileriyle 

birlikte süt dişleri-

nin yapısı gereği 

kısa sürede ağrılı 

bir durum almasına 

ve iltihaplanmasına neden olabil-

mektedir. Gelişen bu diş enfeksi-

yonlarının, çocuğun diş ağrısı çek-

mesine, bu nedenle yemek yerken 

huzursuzlanmasına ve düzenli uyu-

mamasına neden olmaktadır. En-

feksiyon uzun süre devam ettiğinde, 

zaman içerisinde süt dişlerinin al-

tında gelişmekte olan, diş tomur-

cuklarına zarar vermektedir. Bu 

durum, tedavi edilmediğinde bebe-

ğin kalıcı dişlerinde önemli hasarla-

ra yol açmaktadır. Özellikle üst 

çenede bulunan kesici dişlerden 

başlayarak, biberon çürüğü dişlerde 

büyük madde kayıplarının meydana 

gelmesine sebep olmaktadır. Bu 

durum çocuğun ağız sağlığının ya-

nında, konuşmasında ve estetik 

görünümünde önemli sorunlar ya-

ratmaktadır. 

Tüm bunların yanında, emziğin 

bala veya pekmeze batırılarak çocu-

ğa verilmesi biberon çürüğünün 

gelişimini oldukça etkilemektedir. 

Süt dişlerinin tedavi edilmeden bı-

rakıldığı durumlarda karşılaşılan 

sorunlar 

Kısa dönem; 

 Ağrı,  

 Enfeksiyon 

(apse,selülit),  

 Yetersiz bes-

lenme, 

 Uyku sorunu, 

 Acil tedavi veya hastaneye yat-

ma gereksinimi, 

 Okul günlerinde kayıp, 

 Öğrenme ve konsantrasyon 

problemleri, 

 Çekim gereksinimleri, 

 Genel anestezi altında tedavi 

gereksinimi, 

 Süt molarların erken kaybının 

maloklüzyona (üst ve alt dişle-

rin kapanış bozukluğuna) sebep 

olması. 

Uzun dönem; 

 Erken yaştaki kötü oral hijyen 

alışkanlığı ileriki yaşlara da 

etki edebilir,  

 Diğer süt dişlerinde ve daimi 

dişlerde yeni çürük lezyonu 

oluşma riski artar, 

 Genel sağlıktaki bozukluklar 

sonucunda fiziksel, özellikle boy 

ve kiloda, yetersizlik meydana 

gelebilir, 

 Aileler için maliyet ve zaman 

kaybı, 

 Konuşma, beslenme ve hayat 

kalitesinin etkilenmesi 

Biberon çürüğü nasıl engellene-

bilir? 

 Bir yaşından sonra bebeğin 

biberon ile ve anne memesinde 

uyumasına izin verilmemelidir. 

 Çocuğa içirilen süte hiçbir ko-

şulda, şekerli ek bir gıda eklen-

memelidir.  

 Bebek ilk dişi çıkar çıkmaz ala-

nında uzman çocuk diş hekimi-

ne götürülmeli ve düzenli ola-

rak kontrollere götürülerek 

gerekli bilgilendirme ve yönlen-

dirmelere uyulmalıdır. 

 İlk dişlerin çıkışını takiben bes-

lenme sonrası dişler bakıcı ta-

rafından mutlaka temiz bir gaz-

lı bezle hafifçe silinerek veya 

küçük başlı yumuşak kıllı fırça 

ile dişler fırçalana-

rak temizlenmeli-

dir. Kullanılacak 

diş macunu uzman 

hekimin önerisine 

göre seçilmelidir. 

 Ara öğünlerde, 

dişlere yapışan 

sıkça karbonhidrat 

ağırlıklı beslenme 

yerine lifli sebze, meyve ve ku-

ruyemiş tercih edilmelidir. 

 Çocuk diş hekiminin önerdiği 

koruyucu uygulamalar ile ağız 

sağlığı desteklenmelidir.  

Biberon Çürüğü nedir? Nasıl engellenir? 
Çocuk Diş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Özkem Azmi Öge 
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Ayın Etkinliği: Kesme ve Katlama Aktivitesi 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resimdeki 
işaretli yerleri keserek yapıştırınız.  

www.ailemizdergisi.com 

Artık KKTCELL Dergilikteyiz… 
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 Kendiliğinden gülümser, özellikle 

insanlara karşı, 

 İnsanlarla birlikte oynamayı sever 

ve oyun durunca ağlayabilir, 

 Gülümseme ve somurtma gibi bazı 

yüz ifadelerini ve hareketleri taklit 

eder, 

Konuşma / İletişim 

 Agulamaya başlar, 

 Agulayarak anlatır ve duyduğu ses-

leri taklit eder, 

 Açlığı, acıyı veya yorgunluğunu gös-

termek için farklı şekillerde ağlar. 

Bilişsel (Öğrenme, Düşünme, Prob-

lem –Çözme) 

 Mutlu veya üzgün olduğunu bildirir, 

 Sevilmeye karşılık verir, 

 Tek eliyle oyuncaklara yetişebilir,  

 Elini ve gözünü birlikte kullanır, 

örneğin oyuncağı görüp ona ulaşabil-

mek için, 

  Gözleriyle yan yan hareket eden 

objeleri takip eder,  

 Yüzleri yakından izler 

 Belli bir mesafeden tanıdık kişileri 

ve objeleri hatırlar. 

Hareket / Fiziksel Gelişim 

 Başını sürekli ve desteksiz tutabi-

lir,  

 Ayakları sert bir yüzeyde olduğun-

da bacaklarını aşağıya doğru iter,  

 Karnının üstünden sırtüstüne yu-

varlanabilir, 

 Oyuncağı tutabilir, sallayabilir ve 

sarkıtılan oyuncakları tutmaya 

çalışabilir,  

 Elini ağzına götürebilir,  

 Karnının üstünde yatarken dirsek-

lerinin üstüne kalkabilir 

Eğer çocuğunuz; hareket eden objeleri 

takip etmezse, insanlara gülümsemezse, 

başını dik tutmazsa, cıvıldamaz veya 

sesler yapmazsa, objeleri ağzına götür-

mezse, ayakları sert bir yüzeye yerleşti-

rildiğinde bacaklarını itmezse, bir veya 

iki gözün birden tüm yönlere hareketle-

rinde sorun varsa mutlaka doktorunuzla 

konuşarak erken davranınız.  

NOT: Act Early Programının çevirisi  Klinik 

Psikolog Çise Onur ve Çocuk ve Ergen Psikiyat-

risti Dr. Erdem Beyoğlu tarafından yapılmıştır. 

AİLEMİZ Dergisi olarak geçen sayımız-

da sizlerle paylaşmaya başladığımız 

American Center For Disease Cont-

rol and Prevention tarafından gelişti-

rilen Act Early (Erken Davran) Prog-

ramını sizlerle paylaşmaya devam edi-

yoruz.  

Act Early (Erken Davran) Nedir? 

Act Early, 2 aylık, 4 aylık, 6 aylık, 9 

aylık, 1 yaş, 1,5 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş 

ve 5 yaş çocukların gelişim dönemlerine 

uygun hazırlanan bir aile takip progra-

mıdır. Program kapsamında toplam 4 

ana alanda çocukların becerileri değer-

lendirilmektedir. Bunlar; 1. Sosyal / 

Duygusal, 2. Konuşma / İletişim, 3. 

Bilişsel (Öğrenme, Düşünme ve 

Problem Çözme) ve 4. Hareketler / 

Fiziksel Gelişim. 

Act Early programı, ailelerin çocukları-

nın gelişimlerini kolayca takip etmesini 

ve sorunlu durumlarda vakit kaybetme-

den hekimleri ile konuşmalarını öner-

mektedir.  

4 aylık bir bebek neler yapar?  

Sosyal/ Duygusal 

Gelişim Köşesi: 
4 Aylık Bir Bebek Ne yapar? 

Sinema 

Grinç 

Grinç yeniden sinemalarda…

Daha önceden 2000 yılında 

Jim Carrey’nin oynadığı Grinç 

filmi bu kez 3 boyutlu animasyon olarak yeniden 

beyazperdede..  

Dr. Seuss’un çocuk klasiği 

romanından uyarlanan 

filmin konusu Who 

köyünden ayrılarak 

dağdaki bir mağaraya 

yerleşen ve orada yalnız 

ama mutlu olan Grinç’in 

Who halkının Noel 

kutlamaları ile yaşamının 

değişmesini konu alıyor. 

Noel kutlamalarından 

hoşlanmayan Grinç 

sonunda Noel Baba 

kılığına girerek Noel’i 

çalmaya karar verir.  

Illumination 

Entertaintment 

tarafından hazırlanan animasyonun yönetmenliğini 

Yarrow Cheney ile Scott Mosier tarafından ve Grinç 

karakterinin seslendirilmesi ise Benedict Cumberbatch 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 
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Değerli Ailemiz Der-

gisi okurları, 

Sizlere bu ay çocuğu-

nuzla keyifli bir şe-

kilde yapabileceğiniz 

yeni bir etkinlik 

önermek istedim. 

Etkinliğimizin adı 

Kuğu Yapımı. Etkinliğimiz ile 

birbirinden farklı boylarda kuğu 

ailesi oluşturabilirsiniz.  

Etkinliğimiz için gerekli malze-

meler;  

 Kitap,  

 Tüy, 

 Nakış ipi, 

 Kağıt, 

 Tel ve  

 Çam kozalakları. 

İlk olarak kuğunun tüyle-

rinden başlanarak etkinliğe 

başlanır. Eğer elimizde ha-

zır tüy yoksa kağıt veya na-

kış iplerinden tüy hazırla-

nır.  

Şönil ipler, takı yapı-

mında kullanılan tel-

lerle yapıştırılarak 

resimlerde görüldüğü 

gibi kuğu şeklini ala-

cak biçimde kıvrılır. 

Gövde kısmına çam 

kozalakları yapıştırı-

lır.  

Kuğunun gagası için, 

renkli elişi kağıdı yok 

ise defter kağıdı boyanarak küçük 

parça şeklinde kıvrılır ve yapıştı-

rılır.  

Son olarak tüyler de yapıştırıla-

rak kuğularımız hazırlanmış 

olur.  

Herkese iyi eğlenceler.  

Aile İçi Etkinlikler 
 Uzm. Orçun Latifoğlu 

Ayın Masalı: Akıllı Köylü Tavuğu Nasıl Paylaştırdı? 

getirdim size. Lütfen kabul edin. 

Karşılığında da biraz un verirseniz 

çok memnun olurum” demiş.  

Bey düşünmüş ve “İki oğlum, iki 

kızım var. Karımla ben de varım. 

Bu tavuğu bizlerin arasında eşit 

olarak pay edersen sana ödül ola-

rak un veririm. Eğer iyi pay ede-

mezsen yirmi beş değnek yersin” 

demiş. 

Yoksul köylü eline bir bıçak almış 

ve tavuğun kafasını kesip evin be-

yinin tabağına koyarak, “Ailenin 

başı sensin, tavuğun başı da senin” 

demiş. 

Tavuğun gerisini kesip evin hanı-

mına uzatmış. 

Çok eski bir zamanda, bir köyde 

iki komşu varmış. Bunlardan biri 

çok da akıllı olmayan, iki sözcüğü 

bir araya getiremeyen birisiymiş. 

Ama şanlı birisiymiş ve köyün 

efendisi olmuş. Malı mülkü çok ve  

parası da bolmuş.  

Komşusu ise çok akıllıymış ama 

akıllı olmasına rağmen onun da 

hiç parası yokmuş. Çok büyük yok-

sulluk içindeymiş. Çocuk-

larına bile verecek ekmek 

bulamazmış. Elinde sade-

ce bir tavuğu varmış. Bu 

nedenle onu da gözbebeği 

gibi korurmuş. 

Fakat birkaç gün süren 

bir açlığın ardından tavu-

ğunu kesip çocuklarına 

yedirmek zorunda kalmış 

yoksul komşu. Tavuğu 

pişirmiş, çocuklarının 

önüne sofraya koymuş, ama ek-

mekleri yokmuş. 

“Tavuğun bir parçasını beye götü-

rürsem belki bana biraz un verir” 

diye düşünmüş ve kızarmış tavuğu 

tepsiye koyup beyin evine gitmiş. 

“Beyim” demiş, “kızarmış tavuk 

“Evi koruyan, geride durup her 

şeyi kuran, düzenleyen sensin.”  

Tavuğun bacaklarım kesip oğlan-

lara uzatmış. 

“Babanızın yolundan gidin.” 

İki kanadı kızlara vermiş: 

“Nasıl olsa bir süre sonra evlenip, 

kanatlanıp gideceksiniz.” 

Gövdesini de kendine al-

mış: 

“Biz köylüler ince işlerden 

anlamayız. Kazın kalın 

kısmı da benimle çocukla-

rımın olsun!” 

İyi yürekli biriymiş bey. 

Köylünün tavuğu bu şekil-

de pay etmesi çok hoşuna 

gitmiş.  

İnce zekâlı ve esprili köy-

lüye iki çuval un vermiş. 

Köylü hemen unları evine götür-

müş, ekmek yapıp tavuğun yanın-

da çocuklarıyla birlikte yemişler. 

Bütün aile bir güzel karnını doyur-

muş. 
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Denge Taşları 

Çocuklarınızın ince motor 

yani el becerilerini ve denge 

becerilerini sizler de 

geliştirebilirsiniz. Bunun 

için Denge Taşlarını 

kullanabilirsiniz.  

Learning 

Magazine 2018 

Okul Öncesi 

Öğretmenlerin 

Önerisi ve  Till 

wig Toy En 

Keyifli Oyun 

ödüllerinin sahibi olan Denge Taşları hem 

çocuklarınızın taşları üst üste yerleştirebilme ve 

denge becerilerini geliştirebilmelerine hem de 

resimlerdeki şekilleri kopyalayabilme becerilerinin  

gelişmesine olanak 

sağlamaktadır.  

Herkese keyifli aktiviteler 

dileriz.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Bay Güçlü 

Yazar:  Roger 

Hargreaves 

İlk kez 1971 yılında Mr. Man ve Little Miss olarak 

başlayan seri günümüzde 22 dile çevrilerek 200 

milyonun üzerinde 

ulaşmıştır. İçerisinde 

Bay Komik, Bay 

Mutlu, Küçük Bayan 

Günışığı gibi 

kitapların bulunduğu 

seri sonunda 

Türkçeleştirilerek  

okuyucu ile buluştu.  

Seri, BBC’nin girişimi 

ve Arthur Lowe’un 

seslendirmesi ile 1975 

yılında çizgi film 

haline getirilip yayınlanmıştır. 1983 yılında ise 

televizyon dizisi haline getirilmiştir.  

Doğan Egmont tarafından 2017 yılından beri basılan 

kitap 36 sayfadır.   

Ayın Yiyeceği 

Tatlı Karışım 

Sevgili ebeveynler, sizlere bu ay pratik bir içecek 

öneriyoruz. Çocuğunuzla kolaylıkla yapabileceğiniz bu 

içeceği keyifle tüketmenizi dileriz. 

Malzemeler: 1 bardak süt, 1 orta boy pişmiş muz, 1 

adet pötibör bisküvi, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı 

kakao.  

Yapılışı: İlk olarak muz ve pötibör bisküviyi 

blenderden geçiriyoruz. Uygun kıvama geldikten sonra 

içerisine bir bardak süt, bir tatlı kaşığı, 1 tatlı kaşığı 

bal ve 1 tatlı kaşığı kakao ekliyoruz ve ardından 

yeninden blenderde karıştırıyoruz. Hepsinin 

karıştığından emin olduktan sonra yaklaşık yarım 

saat buzdolabında bekletiyoruz. Artık içeceğimiz hazır. 

Hepinize afiyet olsun.  

Tarif için Dyt. Mehmet Miralay’a teşekkür ederiz. 
Tüm kitapçılarda... 




