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Dürüst olalım. Ebeveynler olarak 

çocuklarımızın başarılarını, özel 

derslerle, etüde yazdırarak veya 

evde kendimiz yardımcı olmaya 

gayret göstererek yıl boyu destekli-

yoruz, elimizden geleni ardımıza 

koymuyoruz. Yaz geldiğinde ise 

tüm yıl süren öğrenme eyleminin 

bir anda duruyor olması bizleri 

tedirgin mi ediyor? Öğrendiklerini 

unutacaklarından mı korkuyoruz?  

Okulların kapanmasına bir iki 

hafta kala çocuklarımızın yaz tatil-

lerini yapılandırmaya çalışırken 

buluyoruz kendimizi. 

Kızımızın bu sene gire-

ceği sınav için geride 

kalmasından veya oğlu-

muzun gece geç saatlere 

kadar televizyon karşı-

sında olmasından mı 

rahatsızlık duyuyoruz?   

Yapılan araştırmalar 

kültürel denetleme ve 

kontrolde olma sevdamı-

zın pek planlandığı ölçü-

de verimli olmadığını 

kanıtlıyor. Hatta görü-

nüşe göre, yaşam başarı-

sının en önemli belirleyi-

cilerinden biri yaratıcı-

lık. Oyun ise yaratıcılığın gelişimi-

ni sağlayan en önemli etken. Hele 

bir de açık hava söz konusu oldu-

ğunda bir adım öteye gidilmiş olu-

yor. Çocuklarımızın dışarıda koş-

malarına izin veriyor olmamız dahi 

yaratıcılığı ve hayal gücünü des-

tekliyor. O halde bu yaz, doya doya 

koşmaları ve oyun oynamaları için 

serbest ve özgür bırakalım çocuk-

larımızı.  

Ama vur deyince öldürmek de de-

ğil kast ettiğim… 

Evet, okullar kapandı ve biz çocuk-

larımızla birlikte ilk bir iki haftayı 

geç kalkarak, gün boyu pijamaları-

mızla evde dolaşarak, televizyon 

seyrederek geçirdik. Ancak tamam! 

Artık bir düzen oturtmanın vakti 

geldi. Tüm kış boyunca günleri 

programlanmış olan çocuklarımız 

bir anda karşılarına çıkan sınırsız-

lıklarla başa çıkmakta zorlanmaya 

başladı ve düzensiz uyku saatleri 

onları huysuz birer varlığa dönüş-

türdü bile. Evin içinde, ‘sıkıldııım’ 

sesleri yükselmeye başladı ve artık 

kesin olarak yaz programına geçiş 

yapmamızın gerekliliğini kavradık. 

Peki bunu nasıl yapacağız?  

Yeni bir ritim bulalım. 

Yaz tatilinin ilk haftalarında, yazın 

ruhuna uyan bazı değişiklikler yap-

mışsınızdır. Örneğin çocuklar daha 

uzun süre denize girmek istediğin-

den akşam yemeğini belki bir saat 

geçe veya oyun saatini kahvaltı 

sonrasına almışsınızdır.  

Uyku saatlerini değiştirelim.  

Değiştirelim ama miktarını sabit 

tutalım. Çocuğunuz gece boyu do-

kuz saat uyumaya alışmışsa bu 

aralığı sabit tutacak şekilde bir 

yatış ve kalkış saati belirleyelim. 

Erken uyandıkları taktirde odala-

rında vakit geçirmelerinin gereklili-

ğini aktaralım ve olabildiğince gü-

neşi engelleyen perdeler kullanalım.  

Günlük rutin belirleyelim. 

Günlere göre yapılacak etkinlikler 

belirleyin. Pazartesilerini boyama 

etkinliği ve teknikleri, Çarşamba 

günlerini pazar alışverişi ve Cu-

ma’yı serbest gün ilan edin. Yaz 

boyu yapmak istediklerinizin liste-

sini yapın. Benim şahsen tüm kış, 

‘yazın yapacağım’ diye ertelediğim 

işlerim var, çocuklarımızın da olabi-

lir.  Birlikte yapabileceği-

niz aktiviteleri belirleyin 

ve haftaya başlamadan 

ailecek planlayın. Çocuk-

ların seçmelerine, istek-

lerini dile getirmelerine 

destek olun, önerilerini 

dikkate alın. 

Adım adım ilerleyelim.  

Her dakikası planlanmış 

bir yaz programından 

uzak duruyoruz çünkü 

yazın doğasında var ser-

bestlik, yavaşlık. Dönü-

şümün küçük yaş grubu 

için biraz daha duygusal 

olduğunu hatırlayın ve hafif tutun 

gününüzün akışını.  

‘Ben’ vaktinden ödün vermeye-

lim. 

Kış yaz fark etmeksizin günlük 

programınızda olması gereken ‘ben’ 

vakti, sadece sizin değil çocuğunu-

zun da bir ihtiyacı. Tek başına oyun 

oynayabilmesi için onu teşvik edin, 

planlayın ve sadık kalın.  

Aklınızda olsun, güzel ve sihirli 

olan her şey Temmuz ve Ağustos 

aylarında yaşanır. İyi Tatiller… 

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay   

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Aile resimleri  arasında yapılan değer-

lendirmede sergilenmeye hak kazanan re-

simlerimiz belirlendi. Çocuklarımızı kutlar, 

hediyelerini almak üzere, en geç 2 ay içeri-

sinde, Pengu Toys — Ortaköy mağazala-

rına bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi 

bize ailemizdergisi@gmail.com e-posta 

adresimizden veya Facebook sayfamızdan 

gönderebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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Ses ve müzik doğumla beraber 

çocukların yaşamına girmekte, 

hatta bazı araştırmaların değindi-

ği gibi henüz anne karnında iken 

çocuğun yaşamına girmekte ve 

etkilemektedir.  

Çocuğun tüm yaşamına dokuna-

cak olan bu etkileşim ebeveyninin 

söylediği ninni ile başlar ve gitgi-

de çevreden, radyodan, televiz-

yondan duyduğu; evde, okulda, 

sokakta duyup öğrendiği ve söyle-

diği şarkılarla şekillenir, büyür.  

Yaşamımız boyunca işittiğimiz 

tüm sesler, sözler, ritimler birey-

sel gelişimimiz üzerinde önemli 

rol oynamakla birlikte, düşüncele-

rimizi, hareketlerimizi, sohbetle-

rimizi, psikolojimizi, motivasyo-

numuzu kısacası tüm varlığımızı 

şekillendirmektedir. 

Müziğin çocuklara yararlarını 

şöyle sıralayabiliriz: 

 Çocuğun duyularını geliştirir. 

 Duygusal yönden rahatlar; 

güvensizlik, çekingenlik, sal-

dırganlık, 

korku, prob-

lemli davra-

nışlar, sosyal 

çevreye 

adaptasyon 

sorunu gibi 

olumsuz 

duygu ve 

davranışlar, 

müziğin et-

kisiyle olum-

lu duygu ve 

davranışlara 

dönüştürüle-

bilir. 

 Grup çalış-

malarında 

yukarıdaki gibi problemler 

yaşayan çocuklar, grup içinde 

rahatlamayı, uyum içerisinde 

başkalarıyla beraber olmayı, 

hata yapmaktan korkmadan 

denemeyi, sağlıklı iletişim 

kurmayı öğrenirler.  

 Grup içinde şarkı söylerken 

ve müzik eşliğinde bedenleri 

hareket ederken, arkadaşla-

rıyla uyum 

içinde olma-

yı öğrenir-

ler.  

 Birlikte baş-

lama ve bi-

tirme, ritme 

uyma, etra-

fını dinle-

me, müzik 

işaretlerini 

uygulama 

gibi iş birli-

ği gerekti-

ren beceri-

ler kazanır-

lar. 

 Çocuk dinlediğini duymakla, 

duyduğunu anlamakla ilgili 

beceri kazanırken, okuma 

yazmaya hazırlıkta önemli 

yetiler kazanır. 

 Diksiyonu gelişir ve sözcükle-

ri anlaşılır bir şekilde söyle-

meyi öğrenir. 

 Ard arda sıralanan hızlı tem-

poda aynı sözcük çalışmaları-

nı (ve ya tekerleme) söyler-

ken dil çevikliği kazanır, akı-

cı ve düzgün konuşma beceri-

sini geliştirir. 

 Estetik 

anlayışı gelişir, 

iyiye güzele 

yönelir ve çev-

resine karşı 

duyarlılığı ar-

tar. 

 Yaratıcılı-

ğı, düşünce 

gücü gelişir ve 

yeni deneyim-

lere açık olur. 

 Müzik zev-

kini geliştirir 

ve güzel müzi-

ği ayırt etmeyi öğrenir. 

 Şarkı söylerken doğru nefes 

teknikleri ile "soluk alıp ver-

me" becerisi kazanır ve akci-

ğerleri gelişir. 

 Çalgı ve kendi yaratacakları 

çalgıları kullanırken,  müziği 

hissedip öğre-

nirken, koordi-

nasyonu, kü-

çük ve büyük 

kasları gelişir, 

bu da fiziksel 

ve psiko-motor 

gelişimini 

olumlu yönde 

etkiler.  

 Çocuklar 

küçük yaşlar-

dan itibaren iyi 

müzikle besle-

nirse, büyü-

yünce müzik 

sanatçısı olma-

salar bile; iyi 

müziği seçen, seven ve ondan 

yararlanmasını bilen yetiş-

kinler olacaklardır. 

Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitiminin Önemi 
Uzm. Ezgi Bertiz 
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Ayın Etkinliği: Çizgi Çalışması ve Boyama 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resimdeki objeleri 
tanımlayınız. Bakalım çocuğunuz ne kadarını tanımlayabiliyor?  

www.ailemizdergisi.com 

Artık KKTCELL Dergilikteyiz… 
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rin kimliklerini göstererek hediyele-

rini ağustos ayı sonuna kadar alabi-

leceği ve Eylül ayına kadar alınma-

yan hediyelerin iptal edileceği belir-

tildi. Yapılan açıklamada hediye 

kazanan şanslı talihliler ise aşağıda 

belirtilmiştir.  

Hediye çeki kazanan şanslı talihli-

ler; 

1. Zehra Öztaş (100 

TL), 

2. Tuğçe Akınsel 

Karamanlı  (75 

TL), 

3. Mediha Yusuf (50 

TL), 

Muhteşem Ben ve 

Tavşan Peter’in Ma-

salı isimli kitaplar-

dan oluşan çocuk ki-

tapları setini kazanan 

şanslı talihliler; 

1. Fatma Rify, 

2. Cevriye Özşentürk, 

3. Emine Sezer, 

4. Cemaliye Afet Şamil, 

5. Funda Altındağ, 

6. Nezire Karacadal Hoca, 

7. Cemile Adataş, 

8. Cemaliye Ahiskal, 

9. Fatma Rifat, 

10. Nergül Özşentürk. 

Ailemiz Dergisi olarak 

kampanyamıza katılan 

tüm katılımcılara te-

şekkür ediyor, kazanan 

talihlileri hediyelerini 

almak için Pengu Toys 

— Ortaköy mağazasına 

bekliyoruz.  

AİLEMİZ Dergisi tarafından fa-

cebook üzerinden gerçekleştirilen 

ve halkımızın yoğun ilgi gösterdiği 

kampanyanın sonuçları geçtiğimiz 

temmuz ayı içerinde açıklandı.  

AİLEMİZ Dergisi Editörü Dr. Er-

dem Beyoğlu yapmış olduğu açıkla-

mada ailelerin göstermiş olduğu 

ilgiye teşekkür ederek gördükleri 

yoğun ilgi sonucunda Ailemiz Ya-

yıncılık tarafından basılan Muhte-

şem Ben ve Tavşan Peter’in Masalı 

isimli kitaplardan oluşan çocuk 

kitapları setini de kampanyaya 

dahil ederek hediye edilmesine ka-

rar verdiklerini belirtmiştir. Kam-

panyaya katılan tüm aileleri kutla-

yan Dr. Beyoğlu aynı motivasyonla 

çalışmaya devam edeceklerini be-

lirtmiştir.   

15.07.2019 tarihinde yapılan açık-

lamada tüm hediyelerin Pengu 

Toys — Ortaköy mağazasından 

teslim edileceği, kazanan talihlile-

AİLEMİZ Dergisinin facebook kampanyası 
sonuçlandı... 

Sinema 

Angry Birds 2   

Sevilen bilgisayar 

oyunundan beyazperdeye 

uyarlanan Angry Birds, 

devam filmi ile yeniden beyazperdede. Filmin konusu 

beklenildiği gibi bir Angry Birds klasiği olan 

uçamayan kuşlar, 

yeşil domuzlar ve 

onların  yaşadıkları 

maceraları konu 

alıyor. Orijinal filmin 

seslendirme 

kadrosunda ilk 

filmden alıştığımız 

Jason Sudeikis, Josh 

Gad, Bill Hader, 

Danny McBride ve 

Peter Dinklage yer 

alırken sevimli 

animasyonda yeni 

seslere de yer 

verilmiş.  Bunların 

başında ise Nicki 

Minaj, Leslie Jones, 

Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, 

Eugenio Derbez, Lil Rel Howery, Dove Cameron ve 

Zach Woods bulunmaktadır. Keyifli animasyon 16 

Ağustos’ta gösterime girecek.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 



SAYFA 6 AİLEMİZ  SAYI 34 YIL  3  

Değerli Ailemiz Dergisi okurları, 

Bu ay sizlere çocuğunuzun daire 

şeklini öğrenmesine katkıda bulu-

nabilecek bir etkinlik önermek 

istedim. Etkinliğimizin adı Gaze-

teden Ayı. Etkinliğimiz için ge-

rekli malzemeler;  

 Gazete sayfası,  

 Kahverengi kar-

ton, 

 Makas, 

 Yapıştırıcı, 

 Dört farklı boyda 

daire şablonu, 

 Siyah tahta kalemi ve  

 Siyah ve beyaz renkte karton.  

İlk olarak ayımızın baş kısmını, 

kulaklarını ve son olarak da kulak-

larının iç kısımlarını uygun daire 

şablonları vasıtası ile gazete 

kağıdı üzerine çizip kesiyo-

ruz. Ardından kesilen par-

çaları yapışkan yardımı ile 

yapıştırıyoruz. Ardından 

üzerine kahverengi karton-

dan kulak ve burun kesip 

yapıştırıyoruz. Son olarak 

da gözlerini hazırlayıp ya-

pıştırıyoruz ve tahta kalemi 

ile ağzını çizip Gazeteden 

Ayı etkinliğimizi tamamlı-

yoruz.   

Aile İçi Etkinlikler: Gazeteden Ayı 
İnci Kalavasonlu 

Ayın Masalı: Hindilerin Ülkesi 
Ümmü Gülsüm Çinici 

hükümdarı bu teklifi oylamaya 

sunmuş. Bir hindi takımı oluştu-

rulmuş. Kurallar konuşulmuş, tak-

vim oluşturulmuş.  

İlk maç yapılmış. Maçı horozlar 

kazanmış. Hindiler horozları tebrik 

etmiş.  

İlk maçtan iki gün sonra ikinci maç 

yapılmış. Bu defa maçı hindiler 

kazanmış. Horozlar son derece si-

nirliymiş. 

Görevliler horozları sakinleştirme-

ye çalışmış. Ama horozlar bağırı-

Çok önceden Kaf Dağı’nın ardında 

bir ülke varmış. Bu ülkede herkes 

sorunlarını konuşarak çözermiş. 

Halk başkalarının haklarını da 

kendi haklarını koruduğu kadar 

korur, kimseye haksızlık yapılma-

ması için üstün gayret gösterirmiş. 

Bu ülkenin sakinleri kimmiş bili-

yor musunuz?  Hindilermiş.  

Bir gün bu ülkeye bir grup horoz 

gelmiş. Horozlar hükümdara çıkıp 

“ Yaşadığımız yerde haksızlığa 

uğradık.  İstemesek de orayı terk 

etmek zorunda kaldık. Gidecek bir 

yerimiz yok. Bize yardım eder mi-

siniz?” demişler. Hindiler horozla-

rın gelişini hoş karşılamış. Onlara 

kalmaları için yer göstermiş.  Hin-

diler hürmüş. Horozlara da aynı 

hürriyeti tanımışlar. Horozlar hin-

dilerin ülkesine kısa sürede yerleş-

miş. 

Horozlar futbol oynamayı çok sevi-

yormuş. Kendi aralarında oyna-

dıklarında sayıları az olduğu için 

çok eğlenemiyorlarmış. İçlerinden 

biri “ Neden hindilerle futbol maçı 

yapmıyoruz? Hem bu sayede hepi-

miz aynı takımda oluruz, daha çok 

eğleniriz.” demiş. Diğerleri de 

onaylamış. Ve hindilere maç yap-

mayı teklif etmişler. Hindilerin 

yormuş. “ Biz kaybedemeyiz, bize 

haksızlık yapılıyor.” diye ortalığı 

ayağa kaldırıyorlarmış.  

Hindilerin hükümdarı maçı izle-

mek için seyircilerin arasındaymış. 

Hükümdar hindi, görevlilere 

“Sahaya girin ve horozları yakala-

yın.” demiş. Horozlar bir süre di-

rense de sonunda pes etmiş. Hü-

kümdar, horozlara “Spor, sağlık ve 

eğlencedir. Kazanılabilir, kaybedi-

lebilir. Kazansanız da kaybetseniz 

de saygılı, hoşgörülü olmalısınız. 

Ya saygılı olacağınıza söz verin ve 

kalın ya da ülkemizi terk edin.” 

demiş.  

Horozlar kendi aralarında konuş-

muş. Biri demiş ki “Bugünkü maç-

ta bize haksızlık yapıldı mı yapıl-

madı mı?” Hepsi birbirine bakmış. 

Gerçekten bir haksızlık yokmuş. 

Aslında sadece kaybetmeyi kabul-

lenememişler. Yaptıklarından hep-

si çok utanıyormuş. 

Horozlar, hükümdardan bir şans 

daha istemiş. Her zaman saygılı 

davranacaklarına söz vermişler. 

Her zaman işler yolunda gitmeye-

bilir, istediğimiz sonuca ulaşama-

yabiliriz. Hep kazanan var mıdır? 
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Oyuncak 

Sihirli Ahşap Bloklar 

Günümüzde çocukların 

gelişimsel becerilerini 

arttıran 

oyuncaklarda artış 

izlenmektedir. Bu 

oyuncaklar 

içerisinde Sihirli 

Ahşap Bloklar 

dikkati 

çekmektedir.  

Sihirli Ahşap Bloklar, çocuğunuzun şekilleri ve 

renkleri tanımasını,  kart üzerinde gördüğü desenleri 

elindeki materyallerle eşleştirip kopyalamasını 

sağlayan bir oyundur.  

Çocuğunuz bu oyun 

sırasında hem renkler, 

şekiller gibi kavramsal 

becerilerini hem de görme, 

eşleştirme ve organize etme 

gibi bilişsel becerilerini 

geliştirebilecektir. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Ada 

Yazar:  Mark Janssen 

Hollandalı yazar ve 

illüstratör Mark Janssen’in etkileyici resimleri ile 

süslü Ada kitabı sonunda Türkçeye çevrilerek 

raflardaki yerini aldı.  

Kitap ailesi ile birlikte 

bir kaza sonucu adaya 

yerleşen Sophie ve 

babasının adadaki 

hayatını ve 

kurtulmalarının 

ardından adaya karşı 

duydukları özlemi konu 

almaktadır. 

Etkileyici resimleri 

sayesinde okuyucular 

tarafından yoğun ilgi 

gören kitabın ilk baskısı 

kısa sürede bitmiştir. Yeni baskı hazırlıkları olan 

kitap Can Çocuk Yayınları tarafından Türkçeye 

kazandırılmıştır ve 32 sayfadan oluşmaktadır.  

Tarif 

Yeşil Krep 

Dyt. Hande Arslan 

Malzemeler 

8 yemek kaşığı yulaf ezmesi (80g), 1 su bardağı süt 

(200ml), 1 yumurta, Yarım demet ıspanak (100g), 

Yarım çay kaşığı tuz. 

Yapılışı 

Yulaf ezmesi rondodan geçirilip un haline getirilir. 

Süt, yumurta ve tuz ilave edilip tekrar rondodan 

geçilir, daha sonra ıspanak da eklenir ve bir kez daha 

rondodan geçirilir. Kıvam alması için 5-10 dakika 

beklenebilir. Krep kıvamını aldıktan sonra teflon 

tavada az miktarda yağ eklenerek teker teker 

pişirilir. Afiyet olsun. 

Besin Değerleri  

45g karbonhidrat, 17g protein, 21g yağ, Toplam 6 

adet: 440 kalori ve 1 adet: 74 kalori. 




