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Klinik pilatesin temelini akıl ve 

vücut birlikteliği oluşturmakta-

dır. Eski Yunan felsefesi ve fizik-

sel aktivite yaklaşımından köken 

almış, başlangıçta ‘kontrol bilimi’ 

olarak adlandırılmış, sonraki 

dönemlerde ise akıl, vücut ve 

gücün koordinasyonu ile birbirle-

rini tamamlaması olarak ifade 

edilmiştir. Kapsamlı olarak; kuv-

vetlendirme egzersizleri uygula-

narak güçlü ve esnek bir vücut 

oluşturulmasına, ayrıca aklın 

güçlendirilerek vücut üzerinde 

kontrolün artırılmasına yoğunla-

şılır. Pilates 6 prensip üzerine 

kurulmuştur. Bu prensipler: 

Merkezleme, Konsantrasyon, 

Kontrol, Kesinlik, Nefes ve Akıcı-

lık şeklindedir.  

Terapötik egzersiz ola-

rak kullanılmakta olan 

Klinik Pilates, gövdenin 

postural kaslarını denge-

li çalıştıran, omurgayı 

destekleyen bir egzersiz 

sistemidir. Vücudun de-

rin tabaka kaslarının 

kuvvetlenmesi sağlanır. 

Farkındalığın arttırılma-

sıyla omurganın düzgün 

pozisyon alması ve düz-

gün bir vücut duruşu 

elde edilir. Düzenli ve 

bilinçli yapıldığı zaman 

ise denge ve koordinasyon gibi 

özellikleri geliştirir. 

Kanıta dayalı olan Klinik Pilates 

(Bilişsel Egzersiz Terapisi);  4 

yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitas-

yon lisans eğitimini tamamlamış 

ve bu alanda kendini geliştirmiş 

Fizyoterapistler tarafından uygu-

lanmaktadır. 

Pilates egzersizleriyle, çocukların 

dengesi gelişir, merkezleme ile 

eklemler üzerinde binen vücut 

ağırlığı dengeli olur, bel ve karın 

kaslarının kuvvetlendirilmesiyle 

birlikte nefes egzersizleri solu-

num kaslarının daha iyi çalışma-

sını sağlar.  

Duruş bozukluklarının çocukluk 

çağında görülme oranı %18 – %20 

iken bu oran ilkokul çağına gelin-

diğinde %75’lere kadar yüksel-

mektedir . Kas gelişimi süreçleri 

yavaşlayan, kas güçleri azalan ve 

bunun sonucunda duruşu bozu-

lan, fiziksel aktivite yapma kapa-

siteleri düşen çocukların yaşam 

kalitelerinin de aynı oranda düş-

tüğü tespit edilmiştir. 

Çocuklarda düzgün beslenme ka-

dar bedensel aktiviteler de çok 

önemlidir. Her çocuğun başarılı 

bir birey olması; gelişim çağında-

ki zihinsel ve fiziksel çalışmaları-

na bağlıdır. Genel olarak duruş 

bozuklukları  ilkokul çağındaki 

çocuklarda  daha yüksek bir oran-

da gözlemlenmektedir.  Omurga-

da oluşan C ve S şeklindeki eğril-

meler (skolyoz), artmış lordoz ve 

kifoz gibi duruş bozuklukları için 

yapılan egzersizlere bu çağlarda 

başlanması çocuğun omurga sağlı-

ğına kavuşmasına büyük oranda 

katkı sağlamaktadır. 

Çocuklarda yanlış hareket ve du-

ruş alışkanlıkları sonraki gelişim 

dönemlerinde postural duruş bo-

zukluklarına, kas ve iskelet siste-

mi rahatsızlıklarına neden olabi-

lir. 

Pilates, çocukların zaman içinde 

vücut farkındalıklarının artması-

na ve kaslarının kuvvetlenmesine 

olanak sağlar. Kas gücünün art-

ması, el – göz koordinasyonunun 

geliştirilmesi, denge yeteneğinin 

arttırılması, esnekliği geliştirme-

nin yanında vücutlarını 

tanımalarını ve işleyiş 

biçimini anlamalarını 

sağlayarak farkındalık ve 

özgüvenlerinin güçlenme-

si ile birlikte akademik 

başarılarının da artması-

nı sağlamaktadır. 

3—6 yaş döneminde doğ-

ru egzersiz alışkanlıkları 

kazanan bireylerin yetiş-

kinlik döneminde yanlış 

alışkanlıklarından kurtul-

ması daha kolaydır. Bu 

doğrultuda çocukluk dö-

neminden itibaren pilatesi düzenli 

olarak çocuğunuzun günlük yaşa-

mının bir parçası haline getirmek, 

çocuğun sağlıklı büyümesi ve ge-

lişmesinde, istenmeyen kötü alış-

kanlıklardan kurtulmasında, sos-

yalleşmesinde, yetişkinlik döne-

minde çeşitli kronik hastalıklar-

dan korunmasında ve aktif bir 

yaşlılık dönemi geçirmesinde 

önemli bir yere sahiptir. 

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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Evet çocuk sahibi olmak istiyor-

sunuz ama istediğiniz ilk ay ha-

mile kalma şansınız nedir? Ya da 

başka bir deyişle hamile kalmak 

için ne kadar bir süre geçmelidir?  

Evli bir çiftin ilk ay gebe kalma 

şansı %25 dir. Seyahatler, asker-

lik süreci veya başka tür ayrılık 

dönemleri yaşamadan, özellikle 

yumurtlama olasılığının en yük-

sek olduğu adetin 12-16 günleri 

arası, haftada 3-4 kez cinsel ilişki 

kurulması ile çiftlerin yaklaşık %

85’ i 1 yıl içinde gebe kalır. Kimi-

ne göre 2 yıllık süre zarfında çift-

lerin %90 dan fazlası doğal bir 

gebelik elde eder. Bu süre sonrası 

halen gebelik elde edemeyen çift-

ler, bu konuda uzman kişilerden 

yardım almalıdır. 35 yaşın üze-

rinde olan ve bilinen bir problemi 

olmayan kadınlarda bu süre 6 

aydır. İki defa ard arda düşük 

yapan, yumurtalık rezervi daha 

önceden az olduğu bilinen veya 

cinsel ilişki ile bulaşan ağır en-

feksiyonları geçiren kadınlar ile, 

sperm parametrelerinde belirgin  

bozukluk olan erkekler bu 1 sene-

lik süreci beklemeden hemen uz-

man hekimlere müracaat etmeli-

dir. 

İlk sene içerisin-

de kadınlar dü-

zenli jinekolojik 

muayene olmalı 

ve rahim ağzı 

kanseri açısından 

taramalarını yap-

tırmalıdır. Bu 

arada çocuk sahi-

bi olmak açısın-

dan herhangi bir 

tetkik veya mua-

yene yöntemi 

önerilmez. Gerek-

siz yapılan her 

muayene ve tet-

kik çiftleri hem 

parasal hem de psikolojik açıdan 

yorar. 

Doğal yoldan bir gebelik olabil-

mesi için kabaca 4 faktör gerekli-

dir.  1) Sağlıklı bir sperm 2) Her 

ay düzenli olarak atılan sağlıklı 

bir yumurta 3) İki taraflı açık 

tüpler 4) Gebelik için sağlıklı bir 

rahim. Görüldü-

ğü gibi gebelik 

oluşabilmesi 

için gerekli 4 

faktörün 1’i er-

keğe ait iken, 

geri kalan 3 fak-

tör kadına ait-

tir. Şimdi sıra-

sıyla bu 4 faktö-

rü inceleyelim. 

Yukarıda açık-

ladığım şartlara 

uyan ve 1 sene 

içerisinde gebe-

lik elde edileme-

yen çiftlerde ilk 

istenen tetkik, erkekte 3-5 gün-

lük cinsel perhiz sonrası bakıla-

cak sperm testidir. Bu test nor-

mal ise erkekte daha başka bir 

test yapılmasına gerek yoktur. 

Kadınlarda ise ayrıntılı bir jine-

kolojik muayene ve vaginal yolla 

bakılan ultrason sonrası, adetin 

3. günü üreme hormonları, tiroid 

hormonları ve prolaktin adı veri-

len süt hormonlarına bakılmalı-

dır. Doğal yoldan bir gebeliğin 

oluşabilmesi için kadının her ay 

bir yumurta atması gerekir. Dü-

zenli olarak her ay adet gören bir 

kadın %90 dan fazla bir oranda 

yumurtluyor demektir. 

Spermin gidip yumurtayı dölle-

mesi için bir 

köprü görevi 

gören tüpler ise 

adet kanaması 

bittikten sonra-

ki birkaç gün 

içinde çekilen 

HSG filmi ile 

değerlendirilir. 

Doğal bir gebe-

lik için her iki 

tüpün de açık 

olması gerekir. 

Tek tüpün ka-

palı olduğu du-

rumlarda doğal 

bir gebelik ola-

sılığı olmakla 

birlikte oldukça düşüktür. Tüple-

rin kapalı olduğu ve sucuk gibi 

şiştiği hidrosalpenks dediğimiz 

durumda doğal gebelik olamaya-

cağı gibi tüp bebekte de başarı 

şansı oldukça düşüktür. Böyle 

bir durumda her iki tüp de bağ-

lanmalı ve gerekirse çıkarılmalı-

dır.  

HSG filminde rahimin de gelişi-

minin normal 

olduğu gözlenme-

li, içerisinde ge-

beliğin gelişmesi-

ne engel bir anor-

malliğin olmadığı 

görülmeli ve ult-

rason ile rahim iç 

tabakasının ve 

adele kısmının 

durumu değer-

lendirilmelidir. 

Yapılan tetkik ve 

tedavilerde gebe-

liğin oluşması 

açısından prob-

lem olan faktör-

ler düzeltilmeli, düzeltilemeyen 

problemi olan veya tekarlayan 

tedavi başarısızlığı olan hastalar 

tüp bebek tedavisine yönlendiril-

melidir. 

Çocuğum Olsun İstiyorum  
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Armağan Ulubaş 
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Ayın Etkinliği: Boyama 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resmi boyayınız ve 
ardından bir hikaye yaratınız. Bakalım kimin hikayesi daha güzel olacak?  
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Oyun Alanım” mottosuyla sorgu-

lama, yaratıcı 

düşünme ve   

 İlkokulda 

“Dünya Benim 

Keşif Alanım” 

mottosuyla keş-

fetme ve tasar-

lama doğrultu-

sunda planlan-

dığını belirtmiş-

tir. 

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası 

başarılarını artıracak yeni uygula-

malara öncelik verdiklerini sözlerine 

ekleyen Mandıralı, bilgiyi deneyim-

sel uygulamalarla özümseyerek, be-

ceriye dönüştürebilecek nesiller ye-

tiştirme hedefi ile ilerlediklerini söy-

ledi. Bu amaçla eğitim bilimlerinde 

“bilim, teknoloji, mühendislik, mate-

matik” disiplinlerinin birbiriyle bağ-

lantılı şekilde ele alındığı Uluslara-

rası STEM Müfredatı ile Bütünsel 

Eğitim Modeli’ni entegre ederek 

çocukların üretme 

becerisi kazandırıl-

masını istediklerini 

belirtti.  

Mandıralı ayrıca 

Avrupa Dilleri Or-

tak Çerçevesi’ne 

(CEFL) uygun oluş-

turulmuş Yabancı 

Diller müfredatı ile 

çocukların öğrendi-

ği dilde yaratıcı ve 

eleştirel düşünebilen, araştırma 

yapabilen ve toplum bilincine sahip 

dünya vatandaşları yetiştirme he-

defleri doğrultusunda akademik 

programlarını geliştirdiklerini ve 

Mektebim Koleji öğrencilerinin Ye-

nilikçi Eğitim Programları ile Fi-

nansal Okuryazarlık, Matematik 

Okuryazarlığı, İleri Bilişsel Uygula-

malar, Bilime Yolculuk, Küresel 

farkındalık gibi farklı ve geliştirici 

derslerin de bulunduğunu belirtti. 

Mektebim Koleji, 1928 yılında Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 

Millet Mekteplerinden aldığı isim 

ile eğitimdeki kalite anlayışını, 

Türkiye’nin birçok noktasının ya-

nında 2020—2021 Eğitim Yılı itiba-

riyle okul öncesi ve ilkokul bölüm-

leri ile Neo Kids Kreş ve Anaokulu 

ile Gazimağusa’ya ulaştırıyor.  

NeoKids Kreş ve Anaokulu Direk-

törü Onur Mandıralı yapmış oldu-

ğu açıklamada Mektebim Koleji 

Neo Kids Kampüsü olarak öğrenci-

lerimizin gerek akademik gerek 

sosyal gelişimlerini, ulusal ve ev-

rensel eğitim dinamiklerini göz 

önünde bulundurarak programlar 

hazırladıklarını ve Temel Eğitim 

Felsefelerinin Bütünsel Eğitim Mo-

deli olduğunu belirtmiştir. Buna 

göre çocukların gelişim evrelerinde 

göre hedefledikleri eğitim yakla-

şımlarının; 

 Okul Öncesinde “Dünya Benim 

Mektebim Koleji NeoKids Kampüsü açılıyor…  

Sinema 

Aslan Hürkuş  

Kayıp Elmaz 

Çocukların sevdiği karakter 

olan Aslan,  Hürkuş Kayıp Elmas filmi ile yeni ve 

heyecanlı maceralara atılıyor. Keyifli animasyonda  

Aslan, kahraman bir pilot olan büyük büyük 

babasından kalan 

eşyaları kullanarak 

canlanabilen eski bir 

uçak olan Hürkuş’un 

izini sürer. 

Bir uçak mühendisi 

olmayı isteyen Aslan, 

büyük büyük 

babasından kalan  

eşyaları incelerken 

eski bir uçağının 

canlanabildiğine 

yönelik notları bulur ve 

Hürkuş ismindeki bu 

uçağı aramaya başlar. 

Sonunda da onu bulur 

ve eski bir uçaktan 

muhteşem bir uçak haline getirir. Ancak tek sorunu 

Hürkuş’u arayanın sadece kendisi olmadığıdır. Keyifli 

animasyon 13 Mart’ta gösterime girecektir.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 
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Değerli Ailemiz Dergisi okurları, 

Bu ay sizlere çocuklarımızın odası-

nı süsleyecek güzel bir etkinlikle 

birlikteyiz. 

Etkinliğimizin adı Renkli Deniz-

kızı.  

Etkinliğimiz sırasında gerekli olan 

malzemeler;  

 Kaşlı oynar göz,  

 Tahta şiş, 

 Simli eva veya parmak boyası 

ile boyanmış makarna, 

 Yapıştırıcı,  

 İstediğiniz renk kalem boya,  

 Toz sim ve Renkli Boncuklar. 

Öncelikle deniz kızımızın saçları ve 

kuyruğunun uç kısımlarını boyuyo-

ruz ve sim tozu ile mayosunun üs-

tünü süslüyoruz. Kuyruk kısmını 

simli eva veya parmak boya ile bo-

yanmış makarna ile süsledikten 

sonra gözlerini yapıştırıyoruz. Ar-

dından renkli boncuklardan küpe 

ekliyoruz. Son olarak hazırlamış 

olduğumuz renkli denizkızını renk-

li tahta çubuklara yapıştırarak et-

kinliğimizi tamamlıyoruz.  

Tüm ailelere bol renkli günler dile-

riz... 

Aile İçi Etkinlikler: Renkli Denizkızı 
İnci Kalavasonlu 

Ayın Masalı: Nar Bülbülü 
Ümmü Gülsüm Çinici 

Bir gün nilüfer, nar bülbülüne 

“Güzel sesli, iyi yürekli bülbül, bu 

çiçekler senin kıymetini bilmiyor. 

Neden bunlara katlanıyorsun? de-

miş. Nar bülbülü “Ben onları sevi-

yorum. Sevmesem bile bu bir görev. 

Ben görevimi yarım bırakamam.” 

diye karşılık vermiş. 

Nilüfer, nar bülbülüne “Sen bunu 

hak etmiyorsun! Bir şeyler yapma-

lıyız.” demiş. Nar bülbülü, “ Ne 

yapabiliriz ki?” diye sormuş.  Nilü-

fer “Değerini anlamalarını sağlaya-

lım, arkadaşım.” demiş. Nar bülbü-

lü bu teklifi biraz çekinerek kabul 

etmiş.  

Çok eski zamanlarda bir nar bül-

bülü doğmuş, büyümüş. Bir nar 

ağacına konmuş.  

Bu nar bülbülü, nar ağacının koru-

yucusuymuş. Ne zaman ki nar 

ağacında çiçekler açar işte o za-

man nar bülbülünün nöbeti baş-

larmış. Onun nöbeti narçi-

çekleri nara döndüğü zaman 

bitermiş. Nöbeti boyunca 

bülbül, gündüzleri neşeli 

şarkılar, geceleri de ninniler 

söylermiş. 

Bizim nar bülbülünün sahip 

çıktığı nar ağacının yanında 

bir havuz varmış. Bu havuz-

da bir nilüfer yaşarmış. Ni-

lüfer, onun şarkılarını zevk-

le dinlermiş. Sesine hayran-

mış. Çok iyi niyetli ve fe-

dakâr oluşunu da takdir 

edermiş. 

Ama narçiçekleri nilüfer 

gibi düşünmüyormuş. On-

lar, nar bülbülünü istemiyor, yap-

tıklarını beğenmiyormuş. “Hiç 

durmadan şarkılar söyleyip kafa-

mızı şişiriyorsun. Bizi rahatsız 

ediyorsun.” diyorlarmış. Nilüfer 

birkaç defa onları uyarmaya çalış-

sa da onlar nilüferi hiç dinleme-

miş. 

Ertesi sabah nar bülbülü, nar ağa-

cını terk etmiş. Nilüferin yaprağı-

na konmuş. Narçiçekleri sabah 

uyanmış ve hiç ses yokmuş. Narçi-

çeklerinin rengi, şekli bozulmuş. 

Hiçbiri başını dik tutamamış, gö-

zünü açamamış.  Nar bülbülünün 

sesi olmayınca çiçekler adeta has-

talanmış. 

Narçiçekleri, nar bülbülünün 

değerini o zaman anlamış. 

Onlar, ancak nar bülbülünün 

güzel sesinin titreşimleriyle 

büyüyebilirmiş. Narçiçekleri 

pişman olmuş ve ağlamaya 

başlamış. 

Nar bülbülü, narçiçeklerini o 

halde görünce çok üzülmüş. 

Hemen ağaca dönmüş. O, şar-

kı söylemeye başlayınca çiçek-

ler de düzelmeye başlamış.  

Narçiçekleri, nar bülbülüne o 

günden sonra hep iyi davran-

mışlar. Nar bülbülü de nöbeti-

ni daha mutlu, daha neşeli tut-

muş. Nilüfer de çok mutlu olmuş. 

Çünkü o haksızlığa uğrayan arka-

daşı hakkını alana kadar onun 

yanında olmuş.   

Haksızlığa uğrayan bir arkadaşını-

za sahip çıktınız mı? 
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Oyuncak 

Duyu Organlarımız 

Çocuğunuzun duyu 

organlarını öğrenmesine siz 

de katkıda bulunabilirsiniz.  

Duyu organlarını öğrenip onları bul — tak parçalar 

şeklinde yerleştirebileceği Duyu Organları Seti ile 

çocuğunuzun hem Göz, Burun, Kulak, Dil ve Deri 

organlarını ve duyularını öğrenebilmesine olanak 

sağlamış hem de tahta parçaları uygun yerlerle 

eşleştirme imkanı ile eşleştirme becerisinin gelişimine 

keyifli ve olumlu katkıda bulunabilirisiniz.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Frida Kahlo 

Yazar:  Maria Isabel 

Sanchez Vegara 

Tasarımcılardan sanatçılara, bilim insanlarından 

yazarlara dünya tarihine önemli katkı sağlamış 

kişilerin hayat hikayeleri içeren Küçük İnsanlar & 

Büyük Hayaller serisi karşımızda.  

Meksikalı ünlü 

kadın ressam 

Frida Kahlo’nun 

hayat hikayesini 

çocuklara uygun 

bir şekilde konu 

eden kitap 2018 

yılında Martı 

Çocuk tarafından 

Türkçeleştirilerek  

Türk okuyucusu 

ile buluştu.  

Kitap 32 sayfadan 

oluşmaktadır. 

Tarif 

Kereviz Mücver 

Dyt. Mehmet Miralay 

Malzemeler: 2 orta boy kereviz, 1 orta boy patates, 5 

— 6 dal taze soğan, 5 — 6 dal dereotu, 2 yumurta, 4 

yemek kasığı un, 1 çay kaşığı tuz, zevke göre karabiber 

ve pul biber.  

Hazırlanışı: İlk olarak kerevizleri ve patatesleri soyup 

rendeleyiniz. Oluşan fazla suyunu sıkıp daha duru hale 

getiriniz. Üzerine taze soğan ve dereotunu ince ince 

kıyarak ekleyiniz. Ardından yumurta, un, tuz ve 

baharatları ekleyip güzelce karıştırınız. Geniş bir 

tavaya sıvı yağı koyarak kısık ateşte kızdırınız. Yağ 

kızgın hale geldikten sonra üzerine hazırladığınız 

karışımdan kaşık yardımı ile yağa bırakınız ve üzerine 

hafifçe bastırarak şekil veriniz. İki tarafını da güzelce 

kızartıp afiyetle tüketiniz. Eğer isterseniz kızartma 

yerine fırınlayarak da hazırlayabilirsiniz.  




