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Ayrıca Dergilik, Bundle ve Nabız uygulamala-

Şiddet, bir kişi üzerinde kurulan 

gücün ve kontrolün her türlü olum-

suz yansımasıdır. Şiddet; fiziksel, 

cinsel veya psikolojik şekilde olabilir.  

Fiziksel şiddet; vurma, itme, sarsma 

gibi eylemleri içerir. Cinsel şiddet 

ise; her türlü zorla yapılan cinsel 

içerikli hareketlerdir. Psikolojik şid-

det; hakaret, özgüven kırmak, alay 

etmek, umursamamak gibi hareket-

leri içerebilir. Özellikle psikolojik 

şiddet her şiddet türünde görülür. 

Yani fiziksel şiddete uğrayan bir 

bireyin psikolojik şiddete  uğrama-

ması kaçınılmazdır. Fiziksel şiddetin 

neden olduğu duygusal travmanın, 

fiziksel yaralar kadar çabuk 

iyileşmediği de bilinen bir 

diğer gerçektir. 

Biz yetişkinler şiddeti farklı 

yorumlayabilirken, bu şid-

det algısı çocuklarda daha 

yıkıcı etkilere sahiptir. Sa-

dece şiddetin herhangi bir 

türünün doğrudan çocuğa 

uygulanması gerekmeden ev 

içerisinde ebeveynler arasın-

da şahit olduğu şiddet de 

çocuğun algısını yeniden 

şekillendirebilir. Çocukta 

meydana gelen psikolojik 

zarar ise ergenlikte başlayıp 

yetişkinlik hayatında devam 

eder. 

Öncelikle ev içindeki şiddete 

şahit olmaya başlayan çocuk 

‘model alma’ ile şiddeti normalleştir-

meye başlayabilir. Özellikle, on iki 

yaşın altındaki çocuklar şahit olduk-

ları şiddet türlerini doğru yorumla-

yamazlar. En yakınlarındaki kişile-

rin şiddet uyguladığını gören çocuk-

lar, şiddetin normal ve uygulanabilir 

olduğu mesajını alırlar. Çoğu ebe-

veyn çocuğun şiddetten etkilenmeye-

ceğini ya da çocuğun yaşadıklarını 

unutacağını düşünse de, çocuklar 

unutmazlar.  

Aile içinde şiddet gören çocukların, 

diğer çocuklara nazaran daha yüksek 

düzeyde duygusal ve davranışsal so-

runlarının olduğu da bilinen başka 

bir gerçektir. Ebeveynlerin birbirleri-

ne uyguladığı şiddet yanında, şefkat-

ten yoksun, ebeveyni ile sürekli bir 

çatışma ortamında büyüyen, ebevey-

nin aşırı baskı ve dayağı altında yeti-

şen çocukların şiddet uygulamaya 

daha meyilli oldukları gözlenmiştir. 

İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri 

olan sevgi yerine öfke, olumlu temas 

yerine şiddet veya ihmali deneyimle-

yen çocuklar muhtemelen ‘sevgi ve 

temas’ kavramlarını farklı değerlen-

direcekler ve doğru iletişimin, sorun 

çözme becerisinin, etkili kontrolün, 

hedefine ulaşma arzusunun şiddetle 

sağlanabileceği inancı ile kimlik geli-

şimlerini tamamlayarak hem okul 

çağında  hem de yetişkinliklerinde 

şiddet uygulayıcısına veya şiddet 

gören bir bireye dönüşeceklerdir.  

Bunlar yanında, çocuk yetiştirirken, 

doğru verildiği sanılan bazı yanlış 

mesajlar vardır; mesela şiddet göste-

rerek oyuncağını kıran veya başka 

bir arkadaşına vuran çocuğa aynı 

şekilde öfke, kızma, dövme, bağırma 

gibi davranışları sergilemek gibi. Bu 

yapıldığı zaman yukarıda bahsedilen 

‘problem çözme’ algısı ‘şiddeti bile 

şiddet ile çözme bilinci’ olarak oluştu-

rulur. Veya, yine okul çağındaki çocu-

ğumuzun zorbalıklara karşı kendini 

savunmasını ona öğretirken ‘sen de 

git vur’ gibi karşılıklar vermemiz, 

çocuğa problem çözmeyi değil öç alma-

yı öğreten deneyimlerdir.  

Ev içindeki şiddet yerine, ev içi sorun 

çözmeye şahit olan çocuklar, kızgın-

lık, öfke, umutsuzluk, korku vb. olum-

suz duyguların var olabileceği, bunla-

rı hissetmenin tıpkı gülmek, çoşmak, 

heyecanlanmak, umutlanmak gibi 

olumlu duygular kadar doğal 

ve yaşanması gereken duy-

gular olduğunu öğrenmeye 

başlarlar. Hissettikleri olum-

suz duyguların yerine şiddeti 

koyarak problemleri çöze-

meyceklerini anlamaya baş-

larlar.  

Eğer kontrolünüzü kaybedip 

istemediğiniz bir şeyi öfkeyle 

çocuğunuza söylerseniz özür 

dilemenin gücünü kullanma-

nız önemlidir. Bu şekilde 

çocuğunuz, siz yetişkinlerin 

de hata yapabileceğini, bunu 

açıklayabileceklerini ve telafi 

etmeye çalışacaklarını görür. 

Olumsuz davranışları değil, 

olumlu davranışları pekiştir-

mek burada çok önemlidir. 

Siz olumlu davranışı destek-

ledikçe bu davranışlar çoğalacaktır. 

Elbette ki ‘şiddetsizlik’ sadece ev içe-

risinde sağlanabilecek bir olgu değil-

dir. Hem ebeveynlerin hem de toplu-

mun şiddetle mücadelesi sürmelidir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağla-

nabileceği eğitim sistemi, kadın, er-

kek, lgbti+ bireylerin eşit ve adaletli 

haklara sahip olması gerekliliği gibi 

toplumsal dönüşüme ışık tutan deği-

şimler, aile içinde oluşacan şiddeti de 

engelleyecektir.  

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay SİZ-

DEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönderilen 

Aile resimleri  arasında yapılan değerlendir-

mede sergilenmeye hak kazanan resimleri-

miz belirlendi. Çocuklarımızı kutlar, hediye-

lerini almak üzere, en geç 2 ay içerisinde, 

Pengu Toys — Ortaköy mağazalarına 

bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi bize 

ailemizdergisi@gmail.com e-posta adresi-

mizden veya Facebook sayfamızdan göndere-

bilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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Gelişimlerinin bir parçası olarak 

çocukların kaygılarının olması ola-

ğan bir durumdur. Genel kanının 

aksine kaygı duygusu kişinin güven-

de olmasına yardımcı olan sağlıklı 

bir duygudur. Ancak herkesin bir 

kaygı eşiği vardır. Çocuğunuzun 

kaygısı bu eşiğin dışına taşıp günlük 

yaşantısındaki işlevselliğini, hayat 

kalitesini ve gelişimini olumsuz etki-

lemeye başlarsa yönetilmesi gereken 

bir noktaya gelir. Bu durumda sağ-

lıksız bir kaygıdan söz edebiliriz.  

Ebeveynlerin, çocuklarının kaygıları-

na cevap verme şekli çocukların bu 

duyguyla baş etmelerini kolaylaştı-

rır. Bu yazıda bunu kolaylaştıracak 

ipuçlarına değinilecektir. 

Duygularını kabul 

edin. 

Anlam veremedikleri 

abartılı tepkilerle kar-

şılaşan ebeveynler, 

davranışlarıyla ya da 

‘‘Endişelenecek bir şey 

yok’’ gibi cümleleriyle 

çocuğa güven verip bir 

an önce bu duygudan 

çocuğu kurtarmaya 

çalışır. Bu tarz cümle-

ler çocuğu sakinleştir-

meyeceği gibi, duygula-

rının kabul görmediği, 

küçümsendiği ve yanlış 

olduğu mesajını verir. 

Ses tonunuzla, beden 

dilinizle, 

‘‘Endişeleniyorsun. Bu normal. Ben 

sana yardım etmek için buradayım.’’ 

mesajı veren cümlelerle, duygusunu 

deneyimlemesine izin vermek, onu 

dinlemek kaygısını dengelemesine 

yardımcı olacaktır. 

Kaygıyı tanımasına ve ipuçlarını 

fark etmesine yardımcı olun. 

Kaygı oluşturan durumlara maruz 

kalan zihin ve beden alarm durumu-

na geçer ve bu kalp çarpıntısı, mide 

bulantısı, nefes darlığı gibi rahatsız 

edici bedensel semptomlara yol açar. 

Yaşadığı duyguyu anlayıp adlandıra-

mayan çocuk, bu semptomlar karşı-

sında hasta olduğunu düşünebilir ve 

korkabilir.  

Ebeveynin çocuğun yaşına uygun bir 

dille kaygıyı tanımlaması, onu kaygı-

nın vücuttaki işleyişi hakkında bilgi-

lendirmesi; normal bir duygu olduğu-

nu, vücudunda meydana gelen beden-

sel belirtilerin kaygıya ait ipuçları 

olduğunu anlatması yaşadığı duygu-

ya dair net bir anlayış geliştirmesi 

için önemlidir. 

‘‘Yangın alarmları yangın çıktığında 

öterek bizi uyarır ve tehlikeden ko-

rur. Ama alarm bozulduğunda her 

şeye öter ve bizleri yanıltır. Beynimiz 

bazen aşırı korumacı olabilir. Gerçek 

bir tehlike olmadığı halde bizi koru-

mak için tıpkı yanlış bir yangın alar-

mı gibi davranır ve vücuduna yanlış 

sinyaller gönderir. Biz buna kaygı 

diyoruz.’’ Şeklinde bir açıklama çocu-

ğun kaygıyı tanımasına, sağlıklı ve 

sağlıksız kaygıyı ayırt etmesine yar-

dımcı olabilir. 

Kaygı uyandıran durumları tes-

pit edin. 

Çocukta kaygı uyandırabilecek du-

rumların belirlenmesi sağlıklı baş 

etme stratejileri geliştirmek bakımın-

dan önemlidir. Bu nedenle, aileler iyi 

bir gözlemci olmalı ve çocuklarını 

endişeye sokan durumları fark etme-

lerinde destek olmalıdırlar. Kendisini 

kaygılandıran durumları ve kaygıla-

rının yoğunluğunu kaydettiği bir 

‘’kaygı günlüğü’’tutmak bu durumla-

rın tespiti için yardımcı olacaktır. 

Rahatlama stratejileri öğretin. 

Çocuğunuza öğreteceğiniz nefes eg-

zersizleri, yoga, kas gevşeme egzer-

sizleri tehdit algısıyla alarma geçen 

bedenini rahatlatır. 

Dengeli düşünmesine yardım 

edin. 

Kaygı veren durumlarla karşılaşan 

zihin, kötü olayların olma olasılığını 

abartır veya felaket senaryosu oluştu-

rur. Ebeveynler çocuklarına her dü-

şüncenin doğru olmadığını anlatarak, 

bu düşünceleri destekleyen kanıtları 

tıpkı bir dedektif gibi değerlendirip 

daha gerçekçi bir biçimde düşünmele-

ri için yönlendirmelidir.  

Örneğin sınavında başarısız olacağın-

dan kaygılanıp felaket senaryoları 

yazan çocuğunuzla birlikte sınavla 

ilgili aklından geçen endişeli düşünce-

leri yazdığı bir ‘‘endişe kutusu’’ yapıp 

düşüncelerini tespit edebilirsiniz. 

“Başarısız olacağının kanıtı nedir?”, 

‘‘Daha önce başına gelmiş miydi?’’ gibi 

sorularla her bir düşün-

cesini destekleyen ve 

çürüten kanıtların yazı-

lı bir listesini oluşturup 

düşüncelerini daha ger-

çekçi bir şekilde ele 

almasına yardımcı ola-

bilirsiniz. 

Maruz bırakın.  

Çocukların endişe kay-

naklarından uzak tutul-

ması kısa vadede işe 

yarasa da uzun vadede 

sağlıklı problem çözme 

becerisini geliştirmeyi 

engelleyeceği gibi kay-

gılarını da pekiştirecek-

tir. Çocuğunuzun küçük 

adımlarla konfor alanından çıkıp kay-

gısına maruz kalmasını destekleyerek 

sağlıklı baş etme becerileri geliştirme-

sine yardımcı olabilirsiniz.  

Örneğin karanlıkta uyuma ile ilgili 

endişeleri olan çocuğunuz için karan-

lıkta uyumakla ilgili onu kaygılandı-

ran durumların bir listesini birlikte 

yapın. Her birini yoğunluğuna göre 1-

5 arasında derecelendirip en az kaygı 

uyandıran durumdan başlayarak 

adım adım bir yüzleştirme planı oluş-

turun. Böylelikle başardığı her adım-

da cesareti ve güveni tazelenir. 

Desteğinize rağmen çocuğunuzun 

kaygı şiddeti azalmıyor, günlük ha-

yattaki işleyişini etkiliyor ve sizleri 

kısır bir döngü içerisine sürüklüyorsa 

bir uzmandan destek almayı ihmal 

etmeyin. 
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Yaz aylarında harcadıkları ener-

jiyi düşünerek çocukların bede-

nini güçlü tutmak için beslenme-

de genel olarak (öğün sıklığı, 

önemli besinler vs.) nelere dik-

kat edilmesi gerekir?  

Yaz ayları genellikle çocukların fi-

ziksel aktivite düzeyinde ciddi artış 

olan bir süreçtir. Özellikle deniz / 

havuz sezonunun açılması ile bera-

ber harcanan enerji miktarında artış 

kaçınılmazdır. Bu durumda büyüme 

ve gelişme sürecinde olan çocukların 

enerji ve besin öğesi gereksinimlerini 

karşılaması büyük önem arz etmek-

tedir. Bunun için; günlük rutin akti-

vitelere göre öğünlerin düzenlenme-

si, üç saatte bir sağlıklı öğünlerin 

tercih edilmesi ve üç ana, üç ara 

öğün yapılması gereklidir. Öğünler-

de dört besin grubundan da besinlere 

yer verilmesi olası besin öğesi yeter-

sizliklerini önleyebil-

mektedir. Bu besin 

grupları; 1) Süt ve 

süt ürünleri, 2) Et, 

tavuk, balık, yumur-

ta ve kurubaklagil, 

3)Sebze ve meyveler 

ve 4) Tam tahıllar-

dır. Özellikle ana 

öğünlerde çocukların 

tabaklarında bu dört 

besin grubundan da 

besinlerin olması, 

sağlıklı hazırlama ve 

pişirme teknikleri ile 

hazırlanması sağlık-

lı büyüme ve geliş-

meye katkı sağlaya-

caktır. 

Tatile çıkan aile-

ler, çocuklar için dışarıda satı-

lan ürünler ya da açık büfede 

sunulan yiyecekler konusunda 

nasıl hareket etmelidir? 

Çocuklar tarafından tercih edilen 

hazır besinler genellikle fastfood 

tarzı, enerji, yağ ve karbonhidrat 

içeriği yüksek, protein kalitesi yeter-

siz ve vitamin-mineral açısından 

fakir besinlerdir. Dolayısı ile bu be-

sinlerin besleyici etkileri de düşük-

tür. Ev dışında tercih edilmesi gere-

ken besinlerin ızgara, fırın veya buğ-

lama teknikleri ile pişirilmesine özen 

gösterilmesi, kızartma besinlerden 

kaçınılması, öğünde dört besin gru-

bundan da besinlerin yer almasına 

özen göstererek diyet çeşitliliğinin 

sağlanması ve tüketim sıklığı yönün-

den aşırıya kaçılmaması önemlidir. 

Diğer yandan açıkta satılan ürünle-

rin özellikle yaz aylarında yarattığı 

bir diğer tehlike ise besin zehirlenme-

sidir. Bu yönden açıkta satılan ürün-

lerden kaçınmak, bozulma riski yük-

sek olan besinlerin (et, tavuk, balık, 

süt ve ürünleri vb.) açıkta satıldığı, 

soğuk zincirin sağlanamadığı kay-

naklardan tüketimini de önlemek 

gerekmektedir. 

Tatil döneminde günün büyük 

bir bölümünü denizde veya ha-

vuzda geçiren çocukların sıvı 

kaybını önlemek için neler önere-

bilirsiniz? 

İdrar rengi takibi vücutta sıvı denge-

sini sağlamanın en kolay yoludur. 

Sağlıklı bir çocuğun idrar renginin 

berrak olması gerekmektedir. Aileler 

sıvı dengesini bu teknik ile kontrol 

edebilirler. Diğer yandan Akdeniz’de 

bir ada olan Kıbrıs’ta iklim koşulları 

nedeni ile ter ile sıvı kaybı da fazla-

dır. Bu nedenle özellikle aktivite ya-

pılan zamanlarda sık sık su içmeye 

teşvik edilmeleri (8-12 su bardağı 

günde), şeker içeren sıvı içeceklerin 

çok sık ve hacim olarak fazla tercih 

edilmemesi gerekmektedir. Suya ek 

olarak ayran, karpuz vb. sulu yaz 

meyveleri ve taze sıkılmış meyve su-

ları da tercih edilebilir. 

Çocuklar bazen yemesi gereken 

yiyeceklerden bazılarını istemez 

ve yemez. O zaman, çocuğa bu 

besinin yerini tutabilecek başka 

hangi besinler verilebilir? 

Bazı besinlere karşı ön yargı ve besini 

reddetmek çocukluk çağında yaygın 

olarak görülen beslenme davranışları 

arasında yer almaktadır. Bu durum-

larda özellikle ebeveynlerin besin ter-

cihleri de oldukça önemlidir. Çocuklar 

anne ve babaların beslenme alışkan-

lıklarını benimsemekte ve adeta taklit 

etmektedirler. Besinin red edildiği 

durumlarda alternatif bir besin üretil-

memesi, tüketmeye zorlanmaması, 

ödül ile teşvik edilmemesi ve cezalan-

dırılmaması gerekmektedir. Aynı be-

sin acıktığını söylediği zaman yeniden 

hazırlanmalı ve servis edilmelidir. En 

önemli etkenlerden birisi de anne ve 

babanın sofrada aynı besini beğene-

rek tüketmesidir. 

Çocukların büyük 

bir çoğunluğu don-

durmayı çok sever. 

Çocukların günlük 

dondurma tüketimi 

ve dondurmanın 

türü konusunda 

neler söyleyebilirsi-

niz? 

Şeker ve şeker içeren 

besinlerin gün içeri-

sinde alınan enejiye 

katkı payının oldukça 

az olması gerekmekte-

dir. Biliyoruz ki don-

durma çocuklar için 

vazgeçilmezdir. Bu 

noktada sütlü ve mey-

veli dondurmaların tercih edilmesi, 

çikolata veya jöle kaplamalı, kremalı 

dondurmalardan uzak durulması, gün 

içerisinde miktar ve sıklık olarak faz-

la tüketimden sakınılması önemlidir.  

Uzm. Dyt. Taygun Dayı kimdir?  

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bi-

limleri Fakültesi Beslenme ve Diyete-

tik Anabilim Dalı Araştırma Görevli-

sidir. 
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Çocuklar bugün hiç olmadığı kadar 

farklı çeşitlerde gıdanın bulunduğu 

bir dünyada yetişiyorlar. Tüm dün-

yadan gelen şaşılası çeşitte yiyecek-

ler süpermarket raflarını, restoran-

ları ve pek çok alışveriş merkezinde-

ki yiyecek reyonlarını dolduruyor. 

Sağlıklı yiyeceklerin büyük bir paza-

rı olmasına rağmen, 

ebeveynlerin büyük bir 

kısmı nasıl bir beslen-

me tarzının çocukları 

için en iyisi olacağı ve 

çocuklarını nasıl besle-

meleri gerektiği konu-

sunda problem yaşa-

maktadır. Günümüzde 

çocukların beslenme 

örüntüleri genellikle kalori açısın-

dan yüksek fakat besin değeri açı-

sından düşük yiyeceklerden oluş-

maktadır. Bu nedenle anne babala-

rın beslenme konusunda doğru bilgi-

ler edinmeleri önemlidir.  

Ek besinlere geçildiği ve çocukların 

yeni besinlere alıştırılmaya çalışıldı-

ğı ilk yaş geçtikten sonra, bebeklerin 

haraketli minik çocuklar haline geldi-

ği, konuşmaya başladığı ve beslenme 

sürecinde daha aktif bir rol oynadığı 

ikinci yaş dönemi anne babaların 

karşısına yeni zorluklar çıkartmakta-

dır. Yaşamın ilk yılında bebeğin be-

deni bir büyüme patlaması yaşar, 

sadece on iki ay içerisinde kilosu ne-

redeyse üç katına çıkar. 

Ancak bir yaş sonrası 

dinlenme zamanıdır ve 

doğum ağırlığının dört 

katına çıkması neredeyse 

bir yıllık bir sürede ger-

çekleşir. Pek çok evebeyn 

bebekleri ikinci yılında 

birden bire daha az ye-

meye başlayıp yemeklere 

olan ilgisini kaybedince endişelenir, 

ancak bu durum hemen her zaman 

büyümek için daha az yakıta duyulan 

ihtiyaçtan kaynaklanır. Bebekler her 

öğünde farklı miktarlarda besin tüke-

tebilirler. Araştırmalar bebeklikten 

çocukluk dönemine geçişte çocukların 

her öğünde farklı yiyebileceğini, an-

cak genellikle günlük aldıkları kalo-

rinin sabit olduğunu göstermiştir. 

İştahsızlık ancak birkaç öğün üst 

üste devam ediyorsa ya da çocuğu-

nuzun büyümesi normalin altında 

kalıyorsa sizi endişelendirmelidir. 

Büyüme devam ettiği sürece aç ol-

madıkça, çocukları yemeklerini bitir-

meye zorlamanın bir gereği yoktur. 

Küçük çocukların çok miktarda ye-

mek yemeye uygun olmayan küçük 

mideleri vardır. Bu nedenle gün içe-

risinde sık sık yemeleri daha uygun-

dur. Ancak yine de yemek saatlerini 

benimsemeleri açısından aileyle ye-

mek saatlerinde sofraya oturmaları 

ve küçük miktarlarda da olsa düzen-

li olarak 3 ana öğün tüketmeleri 

önemlidir. Ara öğünler çocuğun bes-

lenmesinde kritik bir yer tuttuğu 

için atıştırmalık şeylerle geçiştirmek 

yerine sebze ve meyvelerin beslen-

meye katılması için önemli bir fırsat 

olarak değerlendirilmelidirler. An-

cak burada dikkat edilmesi gereken 

nokta çocuğun kendisi için yararlı 

bir besini yemeyi reddedip tatlıya 

veya sağlıksız besinlere geçmek iste-

mesidir. (Devamı internet sitemizde 

ve sosyal medya hesaplarımızda) 

Oyun Çocuğunun Beslenmesiyle İlgili Merak Ettikleriniz 
Yrd. Doç. Dr. Diyetisyen Müjgan Öztürk 

Ayın Masalı: Şakrak Kuşu 
Ümmü Gülsüm Çinici 

hatırlıyormuş.  

Şakrak kuşu etrafı in-

celemeye başlamış. İlk 

defa görüyormuş şelale-

yi. Sihirli şelalenin su-

larında bir anda görün-

tüler oluşmuş. Akan 

sularda şöleni ve oraya 

nasıl geldiğini izlemiş.  

Sihirli şelale görüntüler 

bitince ona seslenmiş: 

“Sevgili şakrak kuşu, 

güzel bir düğünü boz-

dun. Şempanzelerden 

özür dilemelisin.”  

Şakrak kuşu şaşkınmış. “ Evet, uyu-

muş olabilirim. İsteyerek yapmadım 

ya!” demiş. 

Şelale “Sen iyi bir kuşsun, biliyorum. 

Hatanı düzelt. ” demiş. 

Şakrak kuşu hızla uçup evine gitmiş. 

Şelalenin söylediklerini düşünmüş. 

Şempanzelerden özür dilemeyi hiç 

düşünmüyormuş. Çünkü hatalı oldu-

ğunu kabul etmek istemiyormuş.  

Ormanlardan birinde çok güzel sesli 

şirin mi şirin bir şakrak kuşu var-

mış. Şakrak kuşu şarkılar söyler, 

şiirler okurmuş.  

Bir gün şempanzeler bir çifte evlilik 

şöleni yapacakmış. Şarkı söylemesi 

için şakrak kuşunu davet etmişler. 

Şakrak kuşu daveti kabul etmiş.  

Şölen günü sahneye çıkmış. Başında 

şık bir şapka varmış. Herkesi selam-

lamış. Davetlilere bir şiir okumuş. 

Sonra sahneye çıkmadan önce yediği 

şekerlerin etkisiyle enerjisi başlarda 

çok olsa da bir anda bitivermiş. Tam 

çiftin dans müziğini söyleyeceği sıra-

da oturduğu yerde uyuya kalmış.  

Şempanzeler bu duruma sinirlen-

miş. Kenarda duran bir şemsiyeyi 

ters çevirmişler. Şakrak kuşunu 

şemsiyeye koymuşlar. Onu yakında-

ki sihirli şelaleye götürüp bir kaya-

nın üzerine bırakmışlar.  

Şakrak kuşu bir süre sonra su sesle-

riyle uyanmış. Yanında kimse yok-

muş. Buraya nasıl geldiğini anlama-

ya çalışmış. En son şiir okuduğunu 

Ama ertesi gün 

şakrak kuşu tekrar 

şelaleye gitmiş. 

Ona sormak istedi-

ği şeyler varmış. 

Şelale onu “Hoş 

geldin!” diye karşı-

lamış. Şakrak kuşu 

“Eğer ben isteme-

yerek bir şeyi boz-

sam, ona zarar 

versem de suçlu 

olur muyum?” de-

miş.  Şelale: 

“Herkes hata ya-

par. Önemli olan onu fark edip dü-

zeltmeye çalışmaktır. Bir de tekrar-

lamamak. Zaten birine ya da bir 

şeye isteyerek zarar verirsen o hata 

olmaz. O suçtur.” demiş.  

Şakrak kuşu orada oturup düşün-

müş ve sonra şempanzelerin yanına 

gitmiş. “Şöleninizi bozdum. Hatalı-

yım. Özür dilerim.” demiş.   

Suç ve hata farklı şeylerdir. Bunu 

bilelim. Ve hatamız olduğunda en 

azından özür dileyelim, sen ne der-

sin? 



 Ayın Etkinliği: 7 Farkı Bul 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte resimdeki 7 farkı 
bulunuz. Bakalım kim daha önce bulabilecek? 
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Oyuncak:  Okul Öncesi Hayvanlar — 2 ve 3 Parçalı Tamamlama 

Kartları 

Psk. Tuğçe Akınsel 
Çocuklarınızın el-göz koordinasyonunu geliştirmek, dünyayı anlamasına 

yardımcı olmak, zeka gelişimlerine katkıda bulunmak, çocuklarınızın 

düşünmesini kolaylaştırma yetisini kazandırmaya yardımcı olmak, görsel- motor 

becerilerini desteklemek, kavram bilgisini güçlendirmek için hazırlanmıştır.  

Bunun yanı sıra çocuklarınızın hayvan sevgisi ve doğal hayata da ilgi duymasını 

amaçlamıştır. Eğlenceli tamamlama parçaları çocuklarınızın okul öncesi 

öğrenme sürecine katkı sağlayacaktır. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap: Mehtaplı Bir Gece  

Yazar: Zanna Davidson 

Mehtaplı bir gecede ejderhalarla ve yıldızlarla dolu maceraları konu alan kitap 

farklı tasarımı ile öne çıkıyor. Üç boyutlu tasarımı ile çocuklardan büyük ilgi 

gören kitap çocukların hikayeyi dinlerken aynı zamanda yaşamalarına da 

olanak sağlıyor.  

Mehtaplı Bir Gece olarak Türkçe’ye çevrilen kitap Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları tarafından okul öncesi çocuklar için 2018 yılında basılmıştır. Kitap, 16 

sayfadan oluşmaktadır. 

Tarif: Süt Allerjili Çocuklara Özel Yazlık Meyve Kasesi 

Dyt. Hande Arslan  

Malzemeler: 1 çay bardağı badem sütü, 1 donmuş muz, 5 - 6 adet böğürtlen, 5-6 adet 

çilek 

1 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi, 1 çay kaşığı chia tohumu, 2 adet ceviz, 4 adet 

yaban mersini.  

Hazırlanışı: Badem sütü, muz, böğürtlen ve çilekler rondodan geçirilir. Püre 

kıvamındaki karışım bir kaseye alınır ve üzerine hindistan cevizi, chia tohumu, ceviz 

ve yaban mersini eklenerek servise hazır hale getirilir (Üzerindeki besinler isteğe göre 

değiştirilebilir). Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan kişilerde kalsiyum ihtiyacını 

karşılamak için  ideal ve besleyici bir alternatiftir. Afiyet olsun :) 

Aile İçi Etkinlikler:  Renkli Karınca 

İnci Kalavasonlu  

Gerekli olan malzemeler: Yumurta kartonu, parmak boyası, parlak şönil, 

oynar göz ve süsleme için renkli boncuklar.  

Etkinliğimizin yapılışı: İlk olarak istediğimiz boyda kartonumuzu kesip 

istediğimiz renk parmak boyası ile boyandıktan sonra iyice kurumasını 

bekliyoruz. Kuruduktan sonra renkli boncuklarla süslüyoruz. Renkli 

şöniller ile ayaklarını ve antenlerini yapıştırıyoruz.  

Son olarak da oynar gözleri ekleyip renkli karıncamızı tamamlıyoruz. 



 


