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Ayrıca Dergilik, Bundle ve Nabız uygulamala-

İLETİŞİM VE SANAT 

Duygularımız düşüncelerimizi, dü-

şüncelerimiz ise iletişimi oluşturur. 

Literatürde iletişim; duygu ve dü-

şünceleri aktarmak olarak tanımlan-

maktadır.  

Sanat, duygu ve düşünceleri aktar-

ma noktası, hatta sanatın ta kendisi 

olarak görülmektedir. Duygu ve dü-

şünce terimleri kişiler arası farklılık 

gösterirken, sanat ortak bir nokta 

bulmakta, cisim ve nesnelere aktar-

dığımız her şey bizleri yansıtabil-

mektedir.  

Konuşarak, sanat aracılığı ile göste-

rerek, yazıyı kullanarak, çoğu zaman 

da beden dilimiz bizlerin iletişim 

kurmasında oldukça büyük et-

kenlerden başta gelenlerdir.  

Bedenimizi de sanatsal yönde 

geliştirerek, yaptığımız veya yap-

mayı planladığımız performans 

ile karşımızdakilerle iletişime 

geçebiliyor, onlarla bağ kurmayı 

başarabiliyoruz. Tüm bunlar 

değerlendirildiğinde, sanatın 

alternatif bir iletişim aracı ola-

rak kullanılabileceğini söyleyebi-

liriz. 

ÇOCUKLARDA İLETİŞİM VE 

SANAT 

Günlük hayatta iş arkadaşlarımız, 

ailemiz veya karşımıza çıkan muhte-

mel bir kişi ile yaşayabileceğimiz bir 

problemin aslında iletişim bozuklu-

ğundan dolayı yaşandığını söyleyebi-

liriz.  

İletişim her yaşta insanı yetiştiren, 

birçok alanda birincil olarak kullan-

dığımız ve bizi biz yapan en büyük 

araçtır. Bu bağlamda çocukluk evre-

sini bir başlangıç olarak değerlendi-

rirsek, çocuklarda iletişim daha da 

fazla önemlidir. 

Eğitim ve öğrenim süreci çocuklar 

için vazgeçilmez ve atlanamaz bir 

süreç olduğu gibi bu evreyi de en sağ-

lıklı biçimde tamamlayabilmek ileti-

şimi en etkili şekilde kullanmaktan 

geçiyor. 

Zamanda biraz geriye gidersek, kü-

çük yaşlardaki anılarımızı anımsa-

makta zorlanabiliyor. Çocuklar, yaşa-

dığı ve tanık olduğu olayları hatırla-

yamasa bile aslında bilinçaltı daima 

onu muhafaza etmektedir. Yani as-

lında doğru iletişim ile hatıralarımıza 

daha net bir yer ayırabilir, onları 

sanat ile özdeşleştirerek, geriye dö-

nük tüm hatıralarımızla yeniden bu-

luşabiliriz. 

Bu bağlamda, çocuklar için en çok 

tercih edilen sanat dalı olan resim, 

bugün gelişim sürecine hatırı sayılır 

oranda destek olmakta, büyümenin 

temelini güçlendirmektedir. 

Aynı zamanda resim geliştirici bir 

etkinlik olup öğretici olduğu kadar, 

eğitimde en eğlenceli dal olarak da 

bilinmektedir.  

Resim, çocukların bilinç altında ya-

tan duygu ve düşünceleri aktarmakta 

güçlü bir rol oynamaktadır. Bu süreç 

devam ettiği taktirde çocuklar sanata 

tutunarak iletişimi, iletişim kurabil-

meyi ve bunu en güçlü şekilde yöne-

tebilmeyi erken yaşlarda öğrenmek-

tedir. 

Çocukların resim çizerken kullandığı 

renkler, çizdikleri tüm figürler, her 

koydukları nokta aslında tahmin ede-

bileceğimizden çok daha fazla anlam 

taşımaktadır. Çünkü çocuk, resim 

yaparken bilinç ve bilinçaltı ile bera-

ber hareket etmektedir.  

Goodenough’ın “Bir Adam Çiz” testi 

ile insanın zeka yaşının hesaplanması 

üzerine araştırmalar yapılmış ve bu 

araştırmalar giderek artmıştır. 

LAWNER (1965) yaptığı araştırmalar 

ve analizler sonucunda 4 yaş grubu 

çocukların, mutlu bir resim çizerken 

sarı rengi, hüzünlü bir hikâyeden 

sonra ise resmi kahverengiye boya-

dığını söyler. İletişim kurarak anlata-

madıkları duygu ve düşünceleri, sa-

nat yolu ile ifade ettiklerinde rahatla-

dıkları gözlemlenmektedir. 

ÖZEL EĞİTİMDE SANAT 

İletişim, her canlının en temel 

ihtiyaçlarından birisidir. Peki 

bizler bu ihtiyacımızı karşılaya-

madığımız zamanlar nasıl hisse-

diyoruz? Özel gereksinimli birey-

ler için iletişim, herkesten çok 

daha fazla hayati önem taşımak-

tadır.  

Bu bireyler, iletişim kuramadığı 

zaman, kendilerine has tepkiler 

ile kendilerini ifade etmeye çalış-

maktadırlar. Bu tepkilerin sebeplerini 

anlamak için ise bireyleri tanımak 

gerekmektedir. Alternatif bir iletişim 

aracı olarak bireyin ilgi alanına göre 

resim, müzik ve heykel gibi sanatın 

birçok alanı, kendilerini ifade etme 

biçimlerine yardımcı olmaktadır. Özel 

Eğitim Vakfı’nda yaptığım araştırma-

larda da elde ettiğim veriler ile ifade 

biçimlerini gözlemlemekteyim. 

Bu noktada sanatın ne kadar önemli 

olduğunu, çocuklarımızın gelişimine 

ne kadar katkı sağladığını görebil-

mekteyiz. Günümüzde sanat, bir tera-

pi yöntemi olarak kullanılmaktadır. 

Bu konuda yapılan araştırmalar gün 

geçtikçe artmaktadır. 

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… 



 

Pandemi ve Buna Bağlı Olası Yeni Eğitim Düzenine 
Hazırlık  

Sınıf Öğretmeni Olkan Ulukan 
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Koronavirüsün (Covid–19) dünyaya 

yayılarak pandemiye dönüşmesi son-

rasında hemen hemen bütün ülkeler 

virüsün yayılmasını kısıtlamak için 

yüz yüze eğitime ara vererek eğiti-

min tüm kademelerdeki okulları 

kapatma kararı aldılar. Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Ba-

kanlığı, dünya genelindeki önlemlere 

benzer bir karar alarak 10 Mart 

2020 tarihi itibarı ile ilk etapta 5 

gün olarak açıkladığı, daha sonra 

uzatma kararı alarak dönem sonuna 

kadar olacak şekilde örgün eğitim 

kurumlarındaki eğitim-öğretim faali-

yetlerini durdurma kararı aldı. Eği-

tim Bakanlığının yüz yüze eğitime 

ara vermesi kararını 

takip eden süreçte, 

okulların dönem sonu-

na kadar açılma ihti-

malinin olmadığı an-

laşıldığında gündeme 

uzaktan eğitim faali-

yetleri geldi. 

Uzaktan eğitim faali-

yeti, bize beraberinde 

birçok eksik yönümü-

zü gösterdi. Uzaktan 

eğitim sürecinde bir 

öğretmen olarak göz-

lemlediğim sorunlar, 

buna bağlı olarak çö-

züm önerileri ve öne-

rilere dayalı olarak 

yeni eğitim dönemin-

de karşılaşılması muhtemel prob-

lemleri en aza indirgeme konusunda-

ki düşüncelerimi paylaşacağım. 

Uzaktan eğitim faaliyetleri başladı-

ğında eğitim camiası bu organizasyo-

na hazırlıksız yakalandı. İlk etapta 

bireysel olarak öğretmenler, kendi 

sınıflarına yönelik program içerikleri 

hazırladı ve uygulamaya koydu. Öğ-

retmenlerin bireysel uygulamalarını 

takip eden süreçte milli eğitim ba-

kanlığı devreye girdi ve merkezden 

yönetilen bir uzaktan eğitim uygula-

masına başlandı. Uzaktan eğitim 

sürecinin verimliliği ve hedefe ne 

kadar ulaştığı denetlenemedi. Süre-

cin denetlenememesindeki sorunun 

altında yatan unsur, denetimi yapa-

cak olan kitle, yani siz velilerin bu 

konuda herhangi bir bilgiye sahip 

olmamanız, sürece nasıl katkı koya-

cağınız ile ilgili bir eğitime tabi tu-

tulmamış olmanızdır. Karşılaşılan 

sorun sadece ülkemizin değil, dünya-

daki tüm ebeveynlerin karşı karşıya 

kaldığı bir sorundur. Bu sorunun 

üstesinden gelebilmek adına, önü-

müzdeki 5 yılın pandemi etkisinde 

olabileceğini göz önünde bulundura-

rak ve her an tekrar eve kapanma 

riskini düşünerek, okulların açıldığı 

ilk haftalarda mutlaka çocuğunuzun 

sınıf öğretmeninden kapsamlı bir 

“evde eğitime destek” konulu bilgilen-

dirme toplantısı veya toplantıları 

talep etmeniz faydalı olacaktır. Uzak-

tan eğitim uygulamasının en önemli 

unsurların başında veliler gelmekte-

dir. Öğretmen gerekli yönergeleri 

verecektir ama uygulama boyutunu 

kontrol edecek olan kişiler siz ebe-

veynler olacaksınız. Bu sebepten ötü-

rü önümüzdeki eğitim dönemi için 

yapmanız gereken hazırlıkların ba-

şında süreçte nasıl hareket etmeniz 

gerektiğini öğrenmek, en önemli ha-

zırlıktır. 

Süreçte karşılaşılan ikinci önemli 

sorun ise çocukların evde sahip ol-

dukları teknolojik imkanların kısıtlı 

olmasıdır. Ülkemizin teknolojik alt-

yapısı uzaktan eğitim faaliyetlerine 

hizmet edebilecek kapasiteye sahip-

tir. Uzaktan eğitim faaliyetlerin sür-

dürülebilmesi için mevcut internet 

altyapısı hemen hemen her haneye 

yeterli olabilecek seviyede ulaştırıla-

bilir. Buradaki esas sorun, hane hal-

kının ekonomik planlamalarına ihti-

yaç duyulan internet altyapısını ge-

rektiğinde satın alabilecek bütçeyi 

ayırmamasıdır. Günümüzde bilgisa-

yar ve internet, evdeki çamaşır maki-

nesi kadar önemlidir. Ebeveynlerin, 

teknolojik donanımı yeterince önem-

senmemesinden dolayı bir kısım öğ-

renci gerek bilgisayar, gerekse inter-

net sorunu ile karşı karşıya kalmış ve 

uzaktan eğitim faaliyetlerine katıla-

mamıştır. İçinde bulunduğumuz du-

rumu dikkate alarak, telefon gibi bu 

hizmetleri almakta pek kullanışlı 

olmayan cihazlara yatırım yapılması 

yerine, makul fiyatlara birer bilgisa-

yar satın alınması ve mutlaka hızlı 

internet için gerekli bütçenin ayrılma-

sı, ileride önümüze çıkacak olası bir 

online eğitim faaliyetinde sorun yaşa-

mamamızı sağlaya-

caktır. Yeni eğitim 

planlamalarının en 

başında uzaktan eği-

tim ve ilgili alandaki 

kalitenin artırılması 

konusunun olduğunu 

göz önünde bulundu-

rursak, bunun size 

ulaşma ayağının en 

önemli kısmı, sizin 

yapacağınız ekonomik 

planlama ile bu geliş-

melere hazırlıklı ol-

maktır. 

Geçirdiğimiz 3 aylık 

süreçte, gözle görülür 

bir sorun da iletişim 

sorunudur. Gerek 

öğretmenin velilere 

ulaşması, gerekse Milli Eğitim Ba-

kanlığının içeriklerine ulaşmada ileti-

şim kaynaklı sorunlar yaşanmıştır. 

Bu bağlamda mutlaka okula vermiş 

olduğunuz telefon bilgilerini güncelle-

yerek yeni döneme başlamanız önem-

lidir. 

Pandemi sürecinin uzun süreceğini 

göz önünde bulundurursak, evde ka-

palı kaldığınızda eğitim öğretim sü-

reçlerini yönlendirirken bir taraftan 

da psikolojik sorunlar ile karşı karşı-

ya gelme ihtimaliniz vardır. Pandemi 

sürecinde psikolojik olarak iyi olma 

durumunu sağlayamama, motivas-

yonda sürekliliği sağlama konusunda 

karşımıza çıkmış ciddi bir sorundur. 

Psikolojik açıdan iyi olma durumunun 

sağlanması açısından mutlaka psiko-

lojik destek alabileceğiniz bir danış-

manınızın olması, önümüzdeki eğitim 

süreci hazırlıklarının diğer önemli 

ayağıdır. 



 

Ayın Söyleşisi: Buğra Akter 
Ferhat Atik  
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“Topluma faydalı bireyler yetiş-

tirmek için çabalıyoruz” 

Ülkemizdeki desteğe ihtiyacı olan 

çocuklar ve gençlere huzurlu ve sevgi 

dolu bir aile ortamı sağlamayı mis-

yon edinen SOS Çocukköyü Derneği, 

topluma faydalı bireyler yetiştirmek 

adına büyük çaba gösteriyor. Ailemiz 

Dergisi’ne konuşan SOS Çocukköyü 

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Avukat Buğra Akter, derneğin mis-

yonu ve olmazsa olmazlarına dikkat 

çekerek, “Her çocuğa say-

gı duyulmaktadır. Çocuk-

ların bakım vereni ile 

sevgi, saygı ve güven üze-

rine dayalı güvenilir bir 

ilişki deneyimlemelerini 

sağlamak için çalışıyo-

ruz” dedi. 

F.A: Çocukların aile 

ortamında yetişmeleri-

nin önemi nedir? 

B.A.: Çocukların aile or-

tamında yetişmesine vur-

gu yaparken, akla nasıl 

bir aile ortamı ve yapısı 

sorusu da doğal olarak 

gelmektedir. Günümüzde, çekirdek 

aile yapısından çok farklı gelişen aile 

yapıları vardır. Bunlardan bazıları 

geniş aile, karma aile, tek ebeveynli 

aileler, koruyucu aileler, vb. sırala-

nabilir. Bunun yanı sıra, çatışmalı 

aile ortamı ve huzurlu diyebileceği-

miz sağlıklı aile ortamları vardır. 

Hangi aile yapısında yetiştiği göze-

tilmeksizin, çatışmalı ortamda yeti-

şen çocukların çeşitli sağlık problem-

leri yaşadığı ve davranış problemleri 

geliştirdiği gözlemlenebilmektedir. 

Bu nedenle, esas olan çatışmadan 

uzak sağlıklı bir aile ortamında ye-

tişmenin önemini vurgulamaktır.  

SOS Çocukköyü Derneği’nin amacı 

çocuklara ve gençlere huzurlu bir 

aile ortamı sağlamaktır. Bunun için 

de koruyucu aile yapısına yakın ve 

haklarının korunduğu bir sistemde 

çocuklara bakım ve destek sağlamak-

tayız. Sağlıklı bir aile ortamında yeti-

şen çocuğun özdeğeri ve özsaygısı 

yüksek olur, kendine güvenir ve so-

rumluluk alarak başta kendine ve 

sonra topluma faydalı bireyler olarak 

yaşamını sürdürür. 

F.A: SOS Çocukköyü Derneği’nin 

üstlendiği misyon nelerdir? 

B.A.: İhtiyacı olan çocuklara aile or-

tamında bakım ve destek sağlamak, 

çocukların ve gençlerin kendi gelece-

ğini şekillendirirken yanlarında du-

rarak yardımcı olmak ve toplumsal 

gelişimi desteklemek en temel misyo-

numuzdur.  

F.A: Çocuk yetiştirmekte profes-

yonel olan SOS Çocukköyü Der-

neği’nin olmazsa olmaz kuralları 

nelerdir? 

B.A.: Çalışmalarımız özellikle çocuk-

lara ilişkin çok önemli uluslararası 

üç çerçeve üzerinden izlenmektedir. 

Bunlar: i) Birleşmiş Milletler Çocuk 

Hakları Sözleşmesi, ii) BM Çocukla-

rın Alternatif Bakımına İlişkin Reh-

ber İlkeler ve iii) BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri’dir. 

Dernek olarak, çocuk bakımında dört 

ilkeye dayanan birçok tecrübeye sahi-

biz. Bu ilkeler temel alınarak, sadece 

KKTC’de değil dünya çapında da 

olumlu değişim yaratılmakta ve daha 

fazla çocuğun sevgi dolu bir aile orta-

mında büyümesi sağlanmaktadır. 

Günümüzdeki bağlamda, bizim çalış-

ma çerçevemizi oluşturan dört ilkemiz 

aşağıdaki gibi gelişmiştir:  

ÇOCUK: Her çocuk eşsiz-

dir ve her çocuğa saygı 

duyulmaktadır. Çocukla-

rın potansiyellerini ortaya 

çıkarıyor, bağımsız ve 

topluma faydalı birey ol-

maları yollarında onlara 

rehberlik ve eşlik ediyo-

ruz.  

EBEVEYN: Her çocuk 

sevgi dolu ve istikrarlı bir 

ebeveyne ihtiyaç duyar. 

Çocukların bakım vereni 

ile sevgi, saygı ve güven 

üzerine dayalı güvenilir 

bir ilişki deneyimlemeleri-

ni sağlamak için çalışıyoruz. 

AİLE: Her çocuk destekleyici bir aile-

de büyür. Ailelerin bir arada kalması 

için onları destekliyoruz. Çocuklar 

biyolojik aileleriyle birlikte büyüye-

mezse, kardeşlerin bir arada kalması-

nı sağlayarak alternatif aile çevresin-

de yaşam boyu sürdürecekleri bağlar 

kurmalarını destekliyoruz.  

TOPLUM: Her çocuk güvenilir ve 

destekleyici bir toplumun parçasıdır. 

Çocuk ve genç bireylerin pozitif bir 

çevrede gelişmeleri için ailelerin top-

lumla bağ kurmaları, deneyimleri 

paylaşmaları, birbirlerini destekleme-

leri ve birlikte çalışmaları için onlara 

yardımcı oluyoruz.  
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İki ve beş yaş arasındaki çocukların 

yeni yiyecekleri denemeyi isteme-

mek gibi kötü bir ünleri vardır. An-

cak bu yaşlar beslenmelerine çeşitli-

lik katılması açısından çok önemli-

dir. Çeşitlilik iki nedenden ötürü 

önemlidir. Öncelikle pek çok farklı 

yiyeceği içeren bir beslenme tarzı 

olan çocuklar, sadece birkaç çeşit 

yiyen çocuklara göre tüm vitamin ve 

mineralleri alma ve dengeli beslen-

me konusunda daha avantajlı olur. 

İkinci olarak ebeveynler, çocukları 

farklı yiyeceklerle tanıştırarak onla-

rın yeni tatlara karşı çekimserliği-

nin üstesinden gelebilir ve ileride 

yeni tatları deneme konusunda daha 

maceracı olmalarına yardım edebi-

lirler.  

Bebek ve çocuğun doğuştan gelen 

gıda tercihleri ve tat algılamasının 

gelişimi, belirli gıdaları kabul etme-

de bir engel oluşturabilmektedir. 

Dolayısıyla, bir çocuğun kendisine 

sunulan yeni gıdaları reddettiği za-

man tüketmeleri için baskı yapmak 

ters etki yaratabilmektedir. Stresli 

bir beslenme ortamı, çocuğun yeni 

gıdalara olumlu yanıt vermesini en-

gellemektedir. Bununla birlikte pozi-

tif besleme tarzı, çocuğun yeni gıda-

ları denemesinin ayrıl-

maz bir parçasıdır. 

Altında yatan neden 

ne olursa olsun çocuk-

lar yeme davranışları-

na göre iştahsız, ye-

mek seçen ve beslenme 

korkusu (food neofobi) 

olan çocuk olmak üzere 

3 temel sınıfta toplana-

bilmektedir. Her kate-

gorinin altında yatan nedenler birbi-

rine benzerlik gösterebilir veya farklı 

da olabilir. Ancak çocuğun yemeğe 

gösterdiği tepkiler farklıdır. Bununla 

beraber sıklıkla iştahsızlık olarak 

düşünülen kavramlardır. Bu kavram-

lardan biri olan beslenme korkusu, 

kalıtımsal ve uyumsal bir kişilik özel-

liği olarak görülmekte ve çocuğun 

tadını bilmediği yeni gıdalara karşı 

besin reddi olarak tanımlanmaktadır. 

Çocuğun beslenme çeşitliliğini arttır-

maya yönelik en güçlü psikolojik 

engel gıda fobisidir. 

İştahsızlık tedavisinde öncelikle ebe-

veyn çocuğun kendi 

açlık tokluk algısının 

olduğuna ikna edilme-

lidir. Sonrasında iş-

tahsızlığın altında 

yatan organik bir ne-

den varlığı değerlendi-

rilerek buna göre te-

davi ve beslenme pla-

nı belirlenmelidir. 

Organik bir neden yok 

ise, çocuğun büyüme 

ve gelişme durumuna, karakteristik 

özelliklerine ve iştahsızlık sınıflan-

masına göre çeşitli beslenme önerile-

rinde bulunulabilir. İştahı kısıtlı 

enerjik bir çocuk için açlığı teşvik 

edici beslenme programı uygulanabi-

lir. Ana ve ara öğün sayıları en fazla 

5 öğün olacak şekilde planlanmalı ve 

öğün aralarında su dışında herhangi 

bir sıvı verilmemelidir. (Devamı in-

ternet sitemizde ve sosyal medya he-

saplarımızda…) 

İştahsız Çocuklarda Beslenme 
Yard. Doç. Diyetisyen Nezire İnce 

Ayın Masalı: Tarla Farelerinin Kraliçesi 
Ümmü Gülsüm Çinici 

davetliymiş. Ama törene sadece onlar 

mı gelecekmiş acaba? 

Tünellerde hazırlıklar devam eder-

ken mutfakta da yiyecek ve içecekler 

yapılıyormuş. Tarla fareleri en özel 

tariflerinden türlü türlü ikramlar 

hazırlıyormuş. Tarçınlı turtalar, 

turplu taze soğanlı salatalar, turşu-

lar, daha neler neler….  

Tören günü erkenden kraliçe 

tarla faresi, tören elbisesini giy-

miş. Saçını taramış. Beklemeye 

başlamış. 

Hazırlanan yiyecekler bir masa-

ya tek tek taşınmış. Davetliler 

gelmiş, taburelere oturmuşlar.  

Vakit gelince görevliler, tören 

marşını söylemeye başlamış. 

Kraliçe tarla faresi tören alanı-

na doğru ilerlemiş. 

Tarlaya çıkmış. Turuncu renkli tahta 

oturmuş.  

Tarla farelerinin en yaşlısı gelmiş. 

Elindeki tacı yeni kraliçeye takmış. 

Misafirler alkışlarla kraliçeyi kutla-

mış. Her şey tam da olması gerektiği 

Bir zamanlar bir tarlada tören yapı-

lacakmış. Bu tören tarla farelerinin 

kraliçesinin taç giyme töreniymiş.  

Herkes, töreni heyecanla bekliyor-

muş.  

Taç giyme töreni hazırlığı aylar ön-

cesinden başlamış. Her gün takvim-

ler titizlikle işaretlenmiş. Tarih yak-

laştıkça tarla fareleri çalışmaları 

hızlandırmış. Eski tünelleri tamir 

etmiş. Yeni 

tüneller aç-

mış.  

Tören için 

tarla kuşları, 

tavşanlar, 

tırtıllar ve 

yandaki çift-

likte yaşayan 

tavuklar da-

vet edilmiş. 

Tavşanların evi, törenin yapılacağı 

tarlanın yanındaki yüksek otların 

arasındaymış. Tarla kuşları da tar-

lanın diğer köşesinde çalılıklarday-

mış. Tırtıllar tarladaki dut ağacında 

yaşarmış. Yani tarlanın üzerindeki-

ler, altındakiler, yanındakiler hep 

gibiymiş. 

Birden davetsiz misafirler çıkagel-

miş.  

Tavşanları takip eden tazılar, tavuk-

ları takip eden tilkiler ortalığı birbi-

rine katmışlar. Sakin başlayan töre-

ni herkes hızla terk etmiş. Tören 

planlanandan çok daha kısa sürmüş. 

Tarla fareleri yeni kraliçelerini de 

alıp tünellerine kaçmış.  Tavşanlar 

otların arasında kaybolmuş. Tırtıllar 

kendini takip eden tarla kuşlarından 

rahatsızmış. Bulduğu bu fırsatla 

onlar da gözden kaybolmuş. Tavuk-

lar hızlıca çitlerden geçip güvenli 

çiftliklerine ulaşmış. Tazılar ve tilki-

ler umduğunu bulamamış. Ama da-

vetliler için hazırlanan yiyecekleri 

yemişler. Ortalığı birbirine katma-

dan törene katılsalar her şey farklı 

olabilirmiş. Ama herkesin huyu, 

düşüncesi ve hedefi birbirinden çok 

farklıymış.   

Tam anlamıyla planlandığı gibi ol-

masa da bir taç giyme töreni daha 

böylece sona ermiş. Her zaman her 

şey planlandığı gibi mi olur?  



 

Ayın Etkinliği: Eşleştirme 

Sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte resimdeki üç ayıya uygun 
yatağı bulup eşleştiriniz. Bakalım kim daha erken bulabilecek? 
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Oyuncak:  Duygularım & Vücudum Kartlarım 

Psk. Tuğçe Akınsel 

Duygularım ve vücudum kartları 12 ay ve üstü bebek ve çocuklarımız 

için hazırlanmıştır. Resimlerdeki sadelik, renklerdeki canlılık ve 

kullanılan çizimler kartların bebeğinizin dikkatini kolayca çekebilmesini 

sağlar. Duygusal gelişimi desteklemenin en önemli ve faydalı olan 

yöntemleri duyguları dile getirmek, yüz ifadeleri ve beden hareketleri ile 

duygular hakkında konuşmaktır. Her gün çocuğun odaklanma süresine 

göre 2-4 dakika kadar ayırarak duyguları tanıma ve olaylarla 

bağlantısını kurma çalışmaları yapmak duygusal gelişimine oldukça 

katkı sağlar. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap: Şekillerle Dünyamız  

Yazar: Jane Jabrera 

Yazar Jane Jabrera’dan çocuklara şekilleri öğretmenin eğlenceli bir 

yolunu anlatan keyifli bir kitap. Güçlü ve çekici çizimleri bulunan 

kitapta şekiller birçok yerde farklı örnekler üzerinde gösterilerek 

özellikle okul öncesi çocukların öğrenme süreçleri desteklenerek 

kolaylaştırılıyor ve pekiştiriliyor.  

2018 yılında Türkçeleştirilerek Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından 

basılan kitap 16 sayfadan oluşmaktadır.  

Tarif: Glutensiz Sebzeli Karabuğday Pilavı 

Dyt. Hande Arslan  

Malzemeler: 1 adet yeşil kabak, 1 adet havuç, 1 su bardağı karabuğday, 1 

yemek kaşığı sıvı yağ, 2 bardak su, 1 çay kaşığı tuz. 

Servis önerisi: 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı 

çörekotu. 

Hazırlanışı:  Kabak ve havuç rendelenir. Kabağın suyu sıkılarak süzülür. 

Kabak ve havuç yağ ve tuz eklenerek tencerede pişirilir. Karabuğday yıkanır. 

Daha sonra kabak ve havuç yumuşamaya başlayınca içeresini karabuğday 

eklenir. 3-5 dakika sonra sıcak su eklenerek suyunu tamamen çekene kadar 

pişmeye bırakılır. Daha sonra naneli ve çörekotlu yoğurtla servis edilebilir. 

Gluten intoleransı olan çocukların rahatlıkla tüketebileceği besleyici bir tariftir. 

Aile İçi Etkinlikler:  Kartondan Saksı 

İnci Kalavasonlu  

Gerekli olan malzemeler:  

Saksı için dikdörtgen karton, renkli boya kalemleri ve çiçekler. 

Asmak için kurşun kalem ve ip. 

Etkinliğimizin yapılışı: Koli kartonunu istediğimiz ölçüde kesip üzerine saksı resmi çiziyoruz. 

Ardından, isteğe bağlı olarak, boyama kalemleri ile saksıyı istediğimiz renklere boyuyoruz. 

Saksının üstünü uygun yerden kurşun kalem ile deldikten sonra çiçekleri yerleştirip 

etkinliğimizi tamamlıyoruz.  



 


