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Ayrıca Dergilik, Bundle ve Nabız  

uygulamalarındayız... 

Ödül ve ceza, çocuk eğitiminde an-

ne-babalar tarafından sıklıkla kul-

lanılan bir yöntemdir. Anne-

babalar çocuklarında istendikleri 

davranışları sağlamada çeşitli ödül-

leri, istenmedik davranışları yok 

etmede de cezayı kullanırlar. Bu 

yöntemlerin yararları ve zararları 

hakkında görüş ayrılıkları devam 

etmektedir. Ödül, kişiye istenen 

davranışları gerçekleştirmesi için 

pekiştiricilerin sunulmasıdır. Bir 

başka deyişle, koşula bağlı olarak 

verilen ve kişi tarafından cazip gö-

rülen bir obje ya da 

etkinliktir. Ödülün 

çeşitli şekilleri bu-

lunmaktadır. Dav-

ranışa ilişkin beğe-

niyi ifade eden sözel 

ödüller, eylemler ve 

maddi ödüller. Ör-

neğin, ‘Aferin, te-

şekkür ederim, çok 

güzel’ gibi sözler 

sözel ödül sayılır-

ken, çocuğa sevgi ile 

bakma, sarılma, 

gülümseme ise eyle-

me dayalı ödüllere 

örnek olarak verile-

bilir. Bir objeyi ödül 

yapan onun “koşula 

bağlı” olarak veril-

mesidir. Örneğin çocuğun derse 

katılım koşulu, ödevini bitirme ko-

şulu, sınavında iyi bir not alma 

koşulu (performans) ve bir yarışma-

yı kazanma koşulu. Unutulmaması 

gereken, bir emek karşılığında veri-

len obje ya da paranın ödül olmadı-

ğıdır.  

İstenmeyen davranışları bastırmak 

içinse cezalandırma yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Cezalandırma 

ödül gibi aile, okul ve kurum bakı-

mın verildiği mekanlarda olduğu 

gibi pek çok yerde başvurulan bir 

yöntemdir.  

Cezalandırma, ödüle benzer şekilde, 

sözel, eylemsel ve maddi olarak üçe 

ayrılmaktadır. Korkutma, tehdit, 

bağırma sözel cezalar arasında yer 

alırken, kaşları çatma, surat asma 

ve odaya kapatma eylemsel ceza 

şekilleri arasındadır. Maddi ceza 

verme ise daha çok çocuğu sevdiği 

bir şeyden mahrum bırakma, istedi-

ği şeyi almama şeklinde uygulan-

maktadır. Ne yazık ki cezanın kalıcı 

bir etkisi bulunmamaktadır. Ceza 

sadece istenmeyen davranışı belir-

tir. Ancak neyin yapılacağına ilişkin 

yol gösterici değildir (Casey ve Car-

ter, 2016). İstenmeyen davranışı 

durduruyor gibi gözükse de, aslında 

onu pekiştirme potansiyeline sahip-

tir. Cezayı uygulayan kişi hakkında 

negatif (öfke, nefret, kin gibi) duy-

guların oluşmasına sebep olabilece-

ğinden bir o kadar da tehlikelidir. 

Ayrıca çocuk büyüdükçe cezalandı-

rılma korkusu etkisini kaybetmek-

tedir.  

Cezanın olumsuz etkilerinden biri 

de; çocuğun cezadan kaçınmak için 

yalan söyleme, aldatma ya da hiç 

söylemeyip, olmamış gibi davranma 

şeklindeki davranışlara da başvura-

bileceğidir. Pek çok çocuk eğitimcisi 

ödül vermek yerine çocukları motive 

etmenin, cezalandırmak yerine de 

onlara yardım etmenin işe yarar bir 

çözüm olacağını belirtmektedir 

(Turgeon, 2018; Bolat, 2016). 

Kısaca, ödül ve ceza yerine çocuklara 

“Seni görüyorum. Anlamak ve yar-

dım etmek için buradayım. Senin 

yanındayım.” Şeklinde süreklilik 

gösteren bir anlayış çocuğa istenilen 

davranışları kazandırmada kalıcı bir 

etkiye sahip olacaktır.  

Unutulmamalıdır ki 

çocuklar anne-

babalarını taklit eder 

ve taklit yolu ile öğre-

nirler. Kazandırmaya 

çalıştığımız her dav-

ranışın öncelikle anne

-baba tarafından ger-

çekleştirilip gerçek-

leştirilmediğine bakıl-

ması gerektiği açıktır. 

Ebeveynlerin disiplin-

li ve düzenli davra-

nışlar sergilemeleri 

çocukların bu süreci 

içselleştirebilmeleri 

açısından yararlı ola-

caktır. 
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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 
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ailemizdergisi@gmail.com e-posta adresi-
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Herkese bol şans dileriz… 
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Ronaldo, Messi, LeBron James gibi 

efsaneleşmiş yıldızlar ve spor sektö-

ründe giderek artan ekonomik bo-

yutlar, birçok çocukta sporcu olma 

isteğine yol açmaktadır. Çocukların 

spora katılımının artmasıyla birlikte 

spor yaralanma sıklıklarında da ar-

tış gözlenmektedir. Çocuklarda diz 

ve ayak bileği en çok yaralanan böl-

gelerdir. Kronik sorunlar akut prob-

lemlere kıyasla daha sık görülmekte-

dir. Bu yazıda sizlere, çocuklarda en 

sık görülen iki rahatsızlıktan ve alı-

nabilecek önlemlerden bahsedece-

ğim.  

Osgood - Schlatter Hastalığı: 

Çocuklarda görülen diz ağrısının en 

sık rastlanan nedenidir. Tipik olarak 

büyüme çağındaki 

kızlarda 8-13 yaş, 

erkeklerde ise 10-

15 yaşları arasında 

özellikle aktif, hızlı 

büyüyen sportif 

çocuklarda görül-

mektedir. Bu dö-

nemde kemik geli-

şimi yumuşak doku gelişiminden 

daha hızlı olduğundan kas ve ten-

donların esneklikleri azdır ve bu 

durum Patellar Tendonun diz önün-

de yapıştığı noktaya fazla yük bin-

mesine neden olur. Aşırı kullanım 

sonucunda da tendonun çekme kuv-

vetinin etkisine bağlı olarak kemikte 

kısmi avülsiyon (kopma kırığı) mey-

dana gelir. Erkeklerde kızlara naza-

ran daha sık rastlanmaktadır. 

Basketbol, voleybol gibi sıçrama ha-

reketleri içeren spor dallarına katı-

lan çocuklarda daha sık görülür. 

Futboldaki şut atmada hastalığı te-

tikleyen bir etken olarak gösteril-

mektedir. Özellikle egzersiz sonrası 

ortaya çıkan ve çoğunlukla uzun 

süren (birkaç saatten birkaç güne 

kadar) ağrı yakınmaları ile hasta 

hekime başvurur. 

Tanı koyulduktan sonra hastalığın 

şiddetine göre önerilerde bulunulur. 

Çok ağrılı durumlarda ilaç tedavisi, 

uzun süreli istirahat ve ağrı eşiğinde 

uygulanacak germe egzersizleri öne-

rilirken, çok şiddetli ağrı yoksa ağrı-

nın izin verdiği ölçüde fiziksel aktivi-

telere, spora katılıma izin verilebilir. 

Özellikle spor sonrası buz uygulama-

sı ve sportif aktivite sırasında patel-

lar tendon bantı kullanımı tavsiye 

edilmektedir. Bunların yanı sıra ço-

cukların büyüme döneminde kilo al-

ması hastalığı olumsuz etkileyeceğin-

den kilo kontrolüne de dikkat edilme-

si gerekmektedir.  

Bu hastalık çocukların beden eğitimi 

derslerinden muaf tutulmasını gerek-

tiren bir durum olmamakla birlikte, 

şikayetlerin aktif oldu-

ğu dönemlerde beden 

eğitimi derslerinde 

mümkün olduğunca 

pasif kalarak ancak 

derse katılarak 

(örneğin hakem veya 

öğretmene yardımcı 

olarak) gruptan kop-

maması sağlanabilir. 

Sever Hastalığı: 

Çocuklarda karşılaşılan topuk ağrısı-

nın en sık nedenidir. Yoğun fiziksel 

aktivite yapan çocuklarda 8 ile 15 yaş 

arasında bir dağı-

lım göstermekte 

ve erkeklerde 

daha sık rastlan-

maktadır. Hasta-

ların %60’ında 

ağrılar her iki 

topukta da görül-

mektedir. Genel-

likle sert zemin-

de, çok sık ve ağır yüklenmeler şek-

linde yapılan aktivitelere bağlı ola-

rak, aşırı kullanım sonucunda Aşil 

tendonunun yapıştığı kemikte oluşan 

çekme kuvveti, kemikte hassasiyet 

oluşturmaktadır.   

Futbol ve Tenis sporu ile uğraşan 

çocuklarda daha sık görülmektedir. 

Ağrı aktivite ile artmaktadır. İlk baş-

larda çocuk ağrıyı tolere ederek spora 

devam etse de belli bir süre sonra 

aktivite sonrasında da ağrılar devam 

etmekte ve topuk ağrısı çocuğun ya-

şam kalitesini olumsuz etkileyebil-

mektedir. Genellikle bu süreçte hasta 

hekime başvurur. 

Tıpkı Osgood-Schlatter hastalığında 

olduğu gibi bu hastalıkta da ağrılar 

çok şiddetliyse ilaçlar, buz uygulama-

sı ve istirahat önerilmektedir. Bunla-

rın yanı sıra silikon topukluk kullanı-

mı ile şok emilimi amaçlanmakta, 

gerekli durumlarda ayakkabı değişik-

liği ve kilo kontrolü de önerilmekte-

dir. Antrenmanlar, çocuğun ağrı şid-

detine göre modifiye edilerek kısıtlan-

malıdır. Bu süreçte, çocuğun okula 

devam etmesine engel olacak bir du-

rum söz konusu değildir ancak ağrı-

nın aktif olduğu süre boyunca beden 

eğitimi derslerinde mümkün olduğun-

ca pasif kalınmalıdır. 

Bu iki rahatsızlık da, çok büyük oran-

da, çocuklarda büyüme çağının ta-

mamlanması ile birlikte ortadan kalk-

makta ve gelecekteki yaşamlarında 

olumsuz etkiye yol açmamaktadır. 

Son söz olarak ço-

cukların hem zihin-

sel hem fiziksel 

gelişimi açısından 

sporun çok önemli 

olduğunu vurgula-

mak isterim. Aka-

demik yönden ba-

şarılı olan insanla-

ra bakıldığında, 

sporun çocukluk çağlarında hayatları-

nın bir parçası olduğu görülmektedir. 

Ailelerimiz bilmelidir ki bu kişiler 

“Spora rağmen değil spor sayesin-

de” başarılı olmuşlardır.  
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Ne tür beslenme bozuklukları 

bizleri diyet yapmaya yöneltir? 

Yeme davranış bozuklukları, kişinin 

kilosu ile aşırı ilgilenmesi ve yemek 

yeme davranışındaki sorunları içer-

mektedir. Anoreksiya nervoza, buli-

miya nervoza ve tıkanırcasına yeme 

gibi yeme davranış bozuklukları 

mevcuttur. Genellikle genç kızlarda 

görülen bu yeme davranış bozukluk-

ları, kişileri kısıtlayıcı diyetlere veya 

tıkanırcasına yeme ve sonrasında 

kusarak, laksatif kullanarak çıkart-

maya (Anoreksiya Nervoza) veya 

açlık veya aşırı egzersiz yaparak kilo 

kaybına veya düzenli olarak kusma/ 

laksatif/ diüretik kullanmaya 

(Bulimia Nervoza) itmektedir. Yeme 

bozuklukları, kansızlık, adet düzen-

sizliği, diş çürükleri, sindirim siste-

mi sorunları, kalp ritim bozuklukları 

gibi birçok tıbbi sorunlara neden 

olmaktadır. 

Yeme bozukluklarının altında yatan 

birçok neden olsa da, günümüzde en 

tetikleyici faktörlerden biri medya-

dır. Medyanın bize sürekli olarak 

“ideal beden” olarak yansıttığı be-

denleri, kendi bedenimizle kıyasla-

mamız ve sonucunda kendi bedeni-

mizden memnun olmayıp, besin kı-

sıtlamasına veya çıkartma eylemine 

yönelmeyle yeme davranış bozuklu-

ğu ortaya çıkmaktadır. Yine beden 

memnuniyetsizliğinden dolayı bazı-

larımız hatalı/ popüler diyetlere yö-

nelerek kısa sürede zayıflamayı he-

defliyor ve genellikle de başarısızlık-

la sonuçlanan bu diyetlerle bir kısır 

döngüye giriyoruz. Diyet döngüsü; 

besin kısıtlama, o besinlere karşı 

yoksunluk hissi ve kafaya takma, 

daha sonra dayanamayıp daha iyi 

hissetmek için yeme ve zaten diyeti 

bozdum deyip daha fazla yeme, kısa 

süreli bir mutluluk ve ardından ge-

len bir pişmanlık hissi ve hayal kı-

rıklığı, bir süre sonra tekrar diyete 

başlama ile devam etmektedir. 

Yeme davranış bozukluğu olan birey-

ler ilk olarak bir psikiyatri uzmanı-

na yönlendirilmelidir. Sürekli diyet 

döngüsü içerisinde olan kişilere po-

püler diyetlerin, besin kısıtlamaları-

nın sağlıklı ve sürdürülebilir olma-

dıkları anlatılmalı ve bir diyetisyen 

yardımı ile kişiye özgü sürdürülebi-

lir, sağlıklı beslenme alışkanlıkları 

kazandırılmalıdır. Kişilerin vücutla-

rıyla barışık olmaları, zayıf/ince be-

den yerine sağlıklı bir beden için bes-

lenmelerine önem vermeleri gerek-

mektedir. 

Beslenme ve diyet çocuklarda 

nasıl ihtiyaç haline gelir? 

Çocukların büyüme ve gelişimleri 

için yeterli ve 

dengeli beslenme 

büyük önem taşı-

maktadır.  Ayrıca, 

yetişkinlik döne-

minde beslenme 

ile ilişkili sağlık 

sorunlarının 

(hipertansiyon, 

diyabet, vb.) oluş-

maması için sağ-

lıklı beslenme 

alışkanlıkları 

çocukluk döne-

minde kazanılmış 

olmalıdır. Özellik-

le okul öncesi ço-

cukların sağlıklı beslenme alışkanlık-

ları kazanması, okul döneminde 

(ailelerin gözetimi olmadan) sağlıklı 

beslenmeye devam etmesini sağlaya-

caktır. Okul öncesi sağlıklı beslenme 

alışkanlıkları kazanamayan çocuklar, 

arkadaş çevresi, reklamlar, kantinde-

ki besinlerden etkilenerek yetersiz ve 

dengesiz beslenebilmektedirler. Bu 

da, çocuklarda obezite, bodurluk, 

hastalıklara karşı dirençsizlik, dikkat 

bozukluğu, öğrenme güçlüğü, demir 

eksikliği, diş çürükleri, zayıflık gibi 

birçok sağlık sorununa yol açabil-

mektedir. Ebeveynler çocuklarına iyi 

rol model olmalıdır. Mümkünse okul 

dönemi çocuklara meyve, yoğurt, ay-

ran gibi sağlıklı ara öğünleri içeren 

beslenme çantası hazırlanmalıdır. 

Çocukların ideal kilolarını ve 

sağlıklarını korumaları için nasıl 

bir beslenme düzeni önerebiliriz? 

Çocuklar ailelerini taklit eder, bu 

yüzden önce ebeveynler sağlıklı bes-

lenerek çocuklarına örnek olmalıdır-

lar. Ebeveynler paketli ürünler tüke-

tirken, çocuğuna yedirmemeye çalış-

ması pek mümkün değildir. Bizler 

sağlıklı tercihler yaparsak, severek 

yersek ve fiziksel olarak aktif olur-

sak, çocuklarda böyle olur.  

Çocukların, büyüme ve gelişimleri 

için tüm besin gruplarından (süt ve 

süt ürünleri, et-tavuk-balık-yumurta- 

kuru baklagiller ve yağlı tohumlar, 

sebze- meyve ve ekmek-tahıl grubu) 

çeşitli, dengeli ve yeterli beslenmeleri 

gerekmektedir. Okul çağı çocukları 

kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği-

nin yanında 1-2 kez de ara öğün yap-

malıdırlar. Özellikle kahvaltı, çocuk-

ların konsantrasyon, uyanıklık, anla-

ma, öğrenme ve hafızalarına olumlu 

etki sağlamasıyla büyük önem taşı-

maktadır.  

Paketli hazır gıda-

lar ve şekerli meş-

rubatlardan ola-

bildiğince uzak 

durulmalıdır: bun-

lar, sağlığa zarar-

ları olduğu gibi 

çocuklarda doy-

gunluk yaratıp 

günlük tüketmele-

ri gereken sebze, 

meyve ve diğer 

besin gruplarını 

tüketmemelerine 

neden olacaktır. 

Ara öğünlerde, paketli gıdalar yerine 

meyve, taze sıkılmış meyve suyu, süt, 

ayran, yoğurt gibi sağlıklı tercihlerde 

bulunulmalıdır. Çocuklara yemek, 

ödül veya yasak olarak sunulmamalı-

dır. Yasak konulan besinlere çocukla-

rın ilgisi artmakta ve gizli gizli yeme 

eğilimi göstermektedirler. Çocuklara 

anlayabilecekleri şekilde neden yeme-

meleri gerektiğini, o besinin zararları-

nı açıklamak daha doğru bir yakla-

şımdır. 

Yemekler mümkün olduğunca ailecek 

ve yemek masasında yenmelidir. Her-

hangi bir aktivite (televizyon veya 

tablet karşısında) esnasında yemek 

çocuklarda bilinçsiz yemeye yani ne 

yediklerinin ve ne kadar yediklerinin 

farkına varmadan yemelerine neden 

olacaktır. Ayrıca, çocuklar doydukla-

rında daha fazla yemeleri için zorlan-

mamalıdır. 

Çocuklar evde pişen sebze yemekleri-

ni sevmiyor/yemiyor diye onlar için 

özel yemekler pişirilmemelidir, aksi 

takdirde çocukta sağlıklı beslenme 

alışkanlığı ve sofra kültürü oluştura-

mayız. Çocukların sebze yemeklerini 

yemesi için önce rol model olarak biz 

severek yemeliyiz, daha sonra çocuk-

ların tabaklarına tadımlık olarak koy-

malıyız. Çocukların bir besine alışma-

ları ve yemeleri için o besini 10-15 kez 

denemeleri gerekmektedir. (Devamı 

internet sitemizde ve sosyal medya 

hesaplarımızda…) 
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“TABAĞINI BİTİRMEN GEREKİ-

YOR”, “BUNLARI YEMEZSEN AR-

KANDAN AĞLAR”, “BU YEMEĞİ 

YERSEN ARKADAŞLARINLA 

OYUN OYNAYABİLİRSİN”, 

“YEMEĞİNİ BİTİRMEZSEN TAT-

LINI YİYEMEZSİZ”… 

Bu cümleleri ve benzerlerini bazen 

sonunun nereye varacağını bileme-

den bir ebeveyn olarak çocuğumuza 

birçoğumuz en az bir kere kullanmı-

şızdır. İstemeden de olsa çocuğumu-

za sevmediği bir yemeği zorla o anda 

yedirebilmek için veya tabağına koy-

duğumuz yemeği bitirmesi için zorla-

yarak veya tehditle yedirmeye çalışı-

yoruz. Bazı çocuklar gerçekten iştah-

sız olabilir veya o anda tabağına ko-

nan yemeğin görüntüsünü sevmediği 

için yemek istemeyebiliyor. Bu ebe-

veyn ile çocuk arasında bir savaşa 

dönüşüyor. Ve sonunda kazanan hep 

çocuklar oluyor. Aslında konuştuğum 

birçok psikolog arkadaşımdan aldı-

ğım geri bildirimde asıl düşünülmesi 

gereken sorunun “çocuk yemiyorsa 

sebebi nedir?” olduğudur. Birçok 

sebep olabilir. “iştahsız bir çocuk ola-

bilir”, “yemeğin tadını beğenmemiş 

olabilir”, “yemeğin tabakta-

ki servis şeklini, görünüşü-

nü veya tabaktaki renk uyu-

munu sevmemiş olabilir” ve 

daha birçok sebep o tabağın 

yenmemesi veya bitirilme-

mesinin sebepleri arasında 

sıralanabilir. Aslında bir de 

şöyle düşünelim. Çocuğu-

muz yemek saatine yakın bir saatte 

atıştırmalık bir şeyler yemiş ve yeme-

ğe çok fazla aç olmadan oturmuş ola-

bilir. Dolayısı ile her zaman yediği 

miktar kadar tabağına servis etseniz 

bile o gün bu sebepten dolayı tabağını 

bitirmemiş olabilir. Biz kendimizi de 

düşünelim. Her zaman sevdiğimiz bir 

yemeği aynı miktar yemeyebiliriz. Biz 

kendimizi yemek için zorlamıyorsak o 

zaman çocuğumuzu da o yemeği bitir-

meye zorlamamalıyız.  

Bir diğer önemli nokta da gerçekten 

çocuğumuz o yemeğin tadını sevme-

miş olabilir. O zaman o yemeği ısrarcı 

olup yemesini sağlayıp çocuğumuz 

üstünde o konuda üstünlük kurmaya 

çalışmaktansa ona aynı besini farklı 

şekilde sunarak onun 

sevebileceği şekle getir-

mek belki de o besini 

daha rahat ve severek 

tüketmesine yardımcı 

olacaktır.  

Bir de çocuğumuza ye-

meği yerse ödül olarak 

tatlı veya sevdiği başka bir kaçamak 

besini verebileceğimizi söylediğimiz 

an aslında o çocuk yemesi gereken 

besini vücuduna olan yararı için de-

ğil sadece sunulan ödülü kazanmak 

için yemektedir. Bu tarz besinleri 

yemesini yasaklamak da en az ödül 

olarak vermek kadar sorun yaratabi-

lecek duruma sebep olabilir.  

Yapılması gereken çocuğumuza sağ-

lıklı besinleri yemesi ile sağlanacak 

faydaları ve sık tüketilmesi ile sağlı-

ğını olumsuz olarak etkileyecek be-

sinlerin zararlarını ve doğru yeme 

sıklıklarını açıklayıcı bir şekilde an-

latmaktır.  

Çocuklara Kilo Almayı Biz Öğretiyoruz 
Uzm. Diyetisyen Selen Teksoy Tamel 

Ayın Masalı: Üveyik Kardeşler ve Bülbül 
Ümmü Gülsüm Çinici 

mış. 

Bülbül ilk gün ütücüye gitmiş. Üni-

formaların birazını ütülemiş ama 

“Hepsini ütüledim.” demiş.  

İkinci gün, sütçü üveyikle gitmiş. 

Bitkilerin birkaçını 

sağmış. “Süt bugün 

bu kadar!” demiş.  

Üçüncü gün, bağa 

gitmiş. Üzümleri 

kovaya doldurmuş 

ama çürükleri ayır-

mamış.  

Bülbül, yaptıkları-

nın fark edilmedi-

ğini düşünüyor-

muş. Birkaç gün böyle devam etmiş. 

Üveyikler bir gece kendi boyunlarına 

ve bülbülün boynuna siyah ipler bağ-

lamışlar.  

Sabah bülbül siyah ipleri fark etmiş. 

“Bunlar da ne?” demiş. “Bu sihirli bir 

ip. Yalan söyler ya da tembellik ya-

parsak ip bizi boğar. Bu yüzden hep 

doğru söyleriz ve çok çalışırız.” demiş 

üveyikler.  

Bir zamanlar üç dürüst, çalışkan 

üveyik kardeş varmış. Onlar erken 

kalkar, kahvaltı yapar, dua eder, işe 

gidermiş.  

Ütücü üveyik, görevlilerin üniforma-

larını temizler ve ütülermiş. Kıyafet-

leri her zaman 

temiz ve düzgün 

teslim edermiş. 

Sütçü üveyiğin 

bitkileri varmış. 

Onlardan süt 

sağar, pişirirmiş. 

Yoğurt, peynir, 

sütlaç yaparmış. 

Yaptıkları çok 

lezzetli olurmuş.  

Çiftçi üveyik ise bağlardan üzüm 

toplar, kovalara doldurur, sonra 

çürüklerini tek tek seçip satarmış. 

Günlerden bir gün eski bir dostları, 

bir bülbül getirmiş üveyiklere. Bül-

bülün bazı kötü alışkanlıkları var-

mış. Dostları, kardeşlerden, bülbülü 

eğitmelerini rica etmiş. Kardeşler 

bülbülü evlerine almışlar. Bülbül bir 

süre onlarla yaşayacak ve çalışacak-

Bülbül çok şaşırmış. Üveyikler bu-

nun üzerine “Sende de var artık.” 

demişler. Bülbül önce direnmiş ama 

sonunda kabullenmiş. Artık iyi dav-

ranmaya mecburmuş.   

O günden sonra bülbül işini düzgün 

yapmış. O dürüst, çalışkan olunca 

herkes onu sevmeye başlamış. Aile-

nin bir üyesi olmuş. Oraya niçin gel-

diğini, ilk günlerde neler yaptığını 

hiç kimse hatırlamıyormuş artık. 

Üveyikler, bülbül için bahçelerine 

güller dikmiş. Bülbül şarkılar söyle-

miş onlara.   

Aylar sonra üveyikler bülbüle 

“Boynundaki ip büyülü değil. Onu 

biz bağladık. İstersen çıkarabiliriz. 

“demişler. Bülbül “Dostlarım, bunu 

çok önceden anladım. Hatta bir gün 

ip çözüldü fakat ben onu tekrar dü-

ğümledim.” demiş.  

Önceleri bülbüle işini düzgün yaptı-

ran korkuymuş. Ama bunu devam 

ettiren sevgiymiş. 

Korkuyla yapılan iş mi daha keyifli 

sevgiyle yapılan iş mi? 



 

Ayın Etkinliği: Sayı Eşleştirme 

Sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte resimlerdeki rakamlarla nesneleri eşleştiriniz. 
Bakalım kim daha hızlı yapabilecek? 
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Oyuncak:  Eğitici Köpekçiğin Lavabosu 

Psk. Tuğçe Akınsel Karamanlı 

Eğitici köpekçik lavabo oyunu bebeğinize günlük rutinleri, 

nesneleri, renkleri, harfleri ve daha fazlasını eğlenceli 

şarkılar ve cümleler ile öğretir. Musluk başlarını çevirin, 

sabun şişesine basın, diş fırçası ve diş macununu çıkarın, 

tarağı kullanın. Ayrıca musluğun kırmızı ve mavi başlarını 

çevirerek ışıkları yakın. Miniğiniz aynada kendi yansımasını görebilir! Daha gerçekçi, 

güzel ve temiz eğlence için yumuşacık bir havlu ile desteklenir. Her çocuk farklı 

biçimlerde öğrenir ve oyun oynar. Yaşa Göre Gelişimi teknolojisi ile çocuğunuzun yaşına 

uygun seviyeyi seçme imkanı sunar. Böylece çocuğunuz büyüdükçe eğlenerek öğrenmeye 

devam eder. Her bir seviye çocuğunuzun keyifle keşfedeceği birbirinden farklı şarkılar, 

sesler, cümleler ve daha pek çok farklı içerikten oluşur.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap: Tatlı Masallar 

Yazar: Kollektif 

Sağduyulu çocuklardan çocuklara tatlı masallar…  Havva Ece Hacıoğluları, Sim Aliusta, Almira 

Berberoğlu, Hevin Topal, Ela Bayram ve Bahire Asoğlu isimli 4. Sınıf 

öğrencilerinin bir araya gelerek kendi hayal dünyalarında 

geliştirdikleri yaratıcı kısa masalları içeren kitap ‘Tatlı Masallar’ 

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) tarafından bir 

araya Tatlı Masallar olarak derlenmiştir. Gelirinin sosyal sorumluluk 

kapsamında Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvasına bağışlanacağı kitap 

16 sayfadan oluşmaktadır.  

Aile İçi Etkinlikler:  Kartondan Zürafa 

İnci Kalavasonlu  

Gerekli olan malzemeler: 2 adet karton bardak, sarı renk parmak boyası, kırmızı ve beyaz 

karton, şönil, siyah pastel boya, oynar göz, mum yapıştırıcı, silikon, el işi kağıdı ve makas. 

Etkinliğimizin yapılışı: İlk olarak karton bardaklarımızı sarı parmak boyası ile boyuyoruz. 

Ardından boynu için turuncu el işi kağıtlarını elimizle kopararak desen olacak şekilde mum 

yapışkan yardımı ile yapıştırıyoruz. Silikon yardımı ile de bardakları bir birine yapıştırıp 

kurumasını bekliyoruz. Kartondan hazırladığımız burun ve kulakları  ve  şönilden yaptığımız 

boynuzlarını silikonla yapıştırıyoruz. Son olarak oynar gözleri yapıştırıp siyah pastelle kaş ve burun 

deliklerini çizip zürafamızı tamamlıyoruz. Herkese kolay gelsin. 

Tarif: Kayısılı Minik Cup 

Dyt. Hande Arslan  

Konstipasyon (kabızlık) problemi olan çocuklar için alternatif bir atıştırmalık…  

Malzemeler: 6 adet kuru kayısı, 6 yemek kaşığı yulaf, 6 adet badem, 2 yemek kaşığı yoğurt.  

Hazırlanışı: Kayısıları sıcak suda 5-7 dakika beklemeye bırakın. Daha sonra yulafı rondodan 

geçirin ancak tamamen un haline gelmemesine özen gösterin. Daha sonra suda beklettiğimiz 

kayısıların 5 tanesini yulafın içine ekleyip tekrar rondodan geçirin (geri kalan 1 tanesini suyun 

içinde bırakın), kıvam alması için kayısıları beklettiğiniz sudan 2-3 yemek kaşığı ekleyip bir kez 

daha rondodan geçirin. Daha sonra dilediğiniz gibi şekillendirin ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın 

tepsisine koyup 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Yoğurdu ve kalan kayısıları da rondodan 

geçirin ve içerisine 1 çay kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz. Fırınlanmış yulaf cupları soğuduktan sonra 

içerisine yoğurtlu karışımı ekleyip çekilmiş badem ve tarçınla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun :) 



 

 

 

 

TATLISU  

BELEDİYESİ 

Çok özel anılarınızı  

Zambak Tatil Köyü’nde  
yaşayabilirsiniz… 

 

 

Tatlısu — Gazi Mağusa, Tel: 0533 869 2233, Faks: 0392 389 2027 


