
Sayı 49 Yıl 5 

AİLEMİZ 
www.ailemizdergisi.com 

AYLIK EBEVEYN DERGİSİ  

Kasım — 2020 ÜCRETSİZDİR 

Kapak Resmi: Yılmaz Çelebi 

Çocuklarda Ödev Rutinin Geliştirilmesi 
Özel Eğitim Uzmanı Tuğçe Özmert 

 

Pandemide Ebeveyn Olmak 
Uzman Psikolog M. Şule İlbuldu 
 

Ayın Söyleşisi:  Deniz Aker  
Zeytincioğlu 

Ferhat Atik 

Fast Food Tüketiminde Ailenin Rolü 
Uzm. Diyetisyen Selen Teksoy Tamel 
 

Vaşakların Vatanı 
Ümmü Gülsüm Çinici 

Kartondan Solucan 
İnci Kalavasonlu 

Kahvaltılık Bar 
Diyetisyen Hande Arslan 

Ayakkabı Bağcığı Bağlama  
Oyuncağı 
Psk. Tuğçe Akınsel Karamanlı 

 

Sizden  

Gelenler 

Berkay Yaşlı 

Derin Can 

Gurur Mete Ay 

Söğüde Pehlivanoğlu 



 

Çocuklarda Ödev Rutininin Geliştirilmesi 
Özel Eğitim Uzmanı Tuğçe Özmert 

SAYFA 2 AİLEMİZ  SAYI 49 YIL  5  

AİLEMİZ 
Aylık Ebeveyn — Çocuk Etkileşimi Dergisi 

Editör: Uzm. Dr. Erdem Beyoğlu,  

Dil Editörü: Doç. Dr. Erdem Yılmaz 

Etkinlik Editörü: Uzm. Orçun Latifoğlu 

İçerik: Uzm. Psk. Dan. Afet Kalavasonlu, Uzm. 

Psk. Melis Göksoylu, Dyt. Mehmet Miralay, İnci 

Kalavasonlu ve Ümmü Gülsüm Çinici 

İletişim: Duyal Dinçol  

Telefon: 0548 85 90 220 

E-posta: ailemizdergisi@gmail.com  

www.ailemizdergisi.com  

Facebook.com/AilemizDergisi  

Twitter.com/AilemizD 

Ayrıca Dergilik, Bundle ve Nabız  

uygulamalarındayız... 

Hepimiz meşgul insanlarız. Bir günü-

müzü planlamadan hareket ettiğimiz-

de yapılacakları zamanında yetiştir-

mekte güçlük yaşayabiliriz. Bazıları-

mız farkında olmadan (küçük not ka-

ğıtları kullanarak) bazılarımız ise ge-

rek ajanda veya not defteri gerekse de 

teknolojiden faydalanarak günlük 

planlar doğrultusunda hareket ediyor. 

Bu günlük planlar işlerimizin azlığını, 

çokluğunu ya da ne zaman biteceğiyle 

ilgili bize somut veri sağladığı için ken-

dimizi daha güvende ya da rahatlamış 

hissetmemize neden oluyor. 

Çocuklarımızın da bağımsızlaşmaya, 

düzenli olmaya ve bir plan dâhilinde 

hareket etmeye ihtiyacı vardır. Çünkü 

çocuklarımızla birlikte hazırlayacağı-

mız her planın bir sonu olacaktır. Tek-

rar tekrar söylememize rağmen çocu-

ğumuz çok sevdiği bilgisayar oyununu 

ya da televizyon dizisini bırakıp okul 

ödevlerini yapmaya başlayamaz. Bu-

nun nedeni bir planının olmaması ve 

yapılacakların öncelik sırasını belirle-

yememesidir. Ödevlerinin ya da görev-

lerinin ne olduğunu, ne zaman bitece-

ğini kestiremeyip çok sevdiği aktivite-

ye ne zaman döneceğini bilmemesin-

den kaynaklıdır. Belirsizlik ve karma-

şa herkesi korkutur. Ucu açık sevilme-

yen aktiviteler çocuklarımız için ürkü-

tücüdür. Bu sebeple plan doğrultusun-

da hareket etmek çocuğumuzun kendi-

ni güvende hissetmesine yardımcı ola-

caktır. Birlikte oluşturacağımız planla-

rın ilk içeriği;  

 Temiz ve 

Düzenli Okul 

Çantası, 

 Özel Ev Öde-

vi Alanı 

 Programlan-

mış Ev Ödevi 

Saati 

 Önceliklere 

göre hazırlamış Ödev Sıralaması 

 Tahmini Ödev Süresi 

 Ev Ödevi Molaları 

 Ebeveyn Kontrolü 

 Ertesi Güne Hazırlık 

 Ödül Panosu/ Ödül Anlaşması 

olmalıdır. 

Temiz ve düzenli olmak çocuğumuzu 

karmaşadan kurtaracak, yapılacakları 

sıraya koymak karmaşıklıktan çıkara-

caktır. Ev ödevini bulamama, okulda 

unutmak, çalışma masasındaki karma-

şanın da çocuğumuzu görsel olarak 

yoracağından düzen önemlidir. Ödevle-

rini koyacağı üzerinde hatırlatıcı notlar 

bıraktığımız bir dosya çocuğumuzun 

sorumluluk bilincinin güçlenmesine 

yardımcı olacaktır. Bu sorumluluk bi-

linci özgüvenin de gelişmesine yardım-

cıdır. Çocuğumuzu ödevlere başlaması, 

hızlanması, zamanında bitirmesi için 

sürekli sözel uyarılarda bulunuyoruz. 

Bu sözlü uyarılar bir süre sonra çocuğu-

muz tarafından görmezden gelinmeye 

başlanmakta ve çocuğumuz sözel yöner-

geleri almadığında ebeveynler ya kendi 

aralarında ya da çocuklarla sözlü mü-

nakaşalar başlayabilmektedir. Saatleri 

bilen çocuğumuz için saatleri pekiştir-

mesine yardımcı olacak ev ödevi saati 

belirleme ve tahmini ödev süresini dü-

zenleme ya da belirleme çocuğumuzun 

sürekli uyarılma gereksinimini azaltır-

ken saatleri bilmeyen çocuğumuz için 

kullanacağımız timer (zamanlayıcı) 

sözel uyaranları geri çekmemize yar-

dımcı olacaktır. Bu hem ebeveyni ra-

hatlatacak hem de ebeveyn ve çocuk 

arasındaki ödev tartışmasını en aza 

indirgeyerek ebeveyn çocuk arasındaki 

bağ zedelenmeyecektir. Ev ödevi mola-

ları çocuğumuzun dikkat süresine göre 

belirlenerek 

azar azar 

s a a t l e r i n i 

daha uzağa 

ç e k e r e k 

çocuğumu-

zun dikkat 

s ü r e s i n i 

artırmayı da 

hedefleyebi-

liriz. Ebe-

veyn kontro-

lünde çocu-

ğumuzun iyi iş çıkardığını vurgulamayı 

ve güzel sözlerle çocuğumuzu motive 

etmeyi ihmal etmemeliyiz. Ertesi okul 

gününe hazırlık aşamasında çocuğumu-

zun hazırladıklarını unutmaması için 

kapı yanına ‘okula götüreceklerim’ adı 

altında bir kutu hazırlanarak hazırla-

dıklarını bu kutuda muhafaza edilebilir 

sabah evden çıkarken de bu kutu içinde-

kileri alıp okula gidebilir. Ödül panosu-

nun anlaşması önceden yapılmalı ve 

ödülleri kazanabilmek için parçadan 

bütüne(on yıldız sonra kararlaştırılan 

büyük ödül vb.) gidilmelidir. Alınacak 

ödüllerin ya da verilebilecek ödüllerin 

önceden belirlenmesi çocuğun beklenti-

lerini sınırlarken ebeveyni de zor du-

rumda bırakmayacaktır. Ödüllerin veril-

mesinde ebeveynlerin dikkat etmesi 

gereken, bu ödüllerin aslında bir rüşvet 

olmadığı ve bir emek karşılığında alın-

ması gerektiği, verilecek küçük ya da 

büyük ödüllerin bir tehdit unsuru olma-

masıdır.  

İş birliği ve sürekliliği sağlamak çocuğu-

muz için faydalı olacağından kullandığı-

nız etkinlik çizelgesi modelini sınıf öğ-

retmeni, etüt öğretmeni ve rehber öğret-

meninizle paylaşın. İş birliği içinde ol-

mak ve eğitimcilerle ebeveynin aynı 

tutumu sergilemesi çocuğumuzun aklı 

karışmadan ilerlemesine yardımcı ola-

caktır. Çocuğumuza düzeni öğretirken 

öğretmeyi hızlandıracak bir diğer etken 

ise model olunmasıdır. Ebeveyn de ken-

disi için günlük plan tablosu hazırlaya-

rak bunu çocuğumuzla paylaşabilir.  

Sevgili ebeveynler; çocuklarımız, dünya-

mızı etkisi altına alan covid-19 salgını 

nedeniyle neredeyse tüm gününü evde 

geçirmek zorundalar. Ebeveynleri ola-

rak işe devam etmek zorunda olduğu-

muzdan rutinleri kontrol edemiyoruz. 

Öz bakım becerileri, evdeki basit işlere 

yardım etme, okul ödevlerini tamamla-

ma en önemlisi ise teknolojiyle zaman 

geçirme süresi. Unutmayalım ki düzen 

ve sistematik çalışma çocuklarımızı 

başarıya götürecektir. Bu başarı biz 

ebeveynlerin hayatını da kolaylaştıra-

caktır. Gün içinde organize edemediği-

miz durumlar bizlerin kaygılanmasına 

neden olur. Kaygı ve stres çocuklarımız-

la, çevremizle olan iletişimimizi etkiler.   

Sistematik çalışma çocuklarımızı başa-

rıya götüreceği gibi biz anne ve babala-

rın da işini kolaylaştırarak çocukları-

mızla daha iyi etkileşim ve iletişim kur-

mamıza yardımcıdır. 

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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Ebeveynlik en iyi zamanlarda bile zor 

olabilir, ancak COVID-19 pandemisiyle 

birlikte aile hayatı da önemli ölçüde 

değişti.  

Yeni normaller çerçevesinde iş, eğitim 

ve aile olma sınırlarımız belirsizleşti ve 

bulanıklaştı. Uzaktan çalışma ve eği-

tim süreci, alışılmadık çalışma saatleri 

özel hayatımızla iç içe geçti. Amerikan 

Psikoloji Derne-

ği'nin COVID-19 

pandemisi Stres 

anketine göre, 

ebeveynler çocuğu 

olmayan yetişkin-

lere göre çok daha 

fazla gerginlik 

hissetmektedir. 

Türkiye’de yapı-

lan bir anketten elde edilen sonuçlara 

göre ise; Kadınlar koruyucu, kollayıcı 

anne rolleri nedeniyle çocukları ve 

aileleri için daha fazla endişe yaşa-

maktadır. Dolayısıyla salgın, anneler 

üzerinde daha fazla duygusal yük ve 

sorumluluk yaratmaktadır. 

Ayrıca, on ebeveynden yedisi kendileri 

veya bir aile üyesinin koronavirüse 

yakalanması, yeni rutinlere uyum sağ-

laması ve çocukları için uzaktan eğiti-

mi yönetme konusunda oldukça endişe-

lidir. Ebeveynlerin çoğu, pandeminin 

çocuklarının sosyal gelişimine uzun 

vadede zarar vereceğinden endişe duy-

maktadır. Birçok aile bütün günü evde 

birlikte geçirirken, kendilerini kısıtlan-

mış hissetmekte ve çatışmalar yaşan-

maktadır. 

Bunca kaygı, stres ve artan sorumlulu-

ğu dengelemek ebeveynler  için sıkıntı-

lı olabilmektedir.  Ebeveynler sürekli 

olarak çocuklarının sağlıklı beslenme-

sini, uyumasını, uzaktan eğitimdeki 

ihtiyaçlarını sağlamaya çalışırken, 

aynısını kendileri için yapmamaktadır. 

Ama unutulmaması gereken, mutlu 

ebeveynlerin mutlu çocuklar yetiştirdi-

ğidir. Çocuklar sünger gibidir, ebe-

veynlerin duygularını emer; stresi algı-

lar ve olumsuz etkilenirler. Ayrıca, 

yüksek düzeyde stres yaşayan ebe-

veynlerin tutarsız davranma ve çocuk-

larına daha az stresli ebeveynlere göre 

daha sert davranma olasılığı daha yük-

sektir. 

Pandeminin bir süre daha hayatımızda 

olacağını düşünürsek, ebeveynlik rolle-

ri, iş ve kişisel alanımız arasındaki 

sorumlulukları dengelemek hayati 

önem taşımaktadır. 

Peki ebeveynler çatışan 

sorumluluklarını nasıl 

dengeleyebilirler? İşte 

bazı ipuçları : 

 Sınırlar koymaya 

çalışın. Zamanınızı 

ebeveynlik, iş, eş ve 

kendinize ait zaman 

olarak ayırın.  

 Evden çalışarak geçen bir gü-

nün sonunda, aile zamanı sıra-

sında bilgisayarı kapatın.  Evin 

içinde alan izin veriyorsa, ideal 

olarak kapanan bir kapıyla belir-

lenmiş bir çalışma yerine sahip 

olun, böylece aile üyeleri işin de-

vam ettiğini bilir. 

 “Ben" zamanı yaratın. Her gün 

çocuklarınızın kendileri için bir 

şeyler yapması veya odalarında 

sessizce vakit geçirmeleri için za-

man ayırın ve bu süre zarfında 

rahatlamanıza yardımcı olacak bir 

şeyle kendinizi şımartın. Yoga, 

meditasyon, yapabilir, kitap okuya-

bilir veya sevdiğiniz bir dizi, film, 

belgesel vs izlemek, hobilerle meş-

gul olmak  gevşemenize yardımcı 

olabilir. 

 Eşinize vakit ayırın. Eş rolünüzü 

unutmayın.  

 Kişisel alışkanlıklarınıza ve 

günü nasıl geçirdiğinize bir göz 

atın. Zamanınızı boşa harcayan 

her şeyi temizleyerek kendinize 

alan yaratın. 

 Aile içinde sorumlulukları pay-

laştırın. 

 Hayır deyin. Gerçekçi olun. Kaldı-

rabileceğinizden fazla yük, sorum-

luluk almayın. 

 Sosyal desteğe sahip olmak, 

stresle mücadelede eş, dost ve 

arkadaş desteği son derece 

önemlidir. Sevdiklerinizle buluş-

mak için sanal platformları kulla-

nın. Çocuklarınız arkadaşlarını 

özlüyorsa, diğer ebeveynlerle birlik-

te sanal oyun randevuları ayarla-

yın. 

 Açık havada vakit geçirin. Hepi-

mizin şarj olmaya ihtiyacı 

var. Doğa yürüyüşü, balık tutma, 

açık hava etkinlikleri gibi aktivite-

lere zaman ayırın.  

 Duygularınızı eşinizle paylaş-

maktan çekinmeyin. Birbirinizi 

dengeleyin. 

 Eğer stres ya da kaygı düzeyini-

zin arttığını hissediyorsanız 

çocuklarınızın bulunduğu oda-

dan birkaç dakikalığına çıkın, 

kendinize biraz  zaman verin. 

Baş edemediğiniz durumlarda ar-

kadaşlarınızla, ailenizle paylaşın 

veya profesyonel yardım alın. 

 Rutininizi mümkün olduğunca 

koruyun. Bazı şeyler değişse bile, 

ailenizin yemek zamanı ve yatma 

zamanı gibi rutinleri olmalı. Bu, 

çocuklarınıza tutarlılık duygusu 

verecek ve size de yardımcı olacak-

tır. 

 Esnek olun. Hepimizin hayatın 

nasıl olmasını istediğimize dair 

beklentileri var.  Ancak beklentile-

rinize çok katı bir şekilde bağlı kal-

mak aşırı stres yaratabilir.  Uyum 

sağlayın ve doğaçlama yapın.  

 Kendinize hata yapma payı ayı-

rın ve kendinizi affedin. Mükem-

mel olmak zorunda değilsiniz, sade-

ce yeterince iyi olun. 
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Arpın iyileştirici gücü 

Dünyada yaygın olarak kullanılan arp 

terapiyi ülkemize getiren Arp Sanatçı-

sı Deniz Aker Zeytincioğlu, kanser 

hastalarının kemoterapi sırasında 

endişe ve kaygılardan uzaklaşarak 

rahatlatmaları; ilkokul çağındaki ço-

cukların ise rahatlama, güven duyma, 

zihinsel becerileri artırma ve iletişim 

yeteneklerini geliştirmeleri yönünde 

müziğin iyileştirici gücünü kullanıyor. 

Dilerseniz önce Arp enstrümanın-

dan başlayalım. Nedir? Nasıl bir 

müzik aletidir? 

Arp, İ.Ö. 3000 yılından bu yana, çeşit-

li evreler geçirerek ve biçimsel deği-

şimlere uğrayarak bugüne ulaşmış, 

Klasik Batı Müziği’nde kullanılan en 

eski, telli bir müzik aletidir. Mısır, 

Mezopotamya, Ortadoğu ve Akdeniz 

uygarlıklarından eski Yunan ve Ro-

ma'ya kadar uzanan ve o dönemlerde 

ismi "Lir" olarak kullanılan arpın 

geniş bir kullanım coğrafyası vardır. 

Arpın 47 teli ve yedi pedalı vardır. 

Her sesin bir pedalı vardır. Pedalların 

yardımıyla tellerin sesi değiştirilebi-

lir. Bu pedallar üç ayrı konuma getiri-

lebilir. Böylece bir nota diyez ve bemol 

olabilir. Arpın berrak ve dingin sesi, 

diğer enstrümanlardan kolaylıkla 

ayırt edebileceğimiz özel bir konum-

dadır. Dinlendirici tınısı ve ruhani 

çağrışımları ile arp, binlerce yıldır 

birçok kültür tarafından iyileştirici bir 

enstrüman olarak kullanılmıştır. 

Arp Terapi’nin temellerini öğre-

nelim. Müzikle terapi nasıl olu-

yor? İyileştirme meselesi nasıldır? 

Terapötik müzik, insanın fiziksel, 

ruhsal, zihinsel ve duygusal bütünlü-

ğünü sağlayan bir terapidir. Müzikle 

terapi ülkemizde yeni yeni uygulan-

maya başlansa da dünyada kullanılan 

yaygın bir yöntemdir. Hepimizin bildi-

ği üzere evrende her şey, değişken ses 

dalgaları oluşturarak titreşim ve fre-

kans halindedir. Ses, fiziksel bir ener-

jidir. Nota çalındığı zaman ses, hava-

yolu ile kulağımıza gelerek vücudumu-

za giriş yapar. Tını 

enstrümanın ka-

rakteristik sesidir 

ve her enstrümanın 

kendine ait benzer-

siz titreşimleri var-

dır. Düşünceleri-

mizde bir titreşim-

dir. Baskı altında 

kaldığımız da endi-

şe ve kaygı durum-

larında bedenimi-

zin titreşimleri 

bozulmaktadır. 

Fiziksel, ruhsal, 

zihinsel ve duygu-

sal birliğin bozul-

ması bir diğer anla-

mı ise hastalıkların 

kapıyı çalması de-

mektir.  

Arp terapi, arpın kullanıldığı iyileştir-

me türünü tanımlamak için kullanılan 

genel bir terimdir. Arpın tınısı ve zen-

gin armonik yapısı bireyin endorfin 

hormonu seviyesini artırarak kaygı, 

stres, baskısal duygular, ağrı ve anksi-

yete hallerini azaltmakta ve dolayısıy-

la zihinsel odaklanmayı kolaylaştırıp 

anda kalmaya yardımcı olmaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, arpın 

kronik acı ve ağrı üzerinde de etkili 

olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda 

stres ve depresyon gibi psikolojik ra-

hatsızlıkların tedavisinde de önemli 

bir etkiye sahiptir. Terapi müziği uy-

gulamalarında kaygıda azalma, uyku 

düzeninde ve kalitesinde iyileşme, 

stresin azalması ve ruhsal durumun 

iyileşmesi gibi faydalı etkiler görülür. 

Arp Terapi’yi pratikte uygulayan 

birisi olarak bunun uygulamaları-

nı nerelerde ve nasıl yaptığınızı 

aktarır mısınız? 

Arp ile interaktif çalışma imkanı yara-

tarak, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılara 

yönelik terapi uyguluyorum. Daha ön-

ce, Onkoloji Haftası’nda Onkoloji Servi-

si’ndeki kanser has-

talarına yönelik 1 

haftalık bir çalış-

mam olmuştu. Ar-

dından trafik kaza-

larına, otopsiye gi-

den polis mensupla-

rına ve Temel Eği-

tim Kursu’nda öğre-

nim gören polis 

adaylarına “Strese 

karşı Arp Terapi” 

projesini gerçekleş-

tirdim. Son olarak 

Başbakanlık Uyuş-

turucu ile Mücadele 

Komisyonu'nun 

Milli Eğitim Bakan-

lığı ile yaptığı iş 

birliği sonucunda, 

KKTC genelindeki 

ilkokul 5’inci sınıflara yönelik yürütü-

len Arp Terapi Projesi’ni yaklaşık 3 

yıldır gerçekleştiriyoruz. 

Arp Terapi etkinliklerinden nasıl 

sonuçlar aldınız? 

Arp terapi uygulaması için en önemli 

etkenlerden biri çalışmanın devamlılı-

ğıdır. Mesela uzun süreli ilaç kullanı-

mında (kemoterapi dönemleri için) her 

hasta ile her gün 20 - 25 dakika çalışıl-

ması gereklidir. Onkoloji bölümündeki 

çalışmam sadece 1 haftalık olduğundan 

yeterli bir verimin alındığını düşünmü-

yorum. 

KKTC genelindeki ilkokul 5’inci sınıfla-

ra yönelik arp terapi sunumunda ise, 

yaklaşık 2 bin öğrenciye kadar ulaştık. 

Bu süreçte her öğrencinin kalbine sade-

ce bir kere dokunabilmiş olsak da, ge-

niş bir öğrenci kitlesine ulaşmış olma-

mız gerçekten mutluluk verici. ( Deva-

mı internet sitemizde ve sosyal medya 

hesaplarımızda…) 
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Özellikle son 15-20 yıl içerisinde tüm 

dünyada insanların beslenme alışkan-

lıklarında büyük değişimler olmaya 

başlamıştır. Iş hayatının yoğunluğu 

buna bağlı olarak hızlı öğün hazırlama 

zorunluluğu ve fast-food besinlerin 

damak zevkimize hitap etmesi tüketi-

me olan ilgiyi artırmıştır. Özellikle 

Hamburger, patates kızartması, pizza 

gibi düşük protein ve yüksek karbon-

hidrat içeriğine sahip fast-food besinle-

rin tüketimi giderek ev yemeklerinin 

(anne yemeği) yerini almaya başlamış-

tır. Bu durumda hem ebeveynlerde 

hem de doğal olarak çocuklarda fast 

food tüketiminde artış gözlenmektedir.  

Bu besinlerin tüketimindeki artış sık-

lığı doğal olarak evde ailece yenen 

yemekte çocuklar için de örnek teşkil 

ettiğinden sıklığı artırıldığı sürece 

çocukların gözünde de ev yemeklerin-

den daha ön plana konulmaya başlan-

dığı görülmektedir. 

Aile ile birlikte yemek yeme, çocukluk 

döneminde temelleri atılan, ileriki yaş-

larda besinle ilgili düşünceleri ve bes-

lenme alışkanlıklarını 

etkileyen önemli bir fak-

tördür. Aile ile birlikte 

yemek yerken sadece ma-

sadaki yemeği paylaşıl-

mamakta aynı zamanda 

beslenme alışkanlıkları ve 

yaşam tarzı da paylaşıl-

maktır. Fast-food tüketi-

minin aile içinde başladı-

ğını biliyor muydunuz? 

Yetişkin fast-food tüketimi yapan birey-

lerle yapılan çalışmalar, fast-food ürün-

lerini tüketmeye başlama zamanının 

1/3 oranında çocukluk ya da adolesan 

döneme dayandığını işaret etmektedir.  

Çocukların beslenme alışkanlıklarında 

en önemli faktör aile ile yemek yeme 

ortamıdır. Anne baba ile beslenme ve 

tüketim alışkanlığı çocukları etkile-

mektedir ve gelecekteki beslenme alış-

kanlıklarının temelini oluşturmaktadır.  

Çocukların beslenmesinde önemli olan 

ikinci nokta ise çevresi yani arkadaş 

grubu ve onların aileleri-

nin onlara öğrettiği bes-

lenme alışkanlıkları gel-

mektedir.  Bazı aileler her 

ne kadar sağlıklı yemek 

tüketmeye ve evde hazır-

lanan yemeği tercih etme-

ye ve çocuklarına da evde 

beslenme alışkanlığı edin-

dirmeye uğraşsa da, günümüzde fast 

food tüketimini etkileyen ve ilgi çekici 

hale getiren dış etmenler (reklamlar, 

tabak sunumu…) hem kendi çocuğu-

muzu hem de onun arkadaş çevresini 

etkilediğinden fast food tüketiminde 

artışlar gözlenebilmektedir. (Devamı 

internet sitemizde ve sosyal medya he-

saplarımızda…) 

Fast Food Tüketiminde Ailenin Rolü 
Uzm. Diyetisyen Selen Teksoy Tamel 

Ayın Masalı: Vaşakların Vatanı 
Ümmü Gülsüm Çinici 

“Ninni benim lavlarıma ninni 

Uyusun da uyusun lavlarım ninni 

Uyumazsa beni aşar, dağdan ta-

şar, vaşaklar kaçar 

Uyusun da uyusun lavlarım ninni” 

Lavlar çok uzun vakitler uyumuş 

ve bu sürede vaşaklar lavların bir 

gün tekrar gelebileceğini unutmuş. 

Ama bir gün volkan bekçisi uyu-

muş, ninniyi yarıda kesmiş. Lavlar 

uyanmış. Ve çılgınca dışarı çıkmaya 

başlamış.  

Vaşaklar şaşkınmış. Dumanları gören-

ler sala doğru koşmuş. Sal bakımlı de-

ğilmiş ama pek çok vaşak sala binebil-

miş. Bu sırada bir anne vaşak, 

“Yavrularım yok. “ deyip ağlamaya baş-

lamış. Birkaç vaşak annenin bu halini 

görünce “Üzülme, onları sana sağ salim 

getiririz.”  deyip yavru vaşakları bul-

Uzaklarda bir ada, adada büyük bir 

dağ varmış. Bu dağda bir volkan bekçi-

si ve yaramaz lavlar yaşarmış. Dağdan 

arta kalan topraklar-

da da vaşaklar. Vol-

kan bekçisinin çok 

önemli bir vazifesi 

varmış: yaramaz lav-

ları uyutmak. 

Bazen adada sıcaklık 

birden artar, havaya 

duman yayılırmış. 

Öyle zamanlarda vaşakların hızlıca 

adadan uzaklaşmaları gerekirmiş. De-

nizden başka kaçacakları yer de yok-

muş. Lavlar uyanıp dağdan çıkarsa 

vaşaklar denize atlar saatlerce suda 

kalırmış. Bir gün birkaç vaşak bir sal 

yapmayı akıl etmiş. Lavlar akmaya 

başlayınca salla denize açılmışlar. Lav-

lar soğuyunca adaya geri dönmüşler. 

Bu, onlar için daha güvenli olmuş. Vol-

kan bekçisi uzun zaman şu ninniyle 

uyutmuş lavları:  

mak için lavlar içindeki adaya dönmüş-

ler. Geride kalanlar hem yavru vaşak-

lar hem de onları kurtarmaya gidenler 

için dua ediyormuş.  

Kısa süre sonra, kahraman vaşaklar, 

yavru vaşakları da alıp sala dönmüşler. 

Herkes çok sevinmiş. Bütün vaşaklar 

kurtulmuş. Bu defa lavlar adayı tama-

men kaplamış. Artık vaşakların yaşam 

alanı yokmuş. Vaşaklar bu durumda 

adaya geri dönemezmiş. Vatanlarını 

terk etmeleri gerekiyormuş. Kendileri-

ne yeni bir vatan bulmak için bindikle-

ri salla denize açılmışlar.  

Vaşaklar da çok üzülmüş bu duruma, 

volkan bekçisi de. 

Zorlu bir yolculuktan sonra vaşaklar 

bir adaya varmışlar. Bir grup vaşak, 

adayı incelemiş. Adada kimseler yok-

muş. Buraya yerleşmişler. Bu ada onla-

rın yeni vatanı olmuş. Bütün zorlukla-

ra rağmen yaşamak güzeldir. Sence? 



 

Ayın Etkinliği: Hayvanları Sayma 

Sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resimdeki hayvanları sayınız ve 
kaç adet olduğunu yuvarlak içine yazınız. Bakalım kim daha hızlı sayıp yazabilecek? 
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Oyuncak:  Ayakkabı Bağcığı Bağlama 

Psk. Tuğçe Akınsel Karamanlı 

Çocuğunuzun küçük kas becerilerini geliştirmeye yönelik pek çok etkinliği ev ortamında, 

günlük yaşantınızda kullandığınız malzemelerle yapmanız mümkün. Çocuğunuzun ince motor 

becerilerinin gelişimi için boş zamanlarınızda küçük alıştırmalar yapabilirsiniz. Örneğin; 

düğme ilikleme, fermuar çekme, ayakkabı bağcığı bağlama gibi günlük işleri birlikte 

deneyebilirsiniz. Bir yere yetişmeye çalışırken ya da evden çıkarken, çocuğunuza zaman 

tanımakta zorlanabilirsiniz. Bu nedenle aceleci davranıp, onun yerine bu işleri siz yapmayı 

tercih edebilirsiniz. Ancak, bu çocuğunuzun öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu 

nedenle, evde olduğunuz zamanlarda çocuğunuzun bu becerileri kazanması için alıştırmalar 

yapabilir ve hız kazanmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabı bağcığı bağlama oyuncağı ile 

çocuğunuzun ince kas becerilerini gelişilmesini destekleyebilir ve günlük yaşamında kullandığı 

ayakkabı bağlama becerisi öğrenmesine destek olabilirsiniz. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap: Ördek Tatilde 

Yazar: Gilad Soffer 

Sevimli ördeğin keyifli, komik ve interaktif hikayesi…  

Sevimli Ördeğin tatile gitmesi ile başına gelenleri mizahi bir dille konu 

alan keyifli bir kitap. Ancak kitabı diğer kitaplardan ayıran en önemli 

özelliklerinden biri okuyucunun da kitap içerisinde bir rolünün olmasıdır. Okuyucu sayfaları 

çevirdikçe sevimli ördeğin başına türlü türlü komik olaylar gelmektedir. Bu yönü ile okuyucuyu da  

hikayeye katan kitap interaktif  yapısı ile dikkat çekmektedir. Yapı Kredi Kültür Yayınları 

tarafından 2018 yılında basılan kitap 44 sayfadan oluşmaktadır.  

Aile İçi Etkinlikler:  Kartondan Solucan 

İnci Kalavasonlu  

Gerekli olan malzemeler: Solucan şablonu, tuvalet kağıdı rulosu (biz iki adet kullandık siz 

ihtiyacınız kadar kullanabilirsiniz), parmak boyası, pastel boya, karton, mum yapıştırıcı ve makas. 

Etkinliğimizin yapılışı: İlk olarak tuvalet kağıdı rulosunu istediğiniz renk parmak boyası ile 

boyuyoruz. Solucan şablonunu boyadıktan sonra makas ile kesip mum yapışkan yardımı ile  

yapıştırıp tekrar kesiyoruz. Bir diğer işlem olarak ruloların altına da karton yapıştırıyoruz. En son 

olarak ise solucan ve ruloları mum yapışkan ile yapıştırıp etkinliğimizi tamamlıyoruz. 

Herkese kolay gelsin. 

Tarif: Kahvaltılık Bar 

Dyt. Hande Arslan  

Ketojenik diyet uygulayan çocuklar için alternatif bir atıştırmalık tarifi…  

Malzemeler: 1 su bardağı kabuğu soyulmuş çiğ badem, 1 su bardağı ceviz, Yarım su bardağı 

kabuklu çiğ badem, 1 yumurtanın beyazı, Yarım çay bardağı badem sütü, 1 çay kaşığı vanilya (isteğe 

bağlı) ve 1 çay kaşığı kabartma tozu 

Hazırlanışı: Kabuksuz çiğ badem toz haline gelene kadar rondodan geçirin. Kabuklu badem ve 

ceviz ise daha iri olacak şekilde rondodan geçirin veya bıçak yardımıyla parçalar haline getirin. 

Rondodan geçirdiğiniz tüm kuruyemişleri bir kaba alarak içerisine diğer malzemeleri de ekleyin. 

Daha sonra istediğiniz gibi şekillendirerek yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde 15—20 dakika pişirin. 

Biraz soğuduktan sonra sürülebilir peynir ile birlikte tüketilebilir.  

Afiyet olsun :) 



 


