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Ayrıca Dergilik, Bundle ve Nabız  

uygulamalarındayız... 

Down sendromu (Mongolizm/Trizomi 

21) 800 canlı doğumda bir görülen bir 

genetik bozukluktur. Genetik yapı-

mızda olan 23 çift kromozomdan 21. 

kromozomun bölünme sürecindeki bir 

hata nedeniyle üçlü olarak bulunması 

sonucu oluşur. Down sendromu teda-

vi edilmesi gereken bir hastalık değil, 

bir genetik farklılıktır. Annenin yaşı 

arttıkça bebekte down sendromu gö-

rülme riski artar. Down sendromlu 

bireylerde hafif veya orta zihinsel 

gerilik ve fiziksel gelişim geriliği bu-

lunur. 

Klinik özellikleri: 

Down sendromlu bireylerin bazı 

önemli fiziksel özellikleri vardır. Bun-

lardan en sık görülenleri arasında 

küçük ve çekik gözler, gözlerin burun 

taraflarında deri katlantısı 

(epikantus), basık burun kö-

kü, kalın ense, düşük kulak-

lar, avuç içinde tek çizgi 

(simian çizgisi), kısa parmak-

lar ve kıvrık serçe parmak 

gibi özellikler sayılabilir. Fi-

ziksel özelliklerin hepsi ya da 

bir kısmı bebekte bulunabilir. 

Down sendromlu bireylerin 

hepsinde hafif veya orta dü-

zeyde zeka geriliği vardır. 

Zekadaki gerilik çocuk büyü-

dükçe daha fazla göze çarpar. 

Bu nedenle down sendromlu 

bireylerde erken dönemde 

başlayan düzenli özel eğitim prog-

ramları zihinsel gelişimlerini destek-

lemek için önemlidir. Dil ve konuşma 

gelişimindeki gerilik ve konuşma 

problemleri nedeniyle dil ve konuşma 

terapisi almaları gerekli olabilir.  

Genellikle akranlarına göre daha kısa 

boylu ve metabolizmalarındaki yavaş-

lık nedeniyle daha kilolu olurlar. Bu 

nedenle erken yaşlardan itibaren 

düzenli ve sağlıklı beslenme alışkan-

lığı sağlamak gereklidir.  

Down sendromlu bebekler genellikle 

yaşıtlarına göre fiziksel açıdan daha 

geri bir gelişim gösterirler, kas tonus-

ları düşüktür (hipotoni). Desteksiz 

oturma, yürüme, koşma ve zıplama 

gibi motor beceriler gecikmeli olarak 

gelişir. Bu nedenle fizyoterapi, fizik 

tedavi ve duyu bütünleme terapisi gibi 

yöntemler erken dönemde fiziksel geli-

şimi desteklemek için başlatılmalıdır. 

Zihinsel ve fiziksel gelişim gerilikleri-

nin yanında down sendromlu bebek-

lerde doğumsal kalp hastalıkları, ti-

roid hormon bozuklukları, diyabet, 

sindirim sistemi anomalileri, göz ve 

görme ile ilgili problemler, işitme ka-

yıpları, hematolojik ve dermatolojik 

hastalıklar gibi organik hastalıklar 

sık görülmektedir. Bu nedenle bu be-

beklerin diğer organ anomalileri yö-

nünden mutlaka taranmaları ve ge-

rekli durumlarda takip ve tedavileri-

nin düzenli olarak devam ettirilmeleri 

gerekir. 

Down sendromlu kız çocuklar büyü-

düklerinde üreme kapasitesine sahip-

ken erkeklerin neredeyse tamamı in-

fertildir, yani çocuk sahibi olma şans-

ları düşüktür. 

Boyun omurlarındaki aşırı hareketli-

lik nedeniyle, temas içeren spor akti-

vitelerinde bulunmaları sakıncalı ola-

bilir. Sakatlanma riskleri yüksektir. 

Uyku sırasında apne atakları yaşaya-

bilirler. Bu da onların kaliteli bir uyku 

almalarını engeller.  

Down sendromlu bireylerde erken 

yaşlarda bunama belirtileri (demans) 

başlayabilir, klinik belirtiler görüldü-

ğünde mutlaka tiroid hastalıkları ve 

depresyon dışlanmalı, Alzheimer has-

talığı tanısı aldıklarında gerekli teda-

viler başlatılmalıdır. 

Tanı:  

Hamilelik sırasında yapılan ikili ve 

üçlü tarama testleri ile down sendro-

mu riski saptanabilir. Yüksek riskli 

gebelere uygulanan amniosentez ile 

tanı kesinleştirilebilir. Hamilelikte 

saptanamayan olgular doğum sonra-

sında görünüşlerindeki farklılık nede-

niyle saptanır ve kromozom analizi 

yoluyla tanı kesinleştirilir. 

Prognoz: 

Günümüzde ilerleyen tedavi yöntemle-

ri ve uygun rehabilitasyon programları 

ile down sendromunda hayatta kalım 

süresi 25’li yaşlardan 49 yaşa kadar 

uzamıştır. Down sendromun-

da olası ölüm sebepleri ara-

sında en sık kardiyovasküler 

hastalıklar, bunama 

(demans), hipotiroidi ve löse-

mi gelmektedir. 

Genetik danışmanlık: 

Hamilelik döneminde tanı 

konduğu anda genetik danış-

manlık başlamalıdır. Klinik 

özellikler ve gidişat konusun-

da aile bilgilendirilmelidir. 

Gerekli medikal tedaviler ile 

özel eğitim programları, fizik tedavi, 

dil ve konuşma terapisi, duyu bütünle-

me terapisi gibi rehabilitasyon prog-

ramları erken dönemde başlatılmalı-

dır. 

Down sendromlu bireylerde bu duru-

mu ortadan kaldırmak mümkün değil-

dir, ancak bireyin gerekli tıbbi tedavi-

leri alması organik hastalıkların olum-

suz etkilerini azaltacak, uygun birey-

sel eğitim programları da zihinsel geli-

şiminin ve sosyal uyumunun artmasını 

sağlayacaktır. Böylece ilerleyen yaşlar-

da bağımsız ya da yarı bağımsız bir 

yaşam sürmeleri mümkün olabilecek-

tir. 

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay    

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Aile resimleri  arasında yapılan                

değerlendirmede sergilenmeye hak kazanan 

resimlerimiz belirlendi. Çocuklarımızı kutla-

rız. 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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Ortodonti; dişlerin çapraşıklıkları, 

çene kemiklerinin birbirleri ve kafa 

kemikleri ile ilişkisini inceleyen ve 

bunlara bağlı mevcut problemlerin 

teşhisini koyan diş hekimliği dalıdır. 

Halk arasında “tel tedavisi” olarak 

bilinen ortodontik tedavi ile dişlerde-

ki çapraşıklıklar ve aralıklar kolayca 

düzeltilip, doğru ve sağlıklı bir gü-

lümseme elde edilebilir. Günümüzde 

her yaşta rahatlıkla ortodontik teda-

vi yapılabilse de erken teşhis edilen 

diş bozukluklarının tedavi seçenekle-

ri daha fazla olduğu için mutlaka bir 

ortodonti uzmanı tarafından değer-

lendirme gerekmektedir. 

Birçok ebeveyn artık çocuklarının ilk 

doğum gününü takiben yıllık rutin 

diş hekimi muayenelerine başlanma-

sı gerektiğini bilmektedir ancak orto-

dontik tedaviye ne zaman başlanma-

sı gerektiğiyle ilgili kafa ka-

rışıklığı yaşanmaktadır. Biz-

ler, ortodonti uzmanları ola-

rak, çocukların ilk ortodontik 

muayenelerinin 7 yaşında 

yapılmasını öneriyoruz.  

Çocukların büyüme hızları 

birbirlerinden farklıdır an-

cak çoğu çocukta altı yaş 

civarında süt dişleri sallana-

rak düşmeye başlar ve yetiş-

kin azı dişleri ortaya çıkar. 

Bu noktada dişlerin temel dizilimini, 

eksik veya fazla dişlerin varlığını 

değerlendirebiliriz. Ayrıca gelecekte 

ağızda yer alması beklenen tüm kalı-

cı dişler için ihtiyaç duyulan yerin 

olup olmadığını tespit etmek de 

mümkün olabilir. Eğer gerekli yer 

olmayacağı ön görülüyorsa tedavi 

planları geliştirilebilir. Erken dönem-

de fark edilen problemlerin tedavisi-

ne küçük yaşta başlanıldığında çocu-

ğun kendisinin takıp çıkartabildiği 

hareketli aparey gibi daha basit yön-

temlerle sonuca ulaşılmaktadır. Er-

ken tedavinin amacı, süt dişlerinin 

görünümlerini iyileştirmek değil, 

daha ziyade gelecek kalıcı dişler için 

sağlıklı bir ortam yaratmaktır. Erken 

tedaviler çocuğun doğal büyüme sü-

reciyle beraber etki ettiği için uzun 

dönemde de daha kalıcı sonuçlar elde 

edilebilmektedir.  

Peki hangi durumlarda hemen 

ortodonti uzmanına başvurmak 

gerekir?  

 Süt dişlerinin erken kaybında 

 Süt dişleri düşmeleri gereken 

zamanda düşmediklerinde 

 Çiğnemede veya ısırmada güçlük 

görülüyorsa 

 Ağız açık solunum ve horlama 

varsa 

 Çenelerde kayma varsa ve açıp 

kapamada ses duyuluyorsa 

 Konuşma bozukluğu varsa 

 Sürekli olarak yanak veya dudak 

ısırma varsa 

 Diş gıcırdatılıyorsa 

 Yüz gelişiminde dengesizlik göz-

leniyorsa vakit kaybetmeden or-

todonti uzmanına danışılmalıdır. 

Kalıcı parmak emme, uzun süre bibe-

ron ve emzik kullanma, sürekli ağız-

dan nefes alma, tırnak ısırma, kalem 

ısırma ve dil itimi bir çocuğun çene, 

diş ve ağız gelişimini olumsuz yönde 

etkileyebilecek kötü alışkanlıklardır. 

Çocuklarda emme refleksi her ne ka-

dar doğal bir refleks olsa da 2- 4 yaş 

arasında bu alışkanlık terk edilmeli-

dir. Emzik, biberon, battaniye veya 

parmak emmenin devam etmesi çene-

lere uygulanan basınç nedeniyle alt 

ve üst dişler arasında boşluklar açıl-

masına veya üst çenede daralmaya 

bağlı olarak dişlerde çapraşıklık oluş-

masına sebep olmaktadır. Bütün bu 

değişiklikler, alt ve üst çenenin 

uyumlu kapanmasını engelleyerek 

çiğneme sırasında problemlere, çene 

kaslarında ağrıya ve burun yerine 

ağız yoluyla nefes almaya neden ol-

maktadır. Çocuklar, üst ön dişlerin 

alt dişleri örtmemesi sonucu araların-

da açılan boşluğa dilini yerleştirmeye 

başlar. Böylece dil, konuşma ve ye-

mek sırasında normal görevini yerine 

getiremez. Kötü alışkanlıkların orta-

dan kaldırılmaması nedeniyle dişler 

ve çene iskeletinde karşılaşılan bu 

sorunların yanı sıra özgüven kaybına 

da yol açabilir. Çocuğun alışkanlığını 

bırakması için öncelikle pozitif yönlen-

dirme ve ödüllendirme ile motivasyo-

nu arttırılabilir. Alışkanlığın bıraktı-

rılması için öncelikle çocuğun bu ko-

nuda istekli olması ve bu alışkanlığı 

devam ettirmesine neden olan stres 

faktörlerinin de ortadan kaldırılması 

gerekmektedir.  

Ortodonti uzmanı tarafından üst çene-

ye yerleştirilen damak kısmında par-

mağın ağıza yerleştirilmesini engelle-

mek için çeşitli tel uzantıları bulunan 

alışkanlık kırıcı apareyler hazırlanır. 

Bu yerleştirilen apareyler, çocukta 

herhangi bir ağrıya neden olmamakla 

beraber, birkaç günlük bir alışma sü-

resi gerektirmektedirler. Eğer çocuk 

apareyi takmazsa, üst dişlere yapıştı-

rılarak ağız içine sabitlenebilir. 

Bu apareyler sayesinde hem 

parmak emme alışkanlığı orta-

dan kaldırılabilir, hem de üst 

ön dişlerdeki ufak çapraşıklık-

ları düzeltilebilir. Ayrıca, par-

mak emme alışkanlığına bağlı 

meydana gelen üst çene daral-

malarında, aparey ile üst çene 

genişlemesi de sağlanabilir. 

Özellikle küçük çocuklarda, 

emilen parmak bir bandajla 

sarılarak; parmağını emmemesi yö-

nünde hatırlatma yapılabilir. Bütün 

bunların yetersiz kaldığı durumlarda 

duygusal ihtiyaçlar da parmak emme 

gibi alışkanlıklara neden olabildiği 

için, bu süreçte bir çocuk ve ergen psi-

kolojisi uzmanından destek almak da 

uygun olabilir.  

Tedavi edilmeyen ortodontik problem-

ler ilerleyen yıllarda daha da kötüleşe-

rek karşımıza çıkabilmektedir. Orto-

dontik tedavinin yapılmaması diş çü-

rümesinde, dişeti hastalıklarında, 

dişleri yerinde tutan kemiğin hasar 

görmesinde, diş kaybında, çiğneme ve 

buna bağlı olarak sindirim güçlüğünde 

veya diş minesinin fazlasıyla aşınma-

sında etken olabilir.  

Sonuç olarak ortodontik tedavi ne ka-

dar erken değerlendirilir ve uygun bir 

tedavi planı geliştirilirse sorunun or-

tadan kalkması da o kadar kolay olur. 

Böylece ileri yaşlarda, daha uzun süre 

ve maliyet gerektiren tedavilere ihti-

yaç azaltılabilir.  



 

Ayın Söyleşisi: Tuğşad Ebeoğlu 
Ferhat Atik ve Mine Avkıran Nur  
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Kedi, köpek ya da kuş fark etmiyor. 

Çocuk gelişiminde evcil hayvanların 

katkısı, sanıldığından daha fazla. 

Veteriner Hekim Tuğsad Ebeoğlu, 

evde beslenen hayvanların çocuklar 

üzerindeki katkısı ve bu hayvanların 

bakımı hakkında bilgiler verdi. 

Bir çocuğun, bakımını üstlenme-

si için hayvan sahiplenme zama-

nı ve çocuk ile hayvan arasında-

ki ilişki nasıl olmalıdır? 

Sahiplenmek, aslında cansız metalar 

için geçerli olan bir kavram ve çocu-

ğumuza bunu olumla sözlü iletişim 

kurduğumuz ilk andan itibaren düz-

gün bir dille ortaya koymamız gerek: 

"Bu pet ( kedi, köpek, kuş, balık, 

sürüngen .... ) ile bizler bir arada 

yaşarız." 

Bir arada yaşamda çocuğun her ya-

şında etrafında bir pet olmalı. Tabi, 

her bir arada yaşamın getirdiği bazı 

gereklilikler ve bazı zorunluluklar 

var. Aslında çocuklarımıza her yaşta 

petler için bir şeyler yapılması ge-

rektiğini yaşayarak öğretmeliyiz. 

Çocuklarımızın birer kopya makinesi 

olduğu gerçeğini göz önünde bulun-

durursak, işimiz çok daha kolay olur. 

Tüm bunların başında önce sevmeyi 

öğretmemiz gerek. Özellikle yemek 

ve su vermek, onların bakımlarının 

yani tüylü canlıların taranması, yı-

kanması, mama ve su kaplarının 

düzenli temizlenmesi, tuvalet ihti-

yaçlarının karşılanması gibi... 

Öncelikle, sadece iletişimin en kolay 

bölümü olan sevgiyi, sevmeyi paylaş-

mamız gerek. Yaşı büyüdükçe yavaş 

yavaş görevlendirmeyi yani yemek- 

su verme sonrasında tarama ve yıka-

ma gibi paylaşımları artırmalıyız. 

Çocuklarımıza, petlerle hayatımızı 

birlikte yaşamamız gerektiğini öğret-

meli ve mutluluğun tadını çıkarmalı-

yız.  

Çocuklarla petlerin ilişkileri serbest 

olmalı, biz ebeveynlerin kaygıları ve 

olumsuz tecrübeleri nedeniyle maale-

sef bu rahat olmu-

yor. 

Çocuklarımızın yaşı 

büyüdükçe zaten 

onlar aralarında çok 

güzel diyalog kura-

bileceklerini sizlere 

de öğretecekler. Her 

ilişkide olduğu gibi 

her iki tarafın istek-

leri mevcuttur. Bu 

süreçte orta yolu 

bularak birbirleri ile 

geçinmek zorunda 

oldukları gerçeğini 

çok kısa zamanda 

kavrayıp biz ebe-

veynlere de öğreteceklerdir. 

Evcil hayvanların bakımı nasıl 

olmalıdır?  

Öncelikle, bakımın birinci olmazsa 

olmazı düzendir. Düzenden kastetti-

ğimiz ise, yaşamı paylaştığımız canlı-

nın yemek saati, yürüyüş saati, ta-

ranması, uykusu, güne başlaması, 

periyodik ilaçları, banyosu, bedeninin 

hijyenik bakım ve temizliğinin sabit 

zaman dilimlerinde yapılmasıdır. 

Örneğin, beslenmenin sabah 07.30 ve 

akşam 18.00'de yapılması, buna ek 

olarak akşam 18.30'da dolaşmaya 

çıkılması gibi düzenli olunması ge-

rek.  

Bu sayede petlerimiz, daha az sağlık 

sorunu ile karşılar. Örneğin, köpek 

ve kedinin yemekleri kaplarında sü-

rekli bırakılmamalı. Yemek saatleri 

ve süreleri olmalı. Bunun bizlere iki 

buyük avantajı var. Birincisi, tuvalet 

terbiyesi. Yemeklerini yedikten son-

raki 10-15 dakika içerisinde dışkıla-

ma yaparlar. Bu da, gün ve gece bo-

yunca böyle bir ihtiyaçtan dolayı te-

mizlik gerektirmez. İkincisi de, kedi 

ve köpekler hastalandıkları zaman 

yemeği ve içmeyi keserler. Bu da biz-

leri harekete geçirip veterinere ulaş-

ma süremizi kısaltır. 

Erken teşhis, erken 

tedaviyi getirir. Tüm 

tüylü petlerimizin 

günlük olarak taran-

ması gerek. Bunların 

bize avantajı, döküle-

cek olan tüylerin 

önceden alınarak 

evimizin temiz kal-

ması, petlere olan 

avantaji ise, dökül-

memiş ölü tüyler deri 

enfeksiyonlarının 

kaynağını oluştur-

duklarından deri 

sağlıklarını böylece 

korumuş oluruz. 

Köpek, kedi, kuş ve balık gibi 

hayvanların bakımından kısaca 

bahseder misiniz?  

Bazı köpek ırklarının kulaklarının 

düşük olması dolayısıyla kulak enfek-

siyonuna yakalanmamaları için gün-

de 1 saat kulaklarının tokalama ya da 

bantlama metotları ile havalandırıl-

ması gerek. Uzun tüylü olanların 

anüs ve civarının ayda bir kez tıraş-

lanması, temizlik ve hijyeni kolaylaş-

tırır. Her petin periyodik aralıklarla 

iç ve dış paraziter ilaçlarının uygulan-

ması, bizim ve ailenin diğer bireyleri-

nin sağlığını korumaktadır. 

Ülkemiz koşullarında petlerimizin 

sıklıkla kliniklerimize başvurma se-

beplerinden biri olan pisipisi otunun 

göz, kulak, pati araları, parmak arası 

ve diş ve diş eti gibi bölgelere yerleş-

mesidir. Bu yüzden her gezi dönüşü 

mutlaka petlerimizin yukarda sayılan 

bölgelerini itina ile kontrol edip, bu 

otları ciddi sağlık sorunları oluştur-

madan onlardan uzaklaştırmalıyız.

(Devamı internet sitemizde ve sosyal 

medya hesaplarımızda…) 
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1. Çocuğum yemeğini yemediğin-

de “yemeğini yersen sonrasında 

tatlı var” diyerek yedirmeye ça-

lışmak 

Bu aslında zaman zaman işe yarasa 

da doğru bir davranış değildir. Bu 

cümleyle çocuğun gözünde Tatlı’yı 

daha büyük bir yere koyarak daha 

fazla önemsediğimizi gösteririz . 

Cümlenizi “yemeğini yersen park 

için yeterli enerji toplayacağından 

parka gidebiliriz” veya “yemeğini 

yersen en sevdiğin hi-

kayeyi sana okuyabili-

riz” şeklinde kurarsa-

nız çocuğunuzu tatlıya 

yöneltmek yerine sev-

diği yararlı aktivitelere 

yönlendirmiş olursu-

nuz ve yemeği yemesi-

ni sağlayabilirsiniz. 

Yemeğini yediğinde ise 

yıldız, gülenyüz  veya kurdele gibi 

şeylerle ödüllendirebilirsiniz. 

2. Çocuğum yemeği beğenmiyor 

ve yemiyorsa aç kalmasını iste-

mediğinden hemen alternatif bir 

sandviç veya pratik bir şeyler 

hazırlarım 

Alternatif sunmak yapılan en büyük 

hatalardandır. Anne yüreği çocuğu-

nuz aç kalmasını istemez fakat Ye-

terli ve Dengeli Beslenmek karın 

doyurmaktan çok daha önemli bir 

olaydır. Çocuğa alternatif sunarak  

yemeği beğenmediği her zaman daha 

güzel bir seçeneğin sunulacağını ço-

cuğa öğretmiş oluruz. Bu da beğen-

mediği veya istemediği hiçbir yemeği 

yemeyeceği anlamına 

gelir. Bunun yerine çocu-

ğa alternatif sunmamak 

ama beğenmediği yemek-

ten istediği kadar tabağı-

na koyma esnekliği sağla-

mak daha doğru olur. 

Örneğin Taze Fasulye-

Bulgur Pilavı-Cacık  su-

nulan menüde çocuk Taze 

fasulyeyi yemek istemiyorsa 1 Kaşık 

Taze Fasulye-2 kaşık Pilav ve cacık 

tabağına konulur ve 1 kaşık fasulyeyi 

bitirmesi en azından tadına bakması 

istenir. Fasulyeyi denemediği sürece 

fazladan pilav ve cacık da sunulma-

malıdır. 

3. Çocuğum yemek yemiyor ve 

sofrada oturmuyor o nedenle 

yemeği telefondan video izleye-

rek veya gezerek yedirebiliyo-

rum 

Yemek yemek fizyolojik olduğu ka-

dar psikolojik de bir aktivitedir. Ge-

zerek veya ekran karşısında yemek 

yemek çocuğun ne yediğinin farkına 

varmadan psikolojik olarak tatmin 

olmadan yemek yemesine yol açar 

böylece gereğinden fazla yemek ye-

yebilir bu da obeziteye yol açabilir. 

Yemek sofrada ve mümkünse ailece 

yenmelidir. Sofrada edinilen alışkan-

lıklar ve gözlem önemli bir eğitimdir. 

Sofrada oturmaya bir süre belirleme-

niz önemlidir genelde 20-25 dakika 

çocuk için yeterli bir süredir. Sofra-

da onun sevdiği örtüleri, renkli ta-

bakları kullanarak sofrada oturma-

sını teşvik edebilirsiniz ve sofrada 

oturduğu için ona yıldız, puan, kur-

dele gibi ödüller verebilirsiniz.

(Devamı internet sitemizde ve sosyal 

medya hesaplarımızda…) 

Doğru Bilinen Yanlışlar veya Yanlış Bilinen Doğrular 
Yard. Doç. Dr. Diyetisyen Nezire İnce 

Ayın Masalı: Ailenin Gücü 
Ümmü Gülsüm Çinici 

geliyormuş.  

Peki, ama “tak tak” sesleri nereden 

geliyormuş? Şimdi de bu sesin kay-

nağını aramaya başlamış. Sonunda 

sesin geldiği yerde bir ağaçkakan 

görmüş. Ağaçkakan gagasıyla ağaca 

vuruyormuş. Aslan “Sen ne yapıyor-

sun orada?” diye sormuş. Ağaçka-

kan: “Görmüyor musun, yemek arı-

yorum, git işine!” demiş. Yemeğini 

bulunca uçup gitmiş.  

Çok uzak bir ormanda bir aslan 

ailesi yaşarmış. Bu ailede baba, 

anne ve üç kardeş varmış.  

Günlerden bir gün, anne aslan ve 

çocukları avlanmaya çıkmışlar. Ab-

la ve ağabey aslan dikkatli şekilde 

annelerini dinliyormuş. Küçük asla-

nın aklı ise sadece oyundaymış. 

Ağaçların arasında sak-

lambaç oynuyor; eğleniyor-

muş. 

Anne aslan, o gün küçük 

aslanı yanlarından uzak-

laşmaması konusunda pek 

çok kez uyarmış. Ama o,  

uzaklaşmış. Çünkü bazı 

sesler duymuş ve seslerin 

nereden geldiğini merak 

etmiş. Annesi ve kardeşleri 

bir ava odaklanmışken o, 

sesleri takip etmiş.  

Ormanın içlerine doğru 

ilerlemiş. Ağaçların arasından bir 

vızıltı yükseliyormuş. “Ağaçlar na-

sıl ses çıkarıyor?” diye düşünmüş. 

Vızıltılar ağaçtaki arı kovanından 

Yavru aslan bir ağacın altında uy-

kuya dalmış. Uyandığında karan-

lıkmış, zamanın nasıl aktığını anla-

mamış. Küçük aslan üşüyormuş, 

hatta titriyormuş. Karnı çok açmış, 

yalnızmış ve hava karanlıkmış.  

Anne aslan,  küçük aslanın yoklu-

ğunu fark eder etmez hemen onu 

aramaya başlamış. Bula-

mayınca baba aslana ha-

ber vermiş. Baba aslan ve 

ormandaki bütün hayvan-

lar aslancığı aramışlar. 

Akşam olunca aramaya 

ateşböcekleri de katılmış.  

Gece yarısına doğru ateş-

böcekleri aslanı, bulmuş-

lar. Baba aslan onu alıp 

eve götürmüş. Baba aslan 

yardım eden herkese te-

şekkür etmiş. Anne aslan, 

yavrusuna sarılıp “Bundan 

sonra asla habersizce yanımızdan 

ayrılma! ” demiş. Yavru aslan, an-

nesini dinleyeceğine söz vermiş  



 

Ayın Etkinliği: Labirent Bulmaca 

Sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte labirent bulmacayı çözmeye çalışın.  
Bakalım kim daha erken çözebilecek.  
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Oyuncak:  Ahşap Bulmacalı Taşıtlar 

Psk. Tuğçe Akınsel Karamanlı 

Geometrik şekilli renkli sök tak türünden oyuncaklar 18+ ay üstü  çocukların el becerisini 

kazanmasına ve zeka gelişimine yardımcı olur. Dokunma, görme, kavrama ve algılama 

duygularını geliştirir. Ayrıca eğlenerek öğrenmelerine eşyaları ve cisimleri taşıyarak şekilleri ve 

renkleri de öğrenmelerine yardımcı olur. 

Çocuklar oyundaki figürlere bakarken bir parçanın nereye uyabileceği veya uymayacağı gibi 

çıkarımlarda  yada deneme-yanılmalarda bulunarak problem çözme yeteneklerini 

geliştirirebilirler.  

El- göz koordinasyonunu, oynamayı ve hayal gücünü teşvik eder. Tek başına  ve grup oyunları 

için idealdir. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap: Bir Daha  

Yazar: Emily Gravett 

İngiltere'nin en çok sevilen çocuk kitapları yazarlarından ve Kate 

Greenaway Madalyası ödüllünü iki kez kazanan yazar Emily 

Gravett’ten keyifli bir başka kitap…  

Cedric isimli sevimli ejderhanın, uyku vakti sırasında annesinin uyuyakalmasına çok sinirlenip 

kitabın ortasına kocaman bir delik açmasını ve sonrasında başına gelenleri keyifli bir dille konu 

almaktadır. Beta Yayınevi tarafından 2016 yılında basılan kitap 40 sayfadan oluşmaktadır.  

Aile İçi Etkinlikler:  Çim Kadın 

İnci Kalavasonlu  

Gerekli olan malzemeler: 1adet ten çorabı, muhabbet kuşu yemi, toprak, şönil, keçe 

ve oynar göz.  

Etkinliğimizin yapılışı: Öncelikle çorabın parmak ucu kısmına kuş yemlerini 

koyuyoruz. Üzerine de toprak koyup çorabı bağlıyoruz. Ten çorabının yumuşak 

yapısından dolayı kulaklarını kıvırıp şönille bağlıyoruz. Oynar gözünü de silikonla 

yapıştırıyoruz. İstediğiniz renk keçe ile de ağzını yapıp yapıştırıyoruz. Her gün 

sulamayı ve güneş gören bir yerde tutmayı unutmayın. Keyifli aktiviteler... 

Tarif: Cupcake Omlet 

Dyt. Hande Arslan  

Çocukların severek ve kolaylıkla tüketebileceği alternatif bir kahvaltı tarifi…  

Malzemeler: 1 yumurta, 2 tatlı kaşığı taze lor, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, yarım 

çarliston biber, 1 çay kaşığı çörekotu, yarım çay kaşığı kabartma tozu, 2 – 3 damla limon 

ve isteğe bağlı baharat 

Hazırlanışı: Yumurta bir kasede 2-3 damla limon eklenerek çatalla karıştırılır. Yulaf 

rondodan geçirilerek daha küçük parçalar haline getirilir. Bu sırada un haline 

getirilmesine gerek yoktur. Ardından rondodan geçirilmiş yulaf ve geri kalan malzemeler 

yumurtanın içerisine eklenerek karıştırılır. Daha sonra 2 adet kağıt cupcake kalıbına 

paylaştırılarak 200 derecelik fırında 15 dakika pişirilir. Cupcake kalıplarını ısıya 

dayanıklı kaplarının içerisine yerleştirirseniz pişerken sabit kalacaktır. Afiyet olsun :) 
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