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Yüzme nedir ilk olarak bununla baş-

layalım. Yüzme suyun ağırlık, kaldır-

ma kuvveti, ısı, direnç ve basınç gibi 

fiziksel özelliklerinin yardımı ile ka-

rada yapılan hareketlerin suda yapıl-

masıdır. Yüzme ile bireylerin suda 

durması, kurallara uygun olarak iler-

lemesi ve hareket etmesi hedeflen-

mektedir.  

Yüzme başlı başına önemli bir eğitim 

olmakla birlikte biz Kıbrıs halkı için 

daha da önemli bir aktivite ve ihti-

yaçtır. Bizler için daha önemli olması-

nın nedeni ise ada insanı olmamızdır. 

Dört tarafımız deniz ile çevrilidir. 

Maalesef ki her yıl denizlerde ve 

havuzlarda birçok boğulma olayı-

nı duymaktayız. Bu nedenle yüz-

meyi öğrenmek daha da önemli 

hale gelmekte ve bir ihtiyaç ol-

maktadır. 

Yüzmeyi bireylere öğretmek Ulu-

sal Otizm Derneği'ne göre de 

önemli bir ihtiyaçtır çünkü “ 

otizmli olan bireylerin hayatlarını 

kaybetme nedenlerinin başında 

boğulma gelmektedir”. Bu neden-

le, otizmli bireylerin denetimli su 

programlarına erişebilmesi önemlidir. 

Günümüzde otizm spektrum bozuklu-

ğu olan bireylerde yüzme aktivitesi 

giderek daha sıklıkla tercih edilmeye 

başlamıştır. Yüzme aktivitesinin 

otizm spektrum bozukluğu olan ço-

cukların aileleri tarafından tercih 

edilmesinin nedeni çocukların boş 

zamanlarını verimli olarak geçirmele-

rini sağlarken yüzme öğrenmeleri, 

deniz veya havuz gibi yerlerde güven-

de olmalarını sağlamaktır. 

Yüzme eğitimi ile otizmli bireylerin 

yüzme öğrenmeleri sağlanırken aynı 

zamanda suyun dinlendirici özelliği 

ile bireylerin rahatlaması ve kaygıla-

rının azalması, ayrıca su içinde spor 

yaparak enerjilerini harcamaları, 

bulundukları çevre ile sosyal iletişim-

de bulunmaları ve güven duyguları-

nın geliştirilmesi sağlanmaktadır.  

Yüzme eğitimi ile otizmli bireylerin 

vücutlarının her bölgesinin kullanma-

sını sağlayıp, fiziksel aktivite yapma-

ları ile postürlerinin düzeltilmesi, kas-

larının güçlenmesi, denge sağlanması 

ve suyun sakinleştirici etkisi ile mutlu 

olup problemli davranışların  sıklığı-

nın azalmasına yardımcı olunması 

hedeflenmektedir. 

Bu saydığımız yararların dışında 

otizmli bireylerin düzenli olarak yüz-

me eğitimi alması ile; 

 Vücut gelişimi, kalp ritmini ve 

metabolizmanın gelişimini olumlu 

yönde etkiler. 

 Suyla temas eden ve yüzme hare-

ketlerini yapan çocukların evde ve 

okulda kendilerine öğretilenleri 

daha kolay kavradıkları ve unut-

madıkları saptanmıştır. 

 Kas ve kemik gelişimini destek-

ler. 

 Obesiteyi önler ve kilo kontrolüne 

yardımcı olur. 

 Kalp hastalıklarına karşı korur. 

 Motor becerileri artırır. 

 Dış ortamın ve suyun insan vücu-

duna etkisi ile vücut direncini 

artırır ve dış etkilere karşı kuv-

vetli ve sağlıklı olması sağlanır. 

 Esnekliği artırır. 

 Nefes koordinasyonunu sağlar. 

Otizmli bireylerin Kıbrıs’ta yüzme 

aktivitesinden yararlanabilmesi 

için ailelerin neler yapması gere-

kir? 

Çocuğun tanısını ve başka bir sağlık 

problemi varsa bunları içeren raporlar 

ile Atatürk Kapalı Yüzme Havuzuna 

veya Yakın Doğu Olimpik Yüzme Ha-

vuzuna gidip başvurmaları gerekmek-

tedir. 

Öncelikle alınacak eğitimin verimli 

olabilmesi için bu eğitimin alanında 

bilgili kişiler tarafından verilmesi ge-

rekmektedir. Bunun içinde seçilecek 

eğitmenin hem yüzme antrenörü

(öğretmeni) hem de özel eğitim 

öğretmeni olması gerekmektedir. 

Veya engelli bireylerde yüzme 

eğitmenliği eğitimini almış olması 

gerekmektedir (Unutulmamalıdır 

ki bizim çocuklarımız özel birey-

lerdir ve onlara öğretilecek yanlış 

bir bilgi hayatlarını birçok yönden 

olumsuz etkileyebilmektedir. Bu 

yüzden alanında uzman birinden 

eğitim alınması çok önemlidir). 

Yukarıdaki detaylar doğrultusun-

da bir öğretmenle görüşüp anlaşa-

rak aileye ve öğretmene uygun olacak 

saatlerde otizmli bireylere ders verile-

cek günler ve saatler ayarlanmakta ve 

derslere başlanmaktadır. 

Ders konusunda ayarlamalar yapılır-

ken derslerin haftada 2 kez yapılacak 

şekilde ayarlanmasını tavsiye ederiz. 

Bunun nedeni haftada 2 kez tekrar 

yapıldığı zaman çocuğun öğrendikleri-

ni pekiştirmesi ve öğrenmenin daha 

hızlı gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

Otizmli bireylerin yüzmeye gelirken 

ihtiyaçları olan malzemeler nelerdir: 

 Slip veya tayt mayo, 

 Bone, 

 Terlik, 

 Gözlük (gözleri hassas ise) 

 Havlu   

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… 



Keyifli Etkinlikler 

Rana Feridun 
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Evde her zamankinden daha fazla 

vakit geçirdiğimiz pandemi dönemi 

Nisan ayında da devam ederken, 

çocuklarınızla keyifli zaman geçir-

mek için ince motor etkinlikleri 

yaratmanıza yardımcı olacak bir-

kaç elişini sizinle paylaşmak isti-

yoruz.  

Keçeden çiçek ve kartondan tezgah 

etkinliklerinin hazırlanmasında 

ebeveynlerin yardımına daha çok 

ihtiyaç duyulurken, tuvalet kağıdı 

rulosu aktivitelerini çocuklar en az 

yardımla kendi başlarına yapabile-

ceklerdir. Onlar kendilerini meşgul 

tutarken, etkinliklerin size ekran 

zamanını kısıtlamada yardımcı 

olacağını umarız. 

Keçeden Çiçek 

Malzemeler: 

 4 adet farklı renkte keçe kağı-

dı,  

 Güçlü yapıştırıcı, 

 Chopstick (Çin yemek çubuğu), 

 Teneke çay kutusu, 

 Çamaşır mandalları 

Çiçeğin taç yaprakları için turuncu 

keçeden 10 adet 5cm çapında dai-

reler kesilir. Daha sonra, bu daire-

ler 5 taç yaprak oluşturacak şekil-

de önlü arkalı yapıştırılır ve birbi-

rinin içine geçirilerek birleştirilir. 

Ortası için farklı bir renkte 5cm 

çapında iki daire kesilerek, biri taç 

yaprakların önüne diğeri arkasına 

gelecek şekilde yapıştırılır. Çiçeğin 

içerisine siyah keçeden küçük nok-

talar kesilerek yapıştırılır. Çiçeğin 

sapını yapmak için bir chopstick’in 

etrafı yeşil keçe şeritleri ile kapla-

nır ve üzerine yaprak şeklinde ke-

çeler kesilerek yapıştırılır. Chops-

tick yerine başka bir değnek veya 

çöp şişi boyayarak da sapı oluştura-

bilirsiniz fakat chopstick’in köşeli 

kenarları hem taç yaprakları hem 

de sapı sabitlemeyi daha kolaylaştı-

racaktır. Çiçeğin dik durmasını 

sağlamak için içi ağırlaştırılmış 

teneke bir kutudan faydalanabilir-

siniz.      

Kartondan Dokuma Tezgahı  

Malzemeler: 

 Kalın Karton, 

 İnce Lastik, 

 Çeşitli renkte kurdeleler 

Karton bir koliden 24 x 28 cm bo-

yutlarında bir parça kesilir. 24 cm 

uzunluğundaki üst ve alt kenarları-

na ikişer santim aralıklarla çentik-

ler atılır. Bu çentiklere yukarıdan 

aşağıya iplik ya da ince lastik dola-

nır. 34 cm uzunluğunda kesilen 

kurdeleler resimde görülen şekilde 

bir alt bir üst geçirilerek dokuma 

yapılır. Aktiviteyi evde biriken am-

balaj kağıtlarını veya kumaşları 

şeritler halinde keserek de yapabi-

lirsiniz.  

 

Benim Küçük Bahçem 

Malzemeler: 

 Bir adet beyaz karton (60 x 

70cm), 

 10 adet tuvalet kağıdı rulosu, 

 Çeşitli renkte su bazlı akrilik 

boyalar, 

 Geniş uçlu fırçalar, 

 Güçlü yapıştırıcı. 

Tuvalet kağıdı ruloları hem dışı 

hem içi resimde kullanılacak renk-

lere boyanır. Sulu boya kullanmak 

mümkü olsa da, nemlenen kartonun 

kuruması zaman alacak hem de 

kırışıklık yaratacaktır. Ayrıca, akri-

lik boya yüzeyi daha iyi kapatacak-

tır. Kahverengi ve yeşil renklere 

boyanan rulolar 2cm genişliğinde 

şeritler halinde kesildikten sonra 

resimdeki gibi küçük parçalara ay-

rılır. Bunlar toprak ve bitki örtüsü-

nü oluşturacak şekilde kartonun en 

altına yapıştırılır.  

Çiçekleri yapmak için tercih edilen 

renklerde boyanan rulolar üzerleri-

ne bastırılarak hafifçe düzleştiril-

dikten sonra 1 cm genişliğinde hal-

kalar olacak şekilde kesilir. Bunlar-

dan yeşil olanı iyice bastırıp düzleş-

tirerek sapı oluşturulur. Daha son-

ra yanına yapraklar eklenir. Taç 

yapraklar, dört ayrı parçayı uçların-

dan birleştirerek oluşturulur. Taç 

yapraklar oluşturulduktan sonra, 

karton üzerine yapıştırılarak sabit-

lenir.  

Kuşları yapmak için, siyah renkteki 

halkalar ortadan kesilerek M şek-

linde katlanarak oluşturulur ve 

kartona sabitlenir. Beyaz halkalar 

birleştirerek bulut yapılır ve yanına 

güneş eklenir. Güneşi içine sarı 

renkte küçük kağıt parçaları buruş-

turulup içine yapıştırılır ve şeritler 

halinde kesilen sarı parçalar güneş 

ışınlarını yapmak için kullanılır.  



Ayın Söyleşisi: Semiha Nur Güngörmüş 
Ferhat Atik ve Mine Avkıran Nur  
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"Çocuğunuzla iyi ilişki kurun, 

kaliteli zaman geçirin" 

 

Mini Adımlar Okul Öncesi ve Ana-

okulu Sahibi ve Okul Öncesi Öğ-

retmeni Semiha Nur Güngörmüş, 

ebeveyn ve çocuk ilişkisi üzerine 

önemli bilgiler verdi ve ailelere 

tavsiyelerde bulundu. 

 

Ebeveyn ile çocuk arasındaki 

ilişki nasıl olmalı-

dır? 

İnsan hayatındaki en 

önemli ilk ilişki, ebe-

veyn-çocuk ilişkisidir. 

Ebeveyn-çocuk ilişki-

sinde çok fazla kırgın-

lık, kızgınlık, incinme, 

hasar olursa bunları 

tamir etmek çok zor-

dur. Çocuklarınızla 

kurduğunuz ilişkide 

takdir, sevgi, ilgi, 

önemseme duygusu ne 

kadar olursa çocukla-

rınız mutlu, sevebilen ve üretebi-

len yetişkinler olarak büyüyecek-

lerdir. Çocukların aileden ayrı bir 

birey olduğu ve onların kişiliğinin 

aileden farklı gelişebileceği hesaba 

katılmalı, yetişirken kişiliğinin 

oluşması için destek verilmeli-

dir.  Çok koruyucu olan ailelerin 

çocukları, büyüdüklerinde korkak 

ve çekingen olabilir; aileden ba-

ğımsız hareket edemeyebilir. Sa-

bırla, inatlaşmadan, "şunu şöyle 

yapsaydın, olay bu şekilde gelişebi-

lirdi" gibi seçenekler sunmak, on-

ları hem kırmamayı hem de gün-

lük yaşamın düzenli anlatmasını 

sağlayacaktır. 

İyi bir ebeveyn olmak için ne 

yapılmalı? Mesela ebeveynlerin 

en önemli özellikleri neler ol-

malıdır? 

İyi bir dinleyici olmak, çocuğa de-

ğerli ve seviliyor olduğunu hisset-

tirmek, bir ebeveynin ilk sıralarda 

olması gereken özelliklerinden biri-

dir. Diğer yandan tebessümüyle 

onaylayan, yakınlık gösteren, dü-

şüncelerine saygı duyan, sıkça sarı-

lan, küçük cesaretlendirmelerde 

bulunan ve sevgisini gösteren dav-

ranışlar sergilemek iyi bir ebeveyne 

örnektir. Tüm bunların yanında 

makul kurallar koymak gerekir. 

Kurallarla ilgili istikrarlı, kararlı 

olmak ve ebeveynlerin ortak dav-

ranması çok önemlidir. Çocukları-

nızı değil, yapılan davranışı eleşti-

rin. İyi bir model olun ve bağımsız 

olmayı öğretin. 

 

Aile içi ilişkiler, okul öncesi 

dönemdeki çocukları nasıl etki-

liyor? Bu noktada ebeveynlere 

ne önerirsiniz?  

Aile içi ilişkilerde ebeveynlerin ço-

cuklar için verecekleri tüm karar-

larda ortak ve kararlı tavırlar sergi-

lemeleri çok büyük önem taşır. Ço-

cuklar, ebeveynler arası çatışmayı 

fark ettikleri anda o arayı yakalayıp 

kendine cazip tarafı seçerek diğer 

ebeveynden uzaklaşmayı tercih ede-

bilmektedir. Yapılan son araştırma-

larda çocukların annelerine daha 

yakın büyüdükleri gözlemlenmekte 

ve yaş ilerledikçe babadan korkma, 

gizlenme ve çekinme yaşanmakta-

dır. Bunların olmaması adına ebe-

veynlerin eşit oranda zaman geçirip 

çocuk üzerindeki etkile-

rini eşit tutmaları büyük 

önem taşımaktadır. 

 

Gerek coronavirüs 

salgını sürecinde evde 

kaldığımız dönemde 

gerekse işten eve dö-

nüşte veya tatil günle-

rinde, ebeveynler ço-

cuklarıyla nasıl za-

man geçirmeli? Kali-

teli zaman geçirme 

hakkında ne gibi ör-

nekler verebilirsiniz? 

Kaliteli zaman; çocuğunuzu tanıdı-

ğınız, herkesin keyif aldığı, doğru 

zamanın yaratıldığı, hayatın bir 

parçası haline gelmesi gereken bir 

zaman dilimidir. Bu dakikaların 

verimli ve eğlenceli olabilmesi için 

tensel temas, göz teması, gülümse-

me eşliğinde çocuğunuzla birlikte 

tasarım, spor, çiçek ekimi, yemek 

yapma gibi küçük programlar hazır-

layarak bu dakikalarınızı eğlenceli 

ve kaliteli geçirebilmeniz mümkün-

dür. Verimli geçen dakikalar saye-

sinde hem çocuklar hem de ebe-

veynler, rahat, huzurlu ve mutlu 

olacaktır.  
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KAHVALTI YAPMAK İSTEMİYO-

RUM? 

CANIM YEMEK İSTEMİYOR!!! 

BEN BU YEMEĞİ YEMEK İSTE-

MİYORUM!!! 

ALO ……… SİPARİŞ VERMEK İS-

TİYORUM!!! 

BİRAZ SONRA YİYECEĞİM!!! 

 

Bu cümleler her evde her gün en az 

bir kez yaşanan diyaloglardan bazı-

ları… Çocuğunuz yemek yemeyi 

reddediyor mu? Pişirdiğiniz yemek 

yerine dışardan yemek çağırmayı mı 

istiyor? Masaya zamanında oturmu-

yor mu?  

Bu durumlar sizi ve ev halkını gere-

bilir hatta bazen tartışmalara yol 

açabilir. Ama canınızı sıkmayın, 

üzülmeyin. Bunun üstesinden gel-

mek mümkün. Unutmayın çocukluk 

çağında kazanılan sağlıklı beslenme 

alışkanlıkları ileriki yaşamda sağ-

lıklı olmayı sağlayacaktır. Hadi ge-

lin bu düzeni sağlamak için yapılabi-

leceklere bir göz atalım. 

1. Kontrollü market alışverişi 

yapılmalı: Evde sürekli sağlık-

sız besinler bulunursa bunların 

yenilmesini engellemek mümkün 

değildir. Dolayısı ile liste hazırla-

yıp mümkünse tok karnına alış-

verişe gitmelisiniz. Evde bulun-

sun diye satın alınan atıştırma-

lıklar için çocuğunuza “bunları 

yememelisin” demek çok da doğ-

ru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Evde bulunsun denen gıdalar 

aslında sağlığı olumlu etkileye-

cek besinler olursa çocuğunuza 

seçim yapma özgürlüğü tanımış 

olursunuz. Ya sağlıksız atıştır-

malıklardan seçerse diye bir en-

dişeniz olmaz ve ona seçim öz-

gürlüğü verdiğinizde o besinleri 

daha çok benimser ve tükettir-

mek daha kolay olur. Hatta belki 

de daha önce hiç denemediği be-

sini de denemesine olanak sağla-

mış olabilirsiniz.  

2. Planlı olmalı: Son dakikacı 

olmazsanız o zaman daha sağlık-

lı seçimler yapma şansı tanımış 

olursunuz. Örneğin işten eve geç 

geldiğinizde akşam yemeği evde 

hazır değilse ve eve girdiğinizde 

de inanılmaz aç iseniz “ne pişir-

sem?” diye düşünüp sonra da 

“acaba evde o malzeme var mı?” 

diye devam eden ve zaman kay-

bettiren durumlara dayanama-

dığınızda telefonla sipariş yapa-

bilirsiniz. Bu durumu yaşama-

mak için mümkünse bir hafta 

boyunca neler pişirebileceğinizi 

pazar gününe kadar düşünüp 

hatta alışveriş kısmını da o gün-

den yaparsanız daha rahat olur-

sunuz. Bir gece önceden de erte-

si günün yemek hazırlıkları ya-

pıldı mı her şey tamam demek-

tir.  

3. Ailece sofraya oturma: Ailece 

sofraya oturmak çocuklara sağ-

lıklı beslenme alışkanlığı kazan-

dırmanın en etkili yoludur. Bu-

rada aslında en önemli nokta siz 

ebeveynlerin de beslenmesinin 

doğru olması ve çocuğunuza rol 

model olmanızdır. (Devamı in-

ternet sitemizde ve sosyal medya 

hesaplarımızda…) 

Sofrada Mutluluk 
Diyetisyen Selen Teksoy Tamel 

Ayın Masalı: Yetenekli Sincaplar 
Ümmü Gülsüm Çinici 

Kürklü ormanda sincaplar diğerleri-

ne göre farklıymış. Onlar çok hare-

ketliymiş. Ayrıca elleri de hiç boş 

durmazmış. Kuyruklarını havada 

tutup sürekli bir şeyler örerlermiş. 

Hatta her şeyi örebiliyorlarmış. Ama 

diğer hayvanlar sincapların bu yete-

neğine hiç değer vermezmiş.  

Bir sabah her şey 

değişmiş. Ormanda 

bardaktan boşalır 

gibi yağmur yağma-

ya başlamış ve gün-

lerce sürmüş. Yağ-

mur o kadar çok 

yağmış ki sonunda 

sel olmuş. Orman 

suların altında kal-

mış.  

Sincaplar, suların yükseldiğini erken 

fark etmiş ve selden kurtulmuşlar. 

Samurlar o kadar şanslı değilmiş. 

Sular yükseldikçe bazıları ağaçların 

yüksek dallarına tırmanmış. Ama 

birçoğu sel suyuna kapılmış. Sansar-

ların da durumu farklı değilmiş.  

Sincaplar dalları örerek pek çok sal 

yapmışlar. Kurtarma ekibi kurup 

Bir zamanlar çok ama çok uzaklarda 

yalnızca hayal gücünü kullanabilen-

lerin görebileceği “kürklü orman” 

adında bir yer varmış. Orada samur-

lar, sansarlar ve sincaplar yaşarmış. 

Bu hayvanların hepsi değerli kürk-

lere sahipmiş. Önemsedikleri tek şey 

güzellik, süslü olmak ve güzel gö-

rünmekmiş.  

Samurların kürkle-

ri sarıymış. Onlar 

sarı kürklerini sa-

atlerce tararmış, 

bu yüzden başka 

bir iş yapamazlar-

mış. Sansarların 

kürkleri siyahmış. 

Onlar da bütün 

gün kürklerine koruyucu sıvılar sü-

rermiş. Sincaplarınsa uzun, siyah 

kuyrukları varmış ve onları kokulu 

sabunlarla yıkarlarmış.  

Ormanda kimse kimseyle konuş-

mazmış. Kürkleriyle ilgilenmekten 

etraftakilere ayıracak zamanları hiç 

olmazmış. Ara sıra kendilerini gös-

termek için dışarı çıkarlarmış o ka-

dar.  

samurları, sansarları aramaya çık-

mışlar. Onları gördükleri yerde sal-

lara çekmişler. Bu şekilde saatlerce 

çalışmışlar. Ormandaki bütün sa-

murları ve sansarları kurtarmayı 

başarmışlar.  

Hepsi yaralıymış. Artık hiçbirinin 

kürkü güzel görünmüyormuş. 

Sular çekilene kadar sincaplar, sa-

murlar ve sansarlar sallarda yaşa-

mış. Birbirlerine yardım etmişler. 

Biraz da sohbet.  

Günler sonra hayvanlar evlerine 

dönmüşler. O olaydan sonra orman-

da her şey yeniden düzenlenmiş. 

Onlar güzel görünmenin her şeyden 

önemli olmadığını anlamışlar.  

Sincapların becerileri ve üstün gay-

retleri sonucunda ormanda yeni bir 

dönem başlamış. Bütün hayvanlar 

kendini bir alanda geliştirmeye ka-

rar vermiş. Hepsi, başkasının haya-

tını kolaylaştıracak ya da kurtara-

cak bir bilgi sahibi olmuş. 

Sen de çok güzelsin, peki senin yete-

neğin ne? 



 

Ayın Etkinliği: Eşleştirme 

Sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resimlerdeki eksik parçaları yandaki 
resimler içerisinden bularak yapıştırınız. Bakalım kim daha erken yapabilecek?  
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Oyuncak Önerisi:  Şekli Tamamla 

Psk. Tuğçe Akınsel Karamanlı 

Şekli tamamlama oyununu, 4 yaş üstü çocuklar bir araya gelerek 

oynayabilir. Çocukların zeka gelişimini, bağlantısal düşünme ve 

görsel algı becerilerini geliştirir. Kitapçık üzerinden bir aşama 

seçilip doğru parçaları oyun alanına yerleştirerek seçmiş olduğunuz görüntünün aynısını 

oluşturmaya çalışıyorsunuz. Oyunda 21 parça ahşap,  1 adet oyun platformu, 1 adet kitapçık 

Penta Blok bulunuyor…  Şekli tamamla oyunu ile öncelikle en düşük seviyeden başlanarak 

sırasıyla kitapçıktaki görseller yapılmaya başlanır. Şekli tamamlama zeka oyunu ile 

geometrik zeka, bağlantısal düşünme, görsel algı, çocukların bilişsel zekalarını arttırmak, 

geometrik şekilleri öğrenmesi ile dikkatinin güçlenmesi, Analitik Düşünce-Problem Çözme, 

Mantık-Akıl Yürütme Becerisi, 3 boyutlu düşünme becerilerini geliştirerek çocukların zeka 

gelişiminin güçlenmesine fayda sağlar. Çocukların, gelişimlerini desteklemek adına ebeveyn ve 

akranları ile birlikte oynanabilecek eğlenceli bir zeka oyunudur.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap Önerisi: Babam Yanımdayken   

Mine Kara 

Kitaplar genelde anne-kız ilişkisine odaklanır. Ancak yazarımız Sossh, 

baba-kız ilişkisinin anlatıldığı bir kitapla çıkıyor karşımıza. Kızını 

güldürmeye çalışan, ona vakit ayıran, ninniler okuyan kocaman bir baba 

ve babasıyla yaptığı her etkinlikten mutluluk duyan minicik bir kız çocuğu… 2018 yılından bu yana 

bizlerle olan bu kitap baba-çocuk ilişkisinin güçlenmesine, babalar ile ilgili farkındalık oluşmasına 

katkı sağlayacaktır. Görselleriyle içinizi ısıtacak, okurken sizleri geçmişe götürecek ve basit 

anlatımıyla çocuklarınızın rahatça anlayabileceği sıcacık bir eser! Görsellerin bol olması ve bunların 

sulu boya ile resmedilmesi özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarınızın ilgisini çekecektir. 36 

sayfadan oluşan “Babam Yanımdayken” kitabını çocuğunuzla okurken iyi vakit geçireceğinizden 

şüphem yok. 

Aile İçi Etkinlikler:  Süt Kutusundan Kuş Yuvası 

İnci Kalavasonlu  

Gerekli olan malzemeler: 1 adet süt kutusu, akrilik boya, çöp şiş, şönil, kuş tüyü, sürpriz 

yumurta kalıbı, çıkmayan kalem, çamaşır mandalı ve maket bıçağı. 

Etkinliğimizin yapılışı: İlk olarak süt kutusunu istediğiniz renk akrilik boyayla boyayın. 

Kuruyunca maket bıçağı ile ortasını daire şeklinde kesin. Dairenin alt kısmına çöp şişi yerleştirin 

ve üzerine şönil sarın. Sürpriz yumurtanın ise yan taraflarına kuş kanadını yapıştırın. Çıkmayan 

kalem ile gözlerini yapın ve son olarak da yine şönil ile gagasını yapın. Hazır olan kuşunuzu çöp 

şişin üzerine çamaşır mandalını koyup üzerine yapıştırın. Keyifli aktiviteler … 

Tarif: Leblebi Helva 

Dyt. Hande Arslan  

Pandemi günlerinde demir eksikliği olan çocuklar için alternatif bir tarif…  

Malzemeler: 1 su bardağı leblebi, 1 su bardağı tahin, yarım su bardağı pekmez, yarım çay bardağı 

su ve 4 adet ceviz. 

Hazırlanışı: Leblebiler rondodan geçirilerek toz haline getirilir. İçerisine tahin, pekmez ve ceviz de 

eklenerek karıştırılır. Farklı kuruyemişler de eklenerek çeşitlendirilebilir. İstediğiniz şekli vererek 

servis edebilirsiniz. Demir eksikliği olan çocukların severek tüketebileceği besleyici bir ara öğün 

alternatifidir. Afiyet olsun :) 



 


