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BİZ 
KOCAMAN 
BİR 
AİLEYİZ...

#zorluklarberaberasilir
#oncemoral 
#guzelruhhali
#onceinsan
#COCUGUNGUCU 
#OGRENMENIN GUCU
#OGRETMENINVARLIGI 
#EGITIMOLMADANASLA

Sevgili Çocuklarımız, Değerli Aileler,

O kadar çok SELAMLAR, SEVGİLER varki sizlere 
buralardan, okulumuzdan... Sosyal Medya takımı, Youtube 
hazırlama ve yayın ekibi, Web sayfasını yenileme ekibi 
(çok kısa sürede); DCA Uygulama, Eğitim Koordine, 
Spor Koordine ve İngilizce takımları, matbaa ve basım evi, 
kargolama gurubu... Say say bitmez ki...

Okulda her hafta, yarın açılacakmış gibi, temizlik 
ve dezenfekte uygulayan fedakar takımımız, kitapları, 
videoları, yayınları hazırlamak için nöbetleşerek okula 
gelen sevgili öğretmenlerimiz ve bizleri her daim sevecen 
mutfakları ile besleyen lezzet ablalarımız... 

Minik bir SEVGİ ORDUSU VAR arkanızda, yanı 
başınızda... Amerika’dan Johns Hopkins Üniversitesi ve 
Almanya’dan Robert Koch Enstitüsü bizlerin hemen her 
gün incelediği araştırdığı iki uluslararası kuruluş...

Bir anlamda beraber programlarda yürütürken, 
şu günlerde tüm güçlerini, enerjilerini Corona virüsü 
(COVID-19) araştırmaları üzerinde yoğunlaştırmış 
durumdalar. Bu konuda, alınacak tedbirlerden, tüm farklı 
detaylara rahatça ulaşabileceğiniz iki değerli bilgi kaynağı...

Bizlerinde bir çok kaynaktan edindiğimiz bilgilerin 
yanı sıra, hareketli kalmanın, ufak ufak spor yapmanın, 
çoğu zamanda beraber yaparak içine eğlence de katmanın 
yaralarından bahsedildi son tavsiyelerinde...

Sizlerde, www.jhu.edu ve www.rki.de adreslerinden 
tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz...

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Mr. Tedros Adhanom, 
bu hafta içinde, her iki bilimsel kuruluşun iki haftadır 
üstünde durduğu RUH SAĞLIĞIMIZ konusunda çok 
pratik bilgiler paylaştı...

İyileşen hasta sayısının mutluluk verici olduğunu 
belirttikten sonra, büyükler için günde bir saat, çocuklar 
için de 30-45 dakika fiziksel aktivitenin yararlarından öte, 
mecburiyetinden bahsetti...

John Hopkins Üniversitesinin, “bağışıklık sisteminizi 
korumak kadar, egzersiz yapmanın önemini” daha ilk 
günlerden altını çize çize paylaştığı gibi. Bu kadar süre 
oturarak yaşamaya alışık olmayan insan vücudu için, 
hareketlenebileceği, mutlu olabileceği anlardan biri de 
evde yapacağınız sportif çalışmalar, eğlenceler...

Bizler size, Simge koç ile güç geliştirme, Melis 
hocamız ile yoga zamanı, bu haftada hepimizin çok ihtiyacı 
olan kaliteli nefes alıp verme seansları, Deniz hocamız 
ile zumba çoşmaları, Salif hocamız ile karada yüzme 
antrenmanları yanına, ailemize katılan, Cemre öğretmen 
ile yine yüzme ve voleybol, ve Tugay öğretmen ile de neşeli 
atletizm çalışmalarını paylaşacağız...

Evlerimizi her iki saat de bir karşılıklı hava alacak, 
temiz havayı hissedecek şekilde havalandırmayı 
unutmuyoruz... 

Böylece antrenmanlarımız bol oksijenli ortamlarda 
oluşsun... Spor çalışmalarınıza biraz daha renk, eğlence 
katabilmek için bu haftadan itibaren, sportif oyun 
kartlarınızı da karolarınızın içinde bulacaksınız...

Her hafta farklı oyunları evinizin içine getirerek...
Adeta, bizler ile o keyifli anların videolarını 

paylaşacağınıza dair söz verdiğinizi hisseder gibi olduk :-))

Bir de sonuna ufacık bir bilmece-bulmaca dizisi 
ekleyelim... Bilmeceler/sorular aşağıda geliyorlar... 
Elimizde ödül olarak, ailece keyifle yapacağınız 3 adet 
“puzzle” var...

Doğru cevapları, instagram adresimize yazabilirsiniz...
Doğrular arasından zamanlama olarak DOĞRU 

CEVAPLARI YAZAN; 1. ve 2. ailelerimize “puzzle’ 
oyuncakları adreslerine hafta içi kitapları ile beraber kargo 
ile ulaştırılacak...

Diğer, (ilk iki sırayı yakalayamayan) cevaplar 
arasından da, instagram adresimizden canlı yayın çekilişi ile 
3. talihliyi bulacağız...

DCA bünyesinde olmayan instagram takipçilerimiz 
içinden de, ilk doğru cevabı veren ailemize, “DCA 
eğlence” kitapçıklar setimizden ilk 3 haftanın bütün 
kitaplarını hediye olarak adreslerine postalayacağız...

Önce bol şanslar... :-)
Sonra da sorular...
1) Hepimizin evde olduğu şu günlerde, kalabalık 

hali biraz daha fazla, bardak, çanak kırılma riski yarattı 
mutlaka...

Eee, O zaman, “İNSAN NE KIRDIĞI AN 
SEVİNİR?”

2) Hep oyundan bahsediyoruz, egzersizlerden... 
Basket topu, pinpon topu...

Pekiii, “HANGİ TOP SIÇRAMAZ?”

3) Bu biraz daha kolay olsun değil mi ?
Tosba diye adlandırdığımız, ilk Volkswagen araçlar, 

mini mini...
İÇİNE DÖRT(4) TANE FİLİ NASIL 

OTURTURUZ? Çocuklar :-))

Haydi çıksın hediyeler yola... Bu hafta olmadı, bu 
soruların ödüllerin devamı da var tabii ki...

Güzel bir AİLECE HAFTA SONU HEPİMİZE...
#EVDEKALIN
#EVDEMUTLUKALIN

Dünya Çocuk Akademisi Maslak
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3300  MMAARRTT  33  NNİİSSAANN  HHAAFFTTAASSII  MMEEYYVVEELLEERR    

  

  

PPAAZZAARRTTEESSİİ;;    MMeeyyvveelleerrii  ttaannııyyoorruuzz  hhaannggii  mmeevvssiimmlleerr  ddee  hhaannggii  ttoopprraakkllaarrddaa  vveeyyaa  
şşeehhiirrlleerrddee  yyeettiişşmmeessii  hhaakkkkıınnddaa  kkııssaa  bbiillggiilleerr  vveerriilleebbiilliirr....    SSııccaakk--  ssooğğuukk    bbööllggeelleerrii  ddee  
eellee  aallıınnıızz  llüüttffeenn  ....  ÖÖrrnneeğğiinn  ;;AAmmaassyyaa  bbööllggeessiinnddee  EELLMMAA    AAnnttaakkyyaa  bbööllggeessiinnddee  
GGRREEYYFFUURRTT      kkııssaa  bbiillggiilleerr  vveerreebbiilliirrssiinniizz..  

    

SSAALLII;;    MMeeyyvveellii  MMuuhhaalllleebbii  yyaappaallıımm..  

  

ÇÇAARRŞŞAAMMBBAA;;  KKaahhvveerreennggiinnii  ttaannııyyoorruuzz  ....    

SSuulluu  bbooyyaa  iillee  bbooyyaaddıığğıımmıızz  eettkkiinnlliiğğiimmiizzee  şşeekkeerr  sseerrppeelliimm  bbööyylleelliikkllee  hheemm  dduuyyuussaall  
şşeekkeerr  bbooyyaammaa  hheemm  ddee  ffaarrkkllıı  bbiirr  eettkkiinnlliikk  yyaappmmıışş  oollaaccaağğıızz..  

  

PPEERRŞŞEEMMBBEE;;  kkaarrttoonn  ttaabbaakkttaann  aayyıı  mmaasskkeessii  yyaappııyyoorruuzz    

  

CCUUMMAA;;    kkaavvrraammllaarr,,  ssaayyııllaarr    vvee  ssuuddookkuu  ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappııyyoorruuzz    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

MMeeyyvveelleerrii  bbooyyaayyaabbiilliirrssiinniizz,,  ççeeşşiittlleerrii  aarrttttıırraabbiilliirrssiinniizz..  
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MMEEYYVVEELLİİ  MMUUHHAALLLLEEBBİİ  YYAAPPAALLIIMM..  
  
TTaarriiff  
66  aaddeett  sseerrvviiss  iiççiinn                                                                                
11  lliittrree  ssüütt  
11  ssuu  bbaarrddaağğıı  ttoozz  şşeekkeerr  
22  yyeemmeekk  kkaaşşıığğıı  uunn  
22  yyeemmeekk  kkaaşşıığğıı  nniişşaassttaa  
11  ppaakkeett  vvaanniillyyaa  
33  aaddeett  yyuummuurrttaa  
6600  ggrraamm  tteerreeyyaağğıı  
KKaarrıışşııkk  mmeeyyvveelleerr  
  
YYaappııllıışşıı  
SSüüttüü  ııssııttıınn..  AAyyrrıı  bbiirr  tteenncceerreeddee  uunn,,  nniişşaassttaa,,  ttoozz  şşeekkeerr  vvee  vvaanniillyyaayyıı  bbiirr  kkaabbıınn  iiççiinnddee  
kkaarrıışşttıırrıınn..  SSııccaakk  ssüüttüü  üüzzeerriinnee  aazzaarr  aazzaarr  iillaavvee  eeddiipp  aatteeşşee  oottuurrttuunn..  YYuummuurrttaallaarrıı  
eekklleeyyiinn..  SSüürreekkllii  kkaarrıışşttıırraarraakk  ppiişşiirriinn..  YYooğğuunnllaaşşııpp  kkaayynnaammaayyaa  bbaaşşllaayyıınnccaa  ooccaakkttaann  aallııpp  
tteerreeyyaağğıınnıı  kkooyyuunn  vvee  kkaarrıışşttıırraarraakk  eerriittiinn..  AArraa  aarraa  kkaarrıışşttıırraarraakk  iillkk  ssııccaakkllıığğıınnıınn  ggeeççmmeessiinnii  
ssaağğllaayyıınn..  ((ÜÜzzeerriinniinn  kkaabbuukk  ttuuttmmaammaassıı  iiççiinn  aarraa  aarraa  kkaarrıışşttıırrıınn))..  KKuuppllaarrıınnıızzaa  bbiirr  iikkii  
yyeemmeekk  kkaaşşıığğıı  kkrreemmaaddaann,,  üüzzeerriinnee  ddiilleeddiiğğiinniizz  mmeeyyvveelleerrddeenn,,  ssoonnrraa  üüssttüünnee  tteekkrraarr  
kkrreemmaannıızzddaann  kkooyyuupp,,  eenn  üüssttüünnüü  mmeeyyvveelleerr  iillee  ssüüsslleeyyiinn..  OOddaa  ssııccaakkllıığğıınnaa  ggeelliinnccee  
bbuuzzddoollaabbıınnaa  kkaallddıırrıınn..  YYaarrıımm  ssaaaatt  ssooğğuuttttuukkttaann  ssoonnrraa  sseerrvviiss  yyaappıınn..  
AAffiiyyeett  oollssuunn……JJ  
  

  

  
  
  
  

KKaahhvveerreennggiinnii  ttaannııyyoorruuzz  ....  
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ŞŞiirriinn  aayyııccııggıımmıızzıı  ssuulluu  bbooyyaa  iillee  kkaahhvveerreennggiinnee  bbooyyaayyaallıımm  üüzzeerriinnee  ttoozz  şşeekkeerr  sseerrppeelliimm....  
            
  

MMaallzzeemmlleerr::  
KKaarrttoonn  ttaabbaakk,,  kkaahhvveerreennggii  kkaarrttoonn,,  ddiill  ccuubbuugguu  vvee  kkaahhvvee  rreennggii  bbooyyaa    
  
YYaappııllıışşıı::  
ÖÖnncceelliikkllee  kkaarrttoonn  ttaabbaaggıımmıızzıınn  iiççiinnii  kkeessiiyyoorruuzz  ttaabbaaggıınn  kkeennaarrllaarrıı  kkaallaaccaakkşşeekkiillddee  oollmmaassıı  
ggeerreekkiiyyoorr  ddaahhaa  ssoonnrraa  iisstteerr  ppaarrmmaakk  bbooyyaassıı  iisstteerr  ppaasstteell  bbooyyaa  iillee  bbooyyuuyyoorruuzz    
kkuullaakkllaarrıınnıı  kkaarrttoonnddaann  kkeessiiyyoorruuzz    vvee  ttuuttmmaakk  iicciinn  ddiill  ccuubbuugguunnuu  ttaakkııyyoorruuzz  ..    
İİyyii  eegglleenncceelleerr    
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SSaayyııllaarr  vvee  mmeeyyvveelleerrii  eeşşlleeşşttiirriiyyoorruuzz    

  

ŞŞEEKKİİLLLLEERRİİ  TTEEKKRRAARR  EEDDEELLİİMM  SSUU  DDOOKKUU  ÇÇAALLIIŞŞMMAALLAARRII  YYAAPPAALLIIMM  

BBiirr  ssıırraaddaa  hheerr  şşeekkiillddeenn  oollmmaassıı  ggeerreekkiiyyoorr  aaşşaaggııddaann,,yyuukkaarrııyyaa  vvee  ssaaggddaann  ssoollaa  
yyaappaarrkkeenn  aayynnıı  ssıırraaddaa  aayynnıı  şşeekkiill  oollmmaammaassıı  ggeerreekkiirr  ..  

NNOOTT  ::  aannnneelleerriimmiizz  bbaabbaallaarrıımmıızz  ccookk  sseevvddiiggiinniizzii  bbiilliiyyoorruuzz  vvee  bbiirraazz  ssaabbrreeddeerrsseekk  
ccooccuukkllaarrıımmıızzıınn  aannllaayyaaccaaggıınnddaann  hhiiçç  şşüüpphheemmiizz  yyookk  kkoollaayy  ggeellssiinnJJ  
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ŞŞeekkiilllleerr  iillee  yyaappmmıışş  oolldduuğğuummuuzz  ssuu  ddookkuuyyuu  şşiimmddii  ssaayyııllaarr  iillee  yyaappııyyoorruuzz..  
  
  
  
  
  
  

AAğğaaccıımmıızzıı  kkeesseelliimm  aarrddıınnddaann  mmeeyyvveelleerrii  kkeessiipp  aağğaaccıımmıızzaa  yyaappıışşttıırraallıımm..  
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EEnn  sseevvddiiggiimmiizz  ççaallıışşmmaallaarr  ssccaammppeerr  ccaallşşmmaassıı    ccooccuukkllaarraa  ssoorraallıımm    vvee  cceevvaappllaarrıınnıı  
ççiizzmmeelleerriinnii  iisstteeyyeelliimm....  EEĞĞLLEENNCCEELLİİ  CCEEVVAAPPLLAARRII  BBİİZZLLEERR  DDEE  MMEERRAAKK  EEDDİİYYOORRUUZZ  
BBİİZZİİMMLLEEDDEE  PPAAYYLLAASSIIRRMMIISSIINNIIZZ  LLÜÜTTFFEENN  JJ  
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AArrttııkk  mmaatteerryyaall  yyuummuurrttaa  kkoollııssıınnddeenn  üüzzüümm  yyaappaabbiilliirrssiinniizz  ....  
YYeeşşiill  yyaapprraakk  vvee  kkoolliinniinn  rreennggiinnii  bbiirr  ddee  üüzzüümm  rreennggiinnee  bbooyyaaddııkkmmıı  ttaammaamm  ....    
KKoollaayy  ggeellssiinn    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
ÖÖnnccee  ççiizzeelliimm  ssoonnrraa  kkeesseelliimm    
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  DDiikkkkaatt  ccaallıışşmmaammıızzıı  iisstteenniilleenn  şşeekkiillddee  yyaappaallıımm..    
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AAiillee  bbooyyuu  mmaannddaallaa  ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappaarraakk  ccooccuukkllaarrıımmıızzıınn  ddiikkkkaatteerriinnii  vvee  mmaassaa  bbaaşşıı  
ssüürreelleerriinnii  aarrttıırraabbiilliirr....  
  

  
  
  
  
  
  

OOYYUUNN  ÖÖNNEERRİİLLEERRİİ::  
  

RReennkklleerriinnee  ggöörree  ppooppoonnllaarrıı  üüfflleeyyeerreekk  kkuuttuullaarraa  ttaaşşıımmaa  ooyyuunnuunnuu  aaiilleeccee  
ooyynnaayyaabbiilliirrssiinniizz..  
  
SSııccaakk--SSooğğuukk    
Oyuncular arasından bir ebe seçilir ve evde bir nesne saklanır  ebe olan kişi nesneye 
yaklastıgında sıcak uzaklaştıgında soğuk diye kopyalar verilerek  nesneyi bulması 
sağlanır oyuna bu şekilde devam edilir. 
  
BBeennzzeerr  bbiirr  ooyyuunn  iissee  ;;  
Çocukların nesnelere iyice bakmaları ve nelerin olduğunu akılda tutmalarını istenir. 
Sonra gözlerini kapatması istenir ve bir nesne saklanır. Gözlerini açar. Nesnelerden 
hangisinin saklandığını tahmin etmesi istenir. Bilirse başka ebe seçilir. Bilemezse ipucu 
verilir. 
  
MMüüzziikkllee  zzııppllaammaa  ooyyuunnuu    
Ailece oynayabileceğiniz bu oyunda, oyuncular müzik çalarken zıplarlar. Müzik 
durduğunda yere oturup bağdaş kurarlar. Bağdaş kuramayan oyuncu oyundan çıkar. 
Tabii sizin çocuğunuza yol gösterici olmanız, onun hızına ayak uydurmanız gerekir. 
    
MMaannddaall  ooyyuunnuu    
Mandalları renklerine göre kümelere ayırın. Her bir kümeden birer tane alıp 
çocuğunuza  verin. Ondan, elindeki mandalları ait olduğu renk kümesine koymasını 
isteyin. Tabii bu esnada renklerin isimlerini  her defasında tekrarlamanız, öğrenmesi 
açısından faydalı olacaktır. 
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TTEEKKEERRLLEEMMEELLEERR    
  
Adımdır mandalina                                                 
Sağlık veririm sana 
Pek sevimli meyveyim 
Bol bol yiyin bakayım 
 
Amasya elmasıyım  
Meyvelerin hasıyım 
Al sarı yanağım var 
Beni yersen kan yapar  
 
İzmir’in üzümleri  
Sevilmezmi  arkadaş 
İnsanlara pek yarar 
Kurusu var yaşı var 
 
İçlerinde vitamin saklı 
meyve yemeyenler hep hastadır 
yazlık kışlık meyveler hep farklıdır 
hepsi değişik tatlıdır 
elma,armut,kiraz 
hepsinden yemelisin biraz 
  
  

BBİİLLMMEECCEELLEERR  

Dalda sallanır, düşer ballanır.(ARMUT) 

Salkımda tane tane, tadı da pek şahane.(ÜZÜM) 

Alçacık dallı, yemesi ballı.(ÇİLEK) 

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.(NAR) 

Turuncudur sallanır, dalında ballanır.(PORTAKAL) 

Sarıdır sarkar, düşerim diye korkar.(KAYISI) 

Karşıdan baktım dal yanına gittim al ağzıma attım bal.(KİRAZ) 

Benim bir montum var, içi kırmızı, dışı yeşil, düğmeleri siyah.(KARPUZ) 

 
  
  
  
  
  

ŞŞAARRKKIILLAARR;;  
  
YYııkkaa  yyııkkaa  şşaarrkkıımmıızz    
  
  

  
  
HHaappşşuu  şşaarrkkıımmıızz  

MMeeyyvveelleerr  şşaarrkkıımmıızz,,  ssiizz  eevvddeekkii  kkiişşiilleerree  
uuyyaarrllaayyaabbiilliirrssiinniizz.. 
 

 
  
KKaarrppuuzz  aaddaamm    
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SSeevvggiillii  vveelliilleerriimmiizz;;  

UUzzaakkttaann  eeğğiittiimm  ssüürreecciimmiizzddee  eettkkiinnlliikklleerrddee  kkuullllaannaaccaağğıımmıızz  ggeenneell  mmaallzzeemmeelleerr  şşuu  
şşeekklliiddeeddiirr;;  

• Yapıştırıcı 
• Renkli fon kartonları 
• Renkli el işi kağıtları 
• Renkli evalar 
• Desensiz ve renksiz karton veya pet bardak 
• Karton tabak 
• Renkli pon ponlar 
• Kuru boya 
• Keçeli kalem 
• Parmak boyası 
• Pastel boya 
• Pipet 
• Balon 
• Krapon kağıdı 
• Şönil  
• Dil çubuğu kalın ve ince  
• Makas 
• İp 
• Traş köpüğü 
• Mandal 

  

  
AASSLLII  ÖÖGGRREETTMMEENN  //  EEDDAA  ÖÖGGRREETTMMEENN  
SSİİNNEEMM  ÖÖGGRREETTMMEENN  //  ŞŞEEVVVVAALL  ÖÖGGRREETTMMEENN  
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