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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--44  NNİİSSAANN  HHAAFFTTAASSII  MMEEYYVVEELLEERR  KKOONNUUSSUU  

  

PPaazzaarrtteessii:: Meyveler hakkında sohbet edelim. 

-Bütün meyvelerin tadı, şekli ve görüntüsü aynı mıdır? 

-Meyveler de hangi vitaminler vardır? 

- Meyveler nerelerde yetişir? 

- Hangi meyveler ağaçta yetişiyordur? 

- Meyve ağaçlarının hepsinin boyu uzun mudur? Kısa ağaçlarda yetişen meyveler var 
mıdır? 

-Toprakta yetişen meyveler neler olabilir? Toprakta yetişen meyveler toprağın içinde 
mi yetişir yoksa üstünde mi? 

-Meyve satan kişilerin mesleği nedir? 

- Meyveleri yıkamadan yiyebilir miyiz? 

-Meyveler nasıl büyürler? diye sorular sorarak sohbetimizi yapalım. Ülkemizde hangi 
şehirlerin meyveleri ile ünlü olduğunu anlatabilirsiniz. Sohbetimizi bitirdikten 
sonrasında meyveler hafıza oyunumuzu oynayalım. 

Hafıza oyunumuz için kartlarımızı kenardaki çizgilerden keselim. Daha dayanıklı olması 
için kartona yapıştırıp sonrasında da kesebilirsiniz. Unutmayın her yarışmacının sırası 
geldiğinde oyunda iki kere kart açma hakkı var Aynısını bulan hop hemen alır. J 

 

 

HHAAFFIIZZAA  OOYYUUNNUU  KKAARRTTLLAARRII    --  11 
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HHAAFFIIZZAA  OOYYUUNNUU  KKAARRTTLLAARRII  ––  22   
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HHAAFFIIZZAA  OOYYUUNNUU  KKAARRTTLLAARRII  ––  22   
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DDİİKKKKAATT  ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII  ––  11  

Baştaki şeklin aynısını yandaki kareye çizelim. 
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DDİİKKKKAATT  ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII  --  22  SSaallıı: Katlama tekniğini kullanarak meyveler sanat etkinliğimizi yapalım. Yapmak 
istediğimiz meyvenin şeklini 3 tane çizelim ve sonrasında keselim. Kesme işlemimiz 
bittikten sonrasında önce birinci ve ikinci parçayı sonra ikinci ve üçüncü parçayı yan 
yana getirip bir kağıda yapıştıralım. Eğer isterseniz kağıda yapıştırmadan bütün 
parçaları birbirine yapıştırıp üç boyutlu yapabilirsiniz. 

        

        

 

 

 

DDOOMMİİNNOO  ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII--11    
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Domino etkinliğini bugün yayınlanacak olan videodan bizimle yapabilirsiniz. J 

SSaallıı: Katlama tekniğini kullanarak meyveler sanat etkinliğimizi yapalım. Yapmak 
istediğimiz meyvenin şeklini 3 tane çizelim ve sonrasında keselim. Kesme işlemimiz 
bittikten sonrasında önce birinci ve ikinci parçayı sonra ikinci ve üçüncü parçayı yan 
yana getirip bir kağıda yapıştıralım. Eğer isterseniz kağıda yapıştırmadan bütün 
parçaları birbirine yapıştırıp üç boyutlu yapabilirsiniz. 

        

        

 

 

 

DDOOMMİİNNOO  ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII--11    
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DDOOMMİİNNOO  ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII--22    
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KKEENNDDİİ  DDOOMMİİNNOOMMUU  YYAAPPIIYYOORRUUMM..    
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ÇÇaarrşşaammbbaa: Meyveli muhallebi yapalım. Tarifimiz; 
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66  aaddeett  sseerrvviiss  iiççiinn 
1 litre süt 
1 su bardağı toz şeker 
2 yemek kaşığı un 
2 yemek kaşığı nişasta 
1 paket vanilya 
3 adet yumurta 
60 gram tereyağı 
Karışık meyveler 
  

YYaappııllıışşıı 

Sütü ısıtın. Ayrı bir tencerede un, nişasta, toz şeker ve vanilyayı bir kabın içinde 
karıştırın. Sıcak sütü üzerine azar azar ilave edip ateşe oturtun. Yumurtaları ekleyin. 
Sürekli karıştırarak pişirin. Yoğunlaşıp kaynamaya başlayınca ocaktan alıp tereyağını 
koyun ve karıştırarak eritin. Ara ara karıştırarak ilk sıcaklığının geçmesini sağlayın. 
(Üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırın). Kuplarınıza bir iki yemek kaşığı 
kremadan, üzerine dilediğiniz meyvelerden, sonra üstüne tekrar kremanızdan koyup, 
en üstünü meyveler ile süsleyin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. Yarım 
saat soğuttuktan sonra servis yapın. 

Afiyet olsun… J 

               

 

 

SSUUDDOOKKUU  ÇÇAALLIIŞŞMMAAMMIIZZ  ––  11    

 

ÇÇaarrşşaammbbaa: Meyveli muhallebi yapalım. Tarifimiz; 
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SSuuddookkuu  ççaallıışşmmaammıızz  iiççiinn  bbuuggüünn  yyaayyıınnllaannaaccaakk  vviiddeeoommuuzzddaann  bbeenniimmllee  bbiirrlliikkttee  
yyaappaabbiilliirrssiinniizz..  JJ  

  

  

  

SSUUDDOOKKUU  ÇÇAALLIIŞŞMMAAMMIIZZ  ––  22    

66  aaddeett  sseerrvviiss  iiççiinn 
1 litre süt 
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2 yemek kaşığı un 
2 yemek kaşığı nişasta 
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Karışık meyveler 
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Sütü ısıtın. Ayrı bir tencerede un, nişasta, toz şeker ve vanilyayı bir kabın içinde 
karıştırın. Sıcak sütü üzerine azar azar ilave edip ateşe oturtun. Yumurtaları ekleyin. 
Sürekli karıştırarak pişirin. Yoğunlaşıp kaynamaya başlayınca ocaktan alıp tereyağını 
koyun ve karıştırarak eritin. Ara ara karıştırarak ilk sıcaklığının geçmesini sağlayın. 
(Üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırın). Kuplarınıza bir iki yemek kaşığı 
kremadan, üzerine dilediğiniz meyvelerden, sonra üstüne tekrar kremanızdan koyup, 
en üstünü meyveler ile süsleyin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın. Yarım 
saat soğuttuktan sonra servis yapın. 

Afiyet olsun… J 

               

 

 

SSUUDDOOKKUU  ÇÇAALLIIŞŞMMAAMMIIZZ  ––  11    
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BBuu  ççaallıışşmmaayyıı  kkeennddiimmiizz  yyaarrddıımm  aallmmaaddaann  yyaappaallıımm..   

SSuuddookkuu  ççaallıışşmmaammıızz  iiççiinn  bbuuggüünn  yyaayyıınnllaannaaccaakk  vviiddeeoommuuzzddaann  bbeenniimmllee  bbiirrlliikkttee  
yyaappaabbiilliirrssiinniizz..  JJ  

  

  

  

SSUUDDOOKKUU  ÇÇAALLIIŞŞMMAAMMIIZZ  ––  22    
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ÖÖRRÜÜNNTTÜÜ  ÇÇAALLIIŞŞMMAAMMIIZZ    --  11    

BBuuggüünn  yyaayyıınnllaannaaccaakk  vviiddeeoommuuzz  iillee  bbeenniimmllee  bbiirrlliikkttee  yyaappaabbiilliirrssiinniizz. 
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ÖÖRRÜÜNNTTÜÜ  ÇÇAALLIIŞŞMMAAMMIIZZ    --  22   
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PP 

  ““BBeenn  BBiirr  EEllmmaa  KKuurrdduuyyuumm””  ((AAllppii  vvee  aarrkkaaddaaşşllaarrıı))  

 

 

 

 

 

 

““PPaazzaarraa  GGiiddeelliimm  BBiirr  KKaarrppuuzz  AAllaallıımm””    ((AAffaaccaann  TTVV))    

Pazara gidelim, bir çilek alalım Pazara gidip bir çilek alıp napalım? 
Tatlı tatlı tatlı tatlı yiyelim  
Pazara gidelim, bir elma alalım Pazara gidip bir elma alıp napalım?  
Katır kutur katır kutur yiyelim  
Pazara gidelim, bir karpuz alalım Pazara gidip bir karpuz alıp napalım?  
Dilim dilim dilim dilim yiyelim 
Pazara gidelim, bir kiraz alalım Pazara gidip bir kiraz alıp napalım?  
Tane tane tane tane yiyelim 
Pazara gidelim, portakal alalım Pazara gidip portakal alıp napalım?  
Şapır şupur şapır şupur yiyelim  

 

 
1100’’aarr  ssaayymmaa  şşaarrkkııssıı  ((VVoollkkaann  ÖÖğğrreettmmeenn))  

10 20 30 Biraz şeker biraz tuz  
40 50 60 Pastam çok tatlıymış  
70 80 90 Sen sofrada yoksan  
100 oldu en son haydi sofraya kon 
 
 
 
““KKaarrppuuzz  PPaarrmmaakk  GGeellsseennee  ““  ((AAffaaccaann  TTVV))  
Karpuz parmak karpuz parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım 
Elma parmak elma parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım 
Çilek parmak çilek parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım 
Ayva parmak ayva parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım 
Kiraz parmak kiraz parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım 
Kavun parmak kavun parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım  
Armut parmak armut parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım 
İncir parmak incir parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım  
Erik parmak erik parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım  
Üzüm parmak üzüm parmak gelsene geldim ben geldim ben işte burdayım 
 
 
 
 
55’’  eerr  ssaayymmaa  şşaarrkkııssıı  ((VVoollkkaann  ÖÖğğrreettmmeenn))  
5 10 15 20 Bak güneş açtı yağmur dindi.  
25 30 35 40 Evde oturma parka çık.  
45 50 55 60 Oyunumuz bitti güneş batmış.  
65 70 75 80 Eve gidip dinlen istersen.  
85 90 95 100 Yarın yine parkta görüşürüz.    
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AAççııkk--KKaappaallıı  kkaavvrraammıınnıı  ööğğrreenniiyyoorruumm..  
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Enerji tasarrufu hakkında biraz sohbet edelim. Suyu ve elektriği gereksiz yere 
kullanmamız gerektiğini çocuklarımıza hatırlatalım. Açık unutulan olan muslukları ve 
ışıkları kapatalım. Aşağıdaki çalışmayı boyayalım ve sürekli göreceğimiz bir yere 
asalım.  
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CCuummaa: Eşkenar dörtgeni tanıyalım. Eşkenar dörtgeni turuncu  renge boyayalım. 

 

 

 

 

Çizgilerinden üzerinden giderek eşkenar dörtgenlerimizi tamamlayalım. Ama 
boyamayalım. Çünkü boyarsak eşkenar dörtgenlerin çizgileri karışır. 
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AAşşaağğııddaakkii  ççiizzggii  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  yyaappaallıımm..  
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MMaannddaallaa  ççaallıışşmmaassıı  

Çalışmaya başlamadan önce klasik müzik açalım ve çalışmamızı istersek içten dışa 
boyayalım yada dıştan içeriye doğru boyayalım. İstediğimiz mandala resmini seçip 
boyayalım. 

 

MMaannddaallaa  ççaallıışşmmaassıı  

Çalışmaya başlamadan önce klasik müzik açalım ve çalışmamızı istersek içten dışa 
boyayalım yada dıştan içeriye doğru boyayalım. İstediğimiz mandala resmini seçip 
boyayalım. 
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Lütfen buraya hayallerini çizer misin. 
Daha sonra, bizlerle de paylaşırsan çok mutlu oluruz.
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi  Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi

Sevgili velilerimiz; 

Uzaktan eğitim sürecimizde etkinliklerde kullanacağımız genel malzemeler şu 
şeklidedir; 

• 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 

 




