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BİZ 
KOCAMAN 
BİR 
AİLEYİZ...

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

Bu ne güzel bir hafta içinde yaşadığımız...

Hafta sonu, bizleri, çocuklarını, 9 ay, 10 gün SEVGİ ve İTİNA ile taşıyan, dünyaya 
gelmeden bir saniye öncesine kadar ve sonrasında yaşam boyu sıkı sıkı BAĞLI OLAN, 
BAĞLI KALAN ANNELERİMİZİN GÜNÜ... Bu eşsiz duyguyu, kitaplarımızda, 
etkinliklerimizde, canlı yayınlarımızda DOYA DOYA yaşayacağız...

Ayrıca bu hafta, TRAFİK HAFTASI... Nerede ise, annelerin karnında öğrenilmesi 
gereken, evrensel bilginin, görgünün, kurallarının haftası. Bizim TRAFİK SINIFIMIZDA, 
TRAFİK YAŞAMDIR yazar kocaman... Yaşamın, saygının, anlayışın, yol vermenin, araç 
kullanırken, bisiklete, motosiklete binerken, yaya olarak yollarda yürürken, her zaman 
dikkatli olmanın değerleri...

Bu yaşadığımız pandemi, bizlere ortak yaşamın, bir diğerinin değerinin ne kadar önemli 
olduğunu hatırlattı, öğretti. Trafik de , hem kendimiz, hem de bir diğeri için ortak yaşam 
dili, davranışları ve anlayışının tümüne deniyor...

Boyama kitaplarımızdan, çoğu oyunumuza kadar bir çok etkinliğimizde bu hafta trafik 
konularını bulabileceksiniz... Hiç birimizin beklemediği bu aniden gelen süreçte, belki de 
elimiz ayağımız, ruhumuz teknoloji ve bilim oldu... 

Özellikle ilk günlerde, tüm haberler için karşısına koştuğumuz, televizyonumuz, yollarda 
can kulağı ile dinlediğimiz radyomuz... Bir ve birden fazla kişiyi yan yana getirebilen video 
bağlantıları... Karantina süresince, hasret çekilen anneanne, babaanne, dede ve tüm can 
dostlarımız ile olan hasretimizi teknoloji sayesinde gerçekleştirmedik mi?... Bu hafta, 
trafik, bilim ve teknoloji haftaları, diğer haftalar, bambaşka, hayatın, yaşamın akışını 
sağlayan bambaşka değerler...

Hepsinin kıymetini bilmeliyiz. Minik yavrularımızla ne kadar paylaşırsak, oyunlarımıza 
taşıyabilirsek, sadece onların değil, dünyanın geleceğine de o kadar olumlu dokunuşlar 
yapmış olacağız...

ANNELER GÜNÜ MÜ?... 
Onun, değerini anlatmaya, sayfalar yetmez... içinde; ANNELİK, ÖĞRETİ, PAYLAŞMA, 
KUCAKLAMA DUYGUSU olan her kadının, her ANNENİN hakkı nasıl ödenir ki?..

Boşuna söylem olmamış, ruhumuza yerleşmemiş; “ANA GİBİ YAR OLMAZ” deyimi... 
Değil mi?.. 

Kalın Sevgi ile...
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                                                                           4-8 MAYIS 

                                 TRAFİK VE İLK YARDIM VE ANNELER GÜNÜ 

  

PAZARTESİ:  Trafik nedir?  

                     Trafik polisin görevleri nelerdir? 

                     Trafik ışıkları ne işe yarar? 

                     Trafik ışıkları hangi renktir? 

                     Trafik ışıklarının renklerinin anlamı nelerdir? Çocuğunuza trafik 
kuralları hakkında bilgi verilir. Trafik kurallarına uymayanın sonuçlarının neler 
olabileceği konuşulur. Çocukların arabada arka koltukta oturması ve emniyet 
kemeri takması gerektiği söylenir. Ardından trafik polisi parmak oyunu oynanır.  

 

 TRAFİK POLİSİ (PARMAK OYUNU) 

Ben trafik polisiyim (kendini gösterir)  

Şapkamı takarım (şapka giyme taklidi yapılır) 

Düdüğümü çalarım (düdük çalma hareketi yapılır) 

Yayalara yol açarım (elini sallayarak yol açma şeklinde kol çevrilir) 

Kim hata yaparsa kurallara uymazsa (işaret parmağı ile kızma hareketi yapılır) 

Hataya göre ceza keserim. 

 

 

 

                                                        BİLMECELER 

 

Arabaları yönetirim                                                     Altında dört teker  

Yayalara yol gösteririm                                               Üstünde yük çeker 

Bir ‘ dur ‘ bir ‘ geç’ diyerek                                         (Araba)                                                                        

Düdüğümü öttürürüm 

Kimim ben? (trafik polisim) 

 

 

                                              Sarı, kırmızı, yeşil yanar                       

                                              Dikkat etmeyeni uyar! 

                                                   (Trafik Lambası) 

 

 

 

                                              TRAFİK IŞIKLARI OYUNU 

 

 

Trafik lambasının renkleri olan kırmızı, sarı ve yeşil renklerinden birine sahip 
olan bir nesne söylenir. Söylenen nesnenin rengini düşünülür ve rengi trafik ışığı 
gibi düşünerek uygun davranışta bulunur. 

Örneğin kiraz denmişse kırmızı ışığın gereği dururlar, salatalık denmişse yeşil 
ışığın gereği hareketi yapılır. Limon denmişse Sarı ışığın gereği yapılır. En son 
sona kalan kazanır. 
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SALI: TRAFİK LAMBASI SANAT ETKİNİĞİ 

Çöp poşetinden kendimize bir kostüm yapalım. 

GEREKLİ MALZEMELER:  Siyah çöp poşeti, sarı, yeşil kırmızı fon karton, yapıştırıcı, makas. 

YAPILIŞI: Siyah çöp poşetini kesip kafamızdan geçecek şekilde keselim. Daha sonra renkli fon 
kartonları daire şeklinde keselim.  Renkleri trafik ışıkların renklerine uygun olarak 

yapıştıralım. Kırmızı, sarı, yeşil şeklinde yapıştıralım. 

 

 

 

 

 

• Trafik kuralları neden var? 
• Çocuklar trafikte neler yapmalı?  
• Hangi renk yandığında geçeriz? 
• Hangi renk yandığına dururuz? 
• Trafik polisinin görevleri nelerdir? 

Trafikte iken çocuğunuzun dikkatini trafik lambalarına çekin ve hangi ışığın hangi anlama 
geldiğini konuşun. 

 

 

 

 

 

                                                        GECE GÜNDÜZ OYUNU 

 Müzik açıp ailemizle dans edelim, müzik kapandığında ise bir minder alıp yatalım ( Gece)          

Müzik geri açıldığında tekrar dans edelim (Gündüz) 

Sonra kişi sayısından eksik bir minder koyalım oyuna bu şekilde devam edelim, müzik 
kapandığında hemen bir minder kapalım minder bulamayan kişi oyundan çıkar. 

                       

                              

                                                                  BİLMECELER  

 

Kara yorgan örtündü göz gözü görmez oldu (Gece) 

                                             Bir salkım üzümüm var, yarısı beyaz yarısı kara (Gece, gündüz) 

Aldım beyaz yumağı tuttum siyah yumağı (Gece, gündüz) 

                                             İki arkadaş birbirini kovalar (Gece, gündüz) 

                                                        GECE GÜNDÜZ OYUNU 

 Müzik açıp ailemizle dans edelim, müzik kapandığında ise bir minder alıp yatalım ( Gece)          

Müzik geri açıldığında tekrar dans edelim (Gündüz) 

Sonra kişi sayısından eksik bir minder koyalım oyuna bu şekilde devam edelim, müzik 
kapandığında hemen bir minder kapalım minder bulamayan kişi oyundan çıkar. 

                       

                              

                                                                  BİLMECELER  

 

Kara yorgan örtündü göz gözü görmez oldu (Gece) 

                                             Bir salkım üzümüm var, yarısı beyaz yarısı kara (Gece, gündüz) 

Aldım beyaz yumağı tuttum siyah yumağı (Gece, gündüz) 

                                             İki arkadaş birbirini kovalar (Gece, gündüz) 
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                          Yukarıda ki resimlerin ne olduğunu söyleyelim ve görseli boyayalım 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Yukarıda ki resimlerin ne olduğunu söyleyelim ve görseli boyayalım 
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Trafik haftasında, eğlenceli bir mutfak etkinliği yapmaya ne dersiniz? 

Haydi çocuklar mutfağa! 

Eğlenerek öğrenmeye... 

Bisküvi, çikolata kreması ve  bonibonla trafik lambası yapalım. Kurabiye bisküvi ve kekler 
üzerine çikolata sürerek bonibonlarla yapabilirsiniz. 
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Çocukların itfaiye, polis ve acil servisin resimleri ve numaraları olan çalışma kağıtları verilir. 
Çocuklar araçları boyarlar ve araçların yandaki numaraları hep birlikte tekrar edin, daha 
sonra numaraların üzerinden parmağınızla geçin. Mesela evde yangın çıktı kimi aramalıyım? 

• Acil durum ne demek?  
• Acil durumlarda kimlerden yardım alabiliriz? 
• Acil durumları önlemek için ne yapmalıyız?  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 15
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Bugün annemize onu ne kadar çok sevdiğimizi söyleyelim. Ve kocaman sarılalım. Çocuklara 
anneleri hakkında neler düşündükleri sorulur .’’Annelerimizi neden sevmeliyiz?’’ diye sorulur. 
Anneler gününün yaklaştığı söylenir. ‘’Benim Annem ‘’şarkısı söylenir. Annemizle olan bir 
resmimize çerçeve hazırlayıp istediğimiz malzemelerle süsleyelim. 

 

BENİM ANNEM 

Küçücükken başucumda/ Bana ninni söylerdin. 

Sabahları uyanınca/ Beni okşar severdin. 

 

Benim annem güzel annem/ Beni al kollarına 

Kucağında uyut beni/ Ninniler söyle yine 

 

Bugün hala kulağımda/ çınlıyor tatlı sesin 

Benim annem kalbimin sen/en güzel yerindesin 

 

Benim annem  güzel annem/ Beni al kollarına 

Kucağında uyut beni/ Ninniler söyle yine 

Annemizle beraber Kalpli kurabiyeler yapalım 

    

Gerekli Malzemeler 

• 150 gr margarin (oda sıcaklığında)                                                 
• 1,5 su bardağı pudra şekeri  
• 2 adet yumurta  
• 1/2 paket kabartma tozu 
• 1/2 paket vanilya   
• Alabildiği kadar un 

 
 
Malzemeleri koyup yoğuralım, yumuşak bir hamur elde edelim, merdane ile açıp kalp 
kalıbımızla kalp şeklinde kurabiyelerimizi hazırlayalım 160 derecede kalpli kurabiyelerimizi 
pişirelim. 
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                                   ANNEMİZE BİR RESİM  YAPALIM VE ANNEMİZE HEDİYE EDELİM J 
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Yukarıdaki gece gündüz kavramlarını uygun şekillerine göre eşleştirelim. 
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Önce parmağımızla labirenti tamamlamaya çalışalım. Daha sonra renkli kalemimizle çizgi çizerek 
arabayı evine ulaştıralım. J 

Önce parmağımızla labirenti tamamlamaya çalışalım. Daha sonra renkli kalemimizle çizgi çizerek arabayı evine ulaştıralım. J 

KÜP ŞEKER KULESİ 

 

MATARYALLER: plastik bardak, küp şeker; meyve suyu. 

Çocuğumuza plastik bardak ve küp şekerleri verelim. Şekerleri diledikleri gibi kule yapmaları 
söylenir. Daha sonra tabağa meyve suyu dökülür ve küp şekerlerin nasıl eridiği ve kulenin 
nasıl yıkıldığı izlenir. 

• Kule sence neden hemen değil de bir süre sonra yıkıldı. 
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DOKULU PARMAKLAR 

 

Materyaller: Karton, tahta çubuk, pamuk, simli kağıt, tüy 

 

Çocuklara el şekli çizilmiş kartonlar verilir. Çocuklar el şeklini keserler ve her bir parmağa 
farklı dokularda malzemeler yapıştırırlar. Sert için tahta çubuk, yumuşak için pamuk, parlak 
için aynalı kağıt, pürüzlü için simli kağıt, tüylü için tüy… Daha sonra bu parmaklara dokunarak 
neler hissettiklerini söylerler.  

 

 

 

 

        

 

 

HAYDİ OYUN ZAMANI 
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Karnım çok acıktı bana yardım eder misin? Yemekleri masaya götürmek istiyorum. Haydi hep 
beraber labirenti takip ederek masaya ulaşalım. Ve oyunu kazanalım.  

           

 

        Aşağıdaki şekillerin ne olduklarını soralım. Şekillerin renklerini soralım ve 
parmakları ile şekillerin üstünden geçelim evde bu şekillere benzer neler var? 
diyerek sorup göstermelerini isteyelim. 
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Şekilleri noktalarında geçerek tamamlayalım. Ve şekillerin ismini söyleyelim. İstediğimiz 
renklerle boyayalım. 

                

 

 

 

 

 

                     KAHVE RENGİNİ ÖĞRENİYORUM 
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HAYDİ BOYAMA ZAMANI 

 

 

 

     Kalın olan hangisi?  

     İnce olan hangisi? 
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                     İNCE KALIN KAVRAMI  
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Benim Annem güzel Annem  

 

                                      

                                                             İnce kalın şarkısı 

 

Trafik kuralları       

                                                                        Ellerini Yıka      
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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

SSeevvggiillii  vvee  DDeeğğeerrllii  VVeelliilleerriimm    

Eğitim sadece 4 duvar arasında, sadece okulda olmaz dimi J. Bizler her ne 

koşulda olursa olsun öğretmek için çalışıyoruz ve varız. Şuan ki süreçte de işin en 

zevkli ve heyecanlı yeni bir bölümündeyiz, kitaplarımızı hazırlarken biz çok 

eğleniyoruz ve sizin de eğlendiğinizi düşünüyoruz. 

Bu hafta ki kitabımızın içeriğinde Trafik ve Anneler Günü konularını işledik, 

çocuklarımızın çevreye karşı duyarlı bir birey olabilmesi için trafik kurallarının 

öneminden bahsettik. Annelerimiz bizlerin en kıymetlisi ve özeli.  

DÜNYA ÇOCUK AKADEMESİ AİLESİ OLARAK KIYMETLİ ANNELERİMİZİN 

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLARIZ J 

                                                                                                                                                                                                




