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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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Dans Ve Müzik

Dans ilk etapta, sadece çocukların deşarj olmalarını sağlayan fiziksel bir 
aktivite gibi gözükmekle birlikte,
- Çocuklara sağladığı iç disiplin,
- Ekip olmanın ve birlikte hareket etmenin önemini kavrama,
- Estetik bakış açısı kazanma,
- Ritm duygusunun gelişmesi,
- Derslerin bir parçası olan doğaçlama çalışmaları ile kendini ve 
yaratıcılığını ifade edebilme,
- Özgüven duygusunu pekiştirmesi gibi faydaları da göz önüne alındığında, 
3-6 yaş gelişiminde çok önemli hedefler barındıran bir sistemdir. 

Dans ve müzik; çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak daha hızlı 
geliştikleri, kişilik yapılarının oluşmaya, bazı temel alışkanlıklarının kazanılmaya 
başlandığı okul öncesi dönemde çok yönlü gelişimlerini desteklemesi 
bakımından önemlidir.3-6 yaş çocukların psikolojik gelişimlerini tamamlarken 
müzik ve dans derslerinin onların gelişimlerini desteklemesi bakımından 
oldukça önemlidir. Bir çok özel anaokulunda 3-6 yaş çocuklarda temel müzik 
dersleri aldıkları ve bedenlerini tanımak, vücut dilini kullanma becerilerini 
kavramak, duygularını yansıtabilmek için dans derslerini de branş dersi olarak 
aldıkları görülmektedir. Okul öncesi dönemdeki müzik ve dans derslerinin 
çocukların duygularını ifade etmesine, içinde bulundurduğu fakat toplumca 
kabul görmeyen dürtülerin olumlu davranışlarla dışa vurumun sağlanmasına, 
hayal dünyasının gelişmesine, ben merkezcilik döneminde yaşıtlarıyla uyumu 
ile daha az çatışma yaşayarak geçirmesini, bedenini tanıması ve karşı cinsi 
tanıması gibi konularda yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Müzik ve hareketin okulöncesi dönem çocukların eğitiminde kullanımında 
hedeflenebilecek farklı fakat birbirini besleyen amaçlardan söz etmek 
mümkündür. Bunları temelde şu 
şekilde bir araya getirebiliriz:
– Kavramların ve temaların işlenmesi
– Müzik ve harekete/dansa dair 
farkındalık ve tutum geliştirme.

NAZLI GENÇ DENİZ
Dünya Çocuk Akademisİ
Zumba Eğitmeni

Sevgili Anne Babalar,

Sizlere oyunun çocuğun hayatındaki yerinden 
bahsetmek isterim. Oyun, çocuğun kendini  
rahat ve doğru şekilde ifade etme biçimidir.  
Aynı zamanda öğrenmenin de en doğal ve kalıcı 
yol ile sağlandığı bir durumdur. 

Bu nedenle çocuğun hayatında oyunun yeri önemli 
bir yere sahiptir. Çocuk kendisini en rahat oyun yolu 
ile ifade edeceği için çocukları oyun oynarken izlemek bizlere onların neleri 
sevdiği, nelerden hoşlanıp hoşlanmadığı hakkında ip uçları verecektir.  
Biz eğitimciler birçok alanda çocuğu doğru anlamak ve gözlemlemek için 
oyunu YÖNTEM olarak da kullanırız. 

Çünkü; çocuklar içlerinde yaşadıkları duygusal durumları biz yetişkinler 
gibi rahat ifade edemezler. Bunu genellikle bedensel hareketler ve oyun 
esnasında yaşanan oyunsal diyaloglar ile yansıtırlar. Sizlerde çocuklarınızı 
oyun oynarken izlediğiniz de ve oyun arkadaşı olduğunuz zamanlarda 
çocuğunuz hakkında bazen görmediğiniz ya da yeni öğrendiği şeyleri çok 
rahat gözlemleyebilirsiniz. 

Bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri oyun esnasında çocuğa 
müdahale etmemek ve onun kendisini bürünmek istediği role rahat bir 
şekilde adapte etmesine izin vermektir. 

Önemli olan oyun için yeterli ve ihtiyaç duyulan zamanı çocuğa sunmaktır. 
Toplum olarak geçirmekte olduğumuz zorunlu karantina sürecinde 
çocuğunuzun oyunsuz kalmamasına dikkat etmenizde fayda var. 

Bu süreçte duygularınızı ve sevginizi oyun aracılığı ile de çocuğunuza 
yansıtabileceğinizi unutmayın. Bizlerin de her durumda sizlere destek vermek 
için burada olduğunu bilmenizi isterim. 

Tekrar görüşünceye dek  
Sevgiyle kalın, oyunla kalın 
Sevgilerimle… 

ESRA KAYLAN 
Dünya Çocuk Akademisi Takım Kaptanı 
Okul içi etkinlikler sorumlusu
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Merhaba Sevgili Velilerimiz;

Çocuklarımızla bol bol zaman geçirdiğimiz bir dönemdeyiz. Çocuklar 
zamanının büyük bir kısmını oyun ile geçirirler. Bizlerde onların  
oyunlarına ortak oluruz. Çocuklar için oyun sadece zaman geçirdikleri 
bir zaman dilim değil, zihinsel ve bedensel bir çok kazanım oyun 
sayesinde gelişim gösterdiği gibi, sosyal açıdan da oldukça önemlidir. 
Çoğu zaman oyunun kuralarını çocuklarımızın koymasına ve oyunu 
yönetmelerine izin vermeliyiz ki bir gruba liderlik yapabilme özelliğini 
pekiştirebilelim. 

Oyun oynayan çocuğu sadece gözlemleyerek onun iç dünyasına yolculuk 
edebiliriz. Çocuklar oyun oynarken son derece içten ve doğaldırlar. Oyun 
oynarken bir birey olduğunu hisseden çocuk, etkili bir şekilde iletişim 
kurmaya başlar. Oyun oynamak bu kadar önemliyken biz yetişkinlere de 
çocuklara fırsat yaratmak, zaman zaman önderlik etmek kalıyor.

Peki oyuncak seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Net tür oyuncaklarla 
çocuklarımıza daha verimli oluruz? Oyunu daha yaratıcı hale getirmek için 
soyut ve somut düşünme yetisini geliştirecek oyuncakları tercih edebiliriz. 
Sadece hazır yapılmış bir materyali oyuncak olarak düşünmemeliyiz. Oyun 
oynarken kullanılan her türlü malzemeyi oyuncak olarak kabul edebiliriz. 
Boş kutular, mutfak gereçleri, kağıtlar, ipler gibi…Bunların dışında çocuğun 
yaşına uygun, sağlığı açısından zararsız ve gelişimine katkı sağlayacak hayal 
dünyasını destekleyecek oyuncakları tercih etmeliyiz.

Kendini ifade etmeye başlayan çocuğun oyuncak istekleri de artabilir. Bu 
durumda aşırı pahalı ve lüks oyuncaklar almak yerine, gelişimini destekleyici 
oyuncakları tercih etmesini sağlamak gerekir. 

Bu oyuncaklara birkaç örnek vermek gerekirse;
• Kum, oyun hamuru, kil gibi malzemeler çocukların hayal gücünü geliştirdiği 
gibi elleriyle kavrama ve şekil vermesini sağlayarak küçük kas gelişimini de 
destekler. 
• Bir evde olması gerek eşyaların oyuncakları (mutfak aletleri gibi), 
ebeveyninden gördüklerini taklit ederek gerçek hayatta gözlemlediklerini 
sunmasını sağlar.
• Lego, top ve bir çok spor malzemesi ise hem bedensel hem de zihinsel 
açıdan destekler.

Unutmayalım ki çocuklar her türlü istekte bulunabilirler, bizlerde bu durumda 
ebeveyn olarak onların isteklerini doğru bir şekilde yönlendirmeliyiz. 
Maalesef masum olmayan oyuncaklarda piyasada satılmakta ve çocuklarımızı 
cezbedecek şekilde sunulmaktadır. Şiddet içerikli ya da onları özendirecek 
oyuncaklardan kaçınmak gerekir. 

Oyuncaklar çocukların ihtiyacıdır. Cinsiyetçi bir tavırla yaklaşmadan her 
türlü oyuncakla oynamalarına izin verilmeli ve rol oynama yeteneği 
desteklenmelidir. Her çocuk değişik oyuncaklarla oynayarak farklı deneyimler 
kazanır. 

Dünya Çocuk Akademisi olarak işimiz gücümüz oyun. 
En kısa sürede hep beraber oynamak temennisiyle. Bol oyunlu, eğlenceli, 
eğitici günler dileğimle…

NEBAHAT KIZMAZ 
Dünya Çocuk Akademisi Takım Kaptanı
YouTube Sorumlusu



11

Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi




