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BİZ 
KOCAMAN 
BİR 
AİLEYİZ...

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

Lorem Ipsum Nedir?
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem 

Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak 
üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500’lerden beri endüstri standardı sahte 
metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, 
aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960’larda Lorem 
Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda 
Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları 
ile popüler olmuştur.

Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir 
gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli ‘buraya metin gelecek, buraya 
metin gelecek’ yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu 
artırmasıdır. Şu anda birçok masaüstü yayıncılık paketi ve web sayfa düzenleyicisi, 
varsayılan mıgır metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadır. Ayrıca arama 
motorlarında ‘lorem ipsum’ anahtar sözcükleri ile arama yapıldığında henüz tasarım 
aşamasında olan çok sayıda site listelenir. Yıllar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli 
olarak (örneğin mizah katılarak), çeşitli sürümleri geliştirilmiştir.

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri 
M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık 
bir geçmişi vardır. Virginia’daki Hampden-Sydney College’dan Latince profesörü 
Richard McClintock, bir Lorem Ipsum pasajında geçen ve anlaşılması en güç 
sözcüklerden biri olan ‘consectetur’ sözcüğünün klasik edebiyattaki örneklerini 
incelediğinde kesin bir kaynağa ulaşmıştır. Lorm Ipsum, Çiçero tarafından M.Ö. 
45 tarihinde kaleme alınan “de Finibus Bonorum et Malorum” (İyi ve Kötünün Uç 
Sınırları) eserinin 1.10.32 ve 1.10.33 sayılı bölümlerinden gelmektedir. Bu kitap, 
ahlak kuramı üzerine bir tezdir ve Rönesans döneminde çok popüler olmuştur. 
Lorem Ipsum pasajının ilk satırı olan “Lorem ipsum dolor sit amet” 1.10.32 sayılı 
bölümdeki bir satırdan gelmektedir.
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OOYYUUNN  GGRRUUBBUU  EEVVDDEE  EEĞĞLLEENNCCEE  
EETTKKİİNNLLİİKKLLEERRİİ  

 
 
 
 

 
 
23.03.20:SALI 

 
İİLLKKBBAAHHAARR  AAĞĞAACCII  SSAANNAATT  EETTKKİİNNLLİİĞĞİİMMİİZZ  ::))  
 
GEREKLİ MALZEMELER  
.Tuvalet kağıdı rulosu 
.Grafon kağıdı 
 
YAPILIŞI 
Tuvalet kâğıdı rulosunu isterseniz kahverengi boyayla boyayabilirsiniz. Sonrasında 
grafon kâğıdını yuvarlayarak rulomuzun üstüne prit yardımı ile yapıştırabilirsiniz. 
Elmaları ister pastell boya yardımı ile ister parmak boyası yardımı ile istediğiniz gibi 
ağacın üstüne yapabilirsin 
 
 

25.03.20 PERŞEMBE 

 
FFEENN  VVEE  DDOOĞĞAA  EETTKKİİNNLLİİKKLLEERRİİ  
 
YUMURTA ADAM :) 
Bir kaşık yardımıyla toprağı yumurtanın yarısını dolduracak şekilde süngerin üzerine 
serpiştiriniz. Ekeceğiniz bitki tohumunu da toprağın içine derinlemesine yerleştirdikten 
sonra toprak ilave ediniz. Yumurtaları dik durması için yumurta kolisinin içerisine 
dizerek kullanabilirsiniz. Dilerseniz yumurta kolisini ve yumurta kabuklarını istediğiniz 
renge boyayabilirsiniz. 
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26.03.20 CUMA 

AANNNNEE  VVEE  ÇÇOOCCUUKK  MMUUTTFFAAKK  EETTKKİİNNLLİİĞĞİİ  ::))  
MEYVELERDEN ASLAN YAPMAYA NE DERSİNİZ ?

GEREKLİ MALZEMELER  
Mandalina 
Muz 
Ananas 
Burnu İçin Havuç Ve Yeşil Biber  
Gözleri İçin Damla Çikolata Yada Yabanmersini 

ELLERİNİZE SAĞLIK :) 

AAĞĞAACCIIMMIIZZIINN  EELLMMAALLAARRII  EEKKSSİİKK  KKAALLMMIIŞŞ  

Oraya kırmızı renk dilediğiniz bir boya çeşidi ile elma yapar mısınız ? 
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AALLTTEERRNNAATTİİFF  BBOOYYAAMMAA  SSAAYYFFAASSII

Bu şirin tavsanı boyamaya ne dersin? 

AALLTTEERRNNAATTİİFF  OOYYUUNN  

Süzgeçten şönil geçirme oyunu oynamaya ne dersiniz :) 



10 11



12 13

AALLTTEERRNNAATTİİFF  EETTKKİİNNLLİİKK  

Limon baskısı ile renk kavramı çalışması yapalım mı ? 

KKEEŞŞİİFF  ŞŞİİŞŞEELLEERRİİ  YYAAPPMMAAYYAA  NNEE  DDEERRSSİİNNİİZZ  

Siz de evinizde bulunan simlerle,boncuklarla,ponponlarla,gözlerle,düğmelerle ve su ile 
bu şişerden yapabilirsiniz :) 
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi  Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi

Sevgili velilerim ve çok sevgili miniklerim 

Öncelikle sizleri çok özlediğimi yazarak konuya baslamak istiyorum. 
İçinde bulunduğumuz durumun geçiçi olduğunu zihnimizden asla çıkarmadan 
evimizde bu süreyi ailece kaliteli zamana dönüştürmeyi  ve aslında bizler için fırsat 
olarak değerlendirebiliriz. 

Yoğun hayatımız sebebi ile özellikle çocuklarımızı fazlası ile özlüyor onların hızına 
yetişememe korkusu yaşıyorduk. Gelin görün ki şu dönem özellikle çocuklarımızla en 
üst düzeyde zaman geçirebilecek etkinlikler, oyunlar, deneyler, sohbetler 
yapabilecek  ve en önemlisi onların yeteneklerini gözlemleyebileceğiz.  

Çocuklarımız; 
-neden evdeyiz?
-neden evden dışarı çıkamıyoruz?
-neden anaannem-babaannem,teyzem-halam-dayım-amcam vs. Bize gelmiyor yada 
biz onlara neden gidemiyoruz?
-neden okula gidemiyoruz?
-neden arkadaşlarımızla görüşemiyoruz?

Diye sorular sormakta farkındayım ama paniklemek yok çünkü en önemli şey onlara 
geçireceğimiz enerji… 

Haklılar!! 
Dolayısı ile siz de haklısınız. Ama sizin korkunuz, gerginliğiniz, hisleriniz direk olarak 
onlara geçiyor ve onları sakinleştirmek, sorularına sakince dolu dolu cevap vermek 
sadece sizin elinizde. 

Dünya Çocuk Akademisi kurumu olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bu süreçte 
destekçiniz olduğumuzu ve sizi çok önemsediğimizi unutmayın. Evde eğlence 
kitapçıklarımızla uzaktan eğitim vermek için her gün saat 12.00 ve 16.00 youtube 
kanalımızla bu sefer biz evlerinize misafir oluyoruz. 

Bu süreci Dünya Çocuk Akademisi olarak en keyifli, mutlu, kaliteli hale getirmek tek 
amacımız. Kendinizin ve miniklerimizin ruhsal ve beden sağlığınıza çok dikkat edin. 
Direncinizi artırıcak besinler tercih edin, uykunuzu önemseyin ve lütfen evde kalın :) 

SİZLERİ ÇOK SEVEN ÖĞRETMENİNİZ 
BİRCAN TAŞCI 

OYUN ALTERNATİFİ 

SU OYUNLARI 
Bİ KABIN İÇİBE ILIK SU DOLDURUP MAVİ RENK PARMAK BOYASI DAMLATIP DENİZ 
HAYVANLARINIZ VARSA YÜZDÜREBİLİRSİNİZ:) 

MÜZİK ALTERNATİFİ 
ÇİÇEKLER VE ARILAR (EZO SUNAL) 
https://www.youtube.com/watch?v=PIXbDDwvhUE 

EN AZ YARIM DAKİKA ELLERİNİ YIKA (KUKULİ) 
https://www.youtube.com/watch?v=1VID5CIRFgQ 

RİTMİK SAYMA (VOLKAN ÖĞRETMEN) 
https://www.youtube.com/watch?v=LdBSHyJWUA0 

MAYDONOZ SORUYOR HAVUCUN FAYDALARI ANİMASYON 4 DK :) 
https://www.youtube.com/watch?v=3zFoFWniyEY 

DUYU ORGANLARI (VOLKAN ÖĞRETMEN) 
https://www.youtube.com/watch?v=PiBwW1YW2lo 




