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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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ETİNLİK ADI: İlkbahar ağacım etkinliği 

Gerekli Malzemeler: Fiyonk makarna, sulu boya, fırça, 

Öğrenme Süreci; Çocuğunuzla beraber ilkbahar mevsimi ile ilgili resimlere bakınız, ilkbahar 
mevsiminin mart ayında başlanıldığını söyleyiniz, ilkbahar mevsiminde sık sık yağmur yağdığını 
ve bu yağmurun doğanın canlanabilmesi için çok önemli olduğu söylenir. Arkasından ‘İlkbahar 
geldi şiiri söylenir’      

 İLKBAHAR GELDİ 
Bahçede çiçek açmış, 
Bu gelen ilkbahar mı? 
Kırlar yeşile bürünmüş, 
Bu gelen ilkbahar mı? 
Her taraf yemyeşil 
Bu gelen ilkbahar mı? 
Güneş günden daha parlak, 
Bu gelen ilkbahar mı? 

• Hangi mevsimdeyiz?
• İlkbahar denince aklınıza ne geliyor?
• İlkbahar mevsimi hakkında ne biliyorsun?
• İlkbahar mevsiminde hava da ne gibi değişiklikler meydana gelir?
• İlkbahar mevsiminde ne giyinir?
• Çocuğunuzla beraber pencereden etrafı izleyebilirsiniz.

Etkinlik Adı: Havuçlarım  

Materyaller: Yeşil el işi kağıdı, turuncu el işi kağıdı, A4 Kağıdı, 

Öğrenim süreci: A4 kağıdına havuç şekli çiziniz, yeşil el işi kağıdına ellerini çizelim, 
çizilen elleri daha sonra makasla keselim, turuncu el işi kağıdını küçük parçalara 
bölerek havuçların üstüne yapıştıralım. Havuçların üstüne kestiğimiz elleri yapıştıralım, 
etkinlik bittikten sonra havuç’un hangi renk olduğunu nerede yetiştiğini ve hangi 
hayvan havucu sever gibi sorular sorarak sohbet edilir. 
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HHaaddii  bbiirr  ssaayyııssıınnıı  bbooyyaayyaallıımm  

 

 

HHaaddii  bbiirr  ssaayyııssıınnıı  bbooyyaayyaallıımm  

 

 

BBüüyyüükk--kküüççüükk  kkaavvrraammıınnıı  ööğğrreenniiyyoorruumm..    

• Çocuklarımıza büyük küçük kavramların ne olduğunu hatırlatalım. Sohbet 
ederek çevremizden örnekler vererek öğrenmeyi pekiştirelim. 
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Yan taraftaki resmin aynısını boyayarak tamamlayalım.
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22  rraakkaammıınnıı  ööğğrreenniiyyoorruumm.. 

 

 

 

 

 

• RReessiimmlleerrii  mmaavvii  rreennggee  bbooyyaayyaallıımm..    
• NNeessnneelleerriinn  nnee  oolldduukkllaarrıınnıı  ssoorraallıımm..  
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33  rraakkaammıınnıı  ööggrreenniiyyoorruumm  
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Aşağıdaki yönergelere uyarak etkinliğimizi tamamlayalım.

• Yukarıda ki ‘1’ sayısını noktalarını birleştirerek tamamlayınız.
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GGeerreekkllii  MMaallzzeemmeelleerr;;  RReennkkllii  bbooyyaa  kkaalleemmlleerrii  

  

Etkinlik bittikten sonra sokakta yaşayan hayvanların ihtiyaçları hakkında (yaşama, barınma, 
korunma, beslenme) ve onlara karşı sorumluluklarımız hakkında sohbet edilir, 
sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde oluşabilecek sonuçlar hakkında beyin fırtınası 
yapınız. 

Örneğin; Evimizde beslediğimiz balığa yem vermeyi unuttuğumuzda neler olabilir? Vb. 
ardından bu hayvanların su ve yiyeceğe ihtiyaç duydukları vurgulanır. Boş kaplar çocuğunuza 
verilerek su ve yem (bulgur) kapların içine doldurulur. Kaplar pencerenin kenarlarına 
yerleştirilip zaman zaman kontrol edilip ilave edilebilir. 

GGeerreekkllii  MMaallzzeemmeelleerr;;  RReennkkllii  bbooyyaa  kkaalleemmlleerrii  

  

Etkinlik bittikten sonra sokakta yaşayan hayvanların ihtiyaçları hakkında (yaşama, barınma, 
korunma, beslenme) ve onlara karşı sorumluluklarımız hakkında sohbet edilir, 
sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde oluşabilecek sonuçlar hakkında beyin fırtınası 
yapınız. 

Örneğin; Evimizde beslediğimiz balığa yem vermeyi unuttuğumuzda neler olabilir? Vb. 
ardından bu hayvanların su ve yiyeceğe ihtiyaç duydukları vurgulanır. Boş kaplar çocuğunuza 
verilerek su ve yem (bulgur) kapların içine doldurulur. Kaplar pencerenin kenarlarına 
yerleştirilip zaman zaman kontrol edilip ilave edilebilir. 

KKaavvrraammllaarr;  İçinde, dışında  
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• Köpek nerede? 
• Top neyin içinde? 
• Kavanozun içinde ne var? Gibi sorular sorarak içinde dışında kavramını 

pekiştirmiş oluruz. 

 

 

 

Çocuğunuza bugün tiyatro günü olduğunu söyleyiniz, tiyatronun insanları eğittiğini eğitirken 
de düşündürdüğü zaman zaman güldürdüğü söylenir. Sorular sorarak sohbet edilir. 

JJ    SSeevviimmllii  PPaallyyaaççoo  JJ  

İşte palyaço sahnede ((iikkii  kkooll  yyaannllaarrıı  aaççııllıırr))  

Kıvrım kıvrım saçların ((iikkii  eell  iillee  ssaaççllaarr  ttuuttuulluurr))  

Kırmızı top burnun ((bbuurruunn  ttuuttuulluurr))  

Elma gibi yanakların ((yyaannaakkllaarr  ttuuttuulluurr)) 

Kocaman gözlerin ((eelllleerr  iillee  ggöözzllüükk  şşeekkllii  yyaappııllıırr)) 

Her zaman güler yüzünle ((iikkii  eelliinn  iişşaarreett  ppaarrmmaakkllaarrıı  iillee  dduuddaakkllaarr  ggöösstteerriilliirr  vvee  ggüüllüümmsseenniirr  JJ  ))
    

PALYAÇONUN BURNU NEREDE? 

  İlayda okullarında yapılacak tiyatro gösterisinde palyaço rolündeydi. Annesi İlayda’ya çok 
güzel bir palyaço kostümü aldı. Tüm hazırlıklar yapıldı sonunda beklenen gün geldi. Gösteri 
yapacakları salon çok kalabalıktı. Herkesin anne babası ve tüm yakınları orada heyecanla 
oyunun başlamasını bekliyorlardı. Ezgi annesinin aldığı palyaço kostümünü öğretmeninin 
yardımıyla giyinmeye başladı. Tulumunu giydi, peruğunu taktı. Sıra top burnuna gelmişti. 
İlayda çantasının içine bakıyor ama bir türlü burnu bulamıyordu. İyice  telaşlandı gösteri 
başlamak üzereydi. Çocuğunuzdan öyküyü tamamlamasını isteyiniz. Tamamlanan öykü not 
edilir. ‘’Sizde çocuğunuzla beraber evde tiyatro gösterisi yapabilirsiniz, çeşitli rollere girerek’’ 

Çocuğunuza bugün tiyatro günü olduğunu söyleyiniz, tiyatronun insanları eğittiğini eğitirken 
de düşündürdüğü zaman zaman güldürdüğü söylenir. Sorular sorarak sohbet edilir. 

JJ    SSeevviimmllii  PPaallyyaaççoo  JJ  

İşte palyaço sahnede ((iikkii  kkooll  yyaannllaarrıı  aaççııllıırr))  

Kıvrım kıvrım saçların ((iikkii  eell  iillee  ssaaççllaarr  ttuuttuulluurr))  

Kırmızı top burnun ((bbuurruunn  ttuuttuulluurr))  

Elma gibi yanakların ((yyaannaakkllaarr  ttuuttuulluurr)) 

Kocaman gözlerin ((eelllleerr  iillee  ggöözzllüükk  şşeekkllii  yyaappııllıırr)) 

Her zaman güler yüzünle ((iikkii  eelliinn  iişşaarreett  ppaarrmmaakkllaarrıı  iillee  dduuddaakkllaarr  ggöösstteerriilliirr  vvee  ggüüllüümmsseenniirr  JJ  ))
    

PALYAÇONUN BURNU NEREDE? 

  İlayda okullarında yapılacak tiyatro gösterisinde palyaço rolündeydi. Annesi İlayda’ya çok 
güzel bir palyaço kostümü aldı. Tüm hazırlıklar yapıldı sonunda beklenen gün geldi. Gösteri 
yapacakları salon çok kalabalıktı. Herkesin anne babası ve tüm yakınları orada heyecanla 
oyunun başlamasını bekliyorlardı. Ezgi annesinin aldığı palyaço kostümünü öğretmeninin 
yardımıyla giyinmeye başladı. Tulumunu giydi, peruğunu taktı. Sıra top burnuna gelmişti. 
İlayda çantasının içine bakıyor ama bir türlü burnu bulamıyordu. İyice  telaşlandı gösteri 
başlamak üzereydi. Çocuğunuzdan öyküyü tamamlamasını isteyiniz. Tamamlanan öykü not 
edilir. ‘’Sizde çocuğunuzla beraber evde tiyatro gösterisi yapabilirsiniz, çeşitli rollere girerek’’ 
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MMeesslleekklleerrii  ttaannıımmaayyaa  ddeevvaamm  eeddiiyyoorruuzz..  

Mesleklerle ilgili sohbetimizi yapalım, hangi meslekleri bildiklerini soralım  

Aşağıda ki görselleri inceleyerek meslek çalışanlarına göre aşağıda ki eşleştirmeleri yapalım. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDöörrtt  rraakkaammıınnıı  ööğğrreenniiyyoorruumm  

  
DDöörrtt  rraakkaammıınnıı  ööğğrreenniiyyoorruumm  
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EEllmmaayyıı  kkıırrmmıızzıı  rreennggee  bbooyyaayyaallıımm  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

RReennkkllii  llaahhaannaa  ddeenneeyyii  

 

Çocuklarımızla birlikte rengarenk bir deneyle daha birlikteyiz. Bu deneyimiz lahananın suyu 
nasıl damarlarında dolaştırdığı ile ilgili. Dilerseniz malzemeleri listeleyelim ve ardından 
deneyimizin yapılışını anlatalım. 

  

GGeerreekkllii  MMaallzzeemmeelleerr 

• 4 Adet İçi Su Dolu Bardak 

• 4 Adet Lahana Yaprağı 

• Gıda Boyası 

DDeenneeyyiinn  YYaappııllıışşıı:: Bardakların içerisini su ile doldurarak her bir bardağın içerisine farklı bir 
renkte gıda boyası koyun. Renkleri sizin elinizde bulunmasına veya tercihinize göre değişiklik 
gösterebilir. Ardından lahana yapraklarını içi su dolu bardaklara birer tane gelecek şekilde 
batırın. Yaklaşık olarak 6-7 saat bekledikten sonra lahana yaprakları üzerindeki renk 
değişimlerini gözlemleyin.  

DDeenneeyyiinn  SSoonnuuccuu::  Lahanaların büyümesi için suya ihtiyaçları vardır. Deneyimizde ihtiyaç 
duydukları suları bardaklardan almaktadırlar. Bitkiler suyu emdikleri için suyu kendi damarları 
yardımıyla tüm bitkiye ulaştırırlar. Bizim sularımız farklı renkte oldukları için lahana 
yapraklarının damarlarında dolaşan suları da renkli görmekteyiz. 
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RReennkk  MMOORR  

Beş sayısını mor renge boyayınız. 

 

ÇÇaarrşşaammbbaa::  AAğğıırr  hhaaffiiff  kkaavvrraammıınnıı  ööğğrreenniiyyoorruuzz..    

 

 

 

• Ağır hafif kavramını pekiştiren bir video izleyebilirsiniz  https:/youtu.be/_-
3rQw7vVcU 

 

 

 



28 29

PPeerrşşeemmbbee::  SSeevvddiikklleerriinniizzee  mmeekkttuupp  yyaazzıınn..  
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DDuuyygguullaarrıımmıı  ööğğrreenniiyyoorruumm  
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi  Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi

ÖÖNNEERRİİLLEERR  

1. Yüksek sesle bir müzik açıp dans edin
2. Koltuk minderleri ile atlamalı, zıplamalı, yuvarlamalı parkurlar hazırlayıp enerjinizi 

boşaltın.
3. Hayvan yürüyüşlerini taklit edin
4. Karanlıkta bir fenerle gölge oyunları oynayın.
5. Köstüm partisini düzenleyin
6. Eski fotoğraflara bakın
7. Farklı nesnelerle müzik yapın
8. Kendi müziğini yapmak için chrome Music lab sayfasını ziyaret edin.
9. Evdeki tohum ve kullanılmış sebze kökleri ile dikim yapın.
10. Farklı malzemelerle resim yapmayı deneyin (kömür, lahana vb )
11. Ayna karşısında komik yüzler yapın.
12. Sevdiklerinize mektup yazın.
13. Eski çarşaflardan bir çadır yapıp içinde vakit geçirin.
14. Farklı origamiler deneyin.
15. Bol bol kas gelişimimiz için oyun hamuru oymayı ihmal etmeyin.
16. İyi dersler J




