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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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2233--2277  MMAARRTT  AAYYII  GGEENNEELL  TTEEKKRRAARR  HHAAFFTTAASSII  

  

  

PPAAZZAARRTTEESSİİ;;  GGEENNEELL  TTEEKKRRAARR  

HHaayyvvaannllaarr  hhaakkkkıınnddaa  ggeenneell  ssoohhbbeett  eeddeelliimm  uuççaann  hhaayyvvaannllaarr,,cciiffttlliikk  hhaayyvvaannllaarrıı,,ddeenniizz  ddee  
yyaaşşaayyaann  hhaayyvvaannllaarrıı  hhaattıırrllaayyaallıımm  ggöörrsseelllleerr  iillee  ddeesstteekklleeyyeelliimm..  HHaayyvvaannllaarr  kkoonnuussuu  ccookk  
ggeenniişş  kkaappssaammllııddıırr  vvee  ttüümm  hhaayyaall  ddüünnyyaannıızzıı  kkuurraarraakk  ddrraammaallaarr,,ooyyuunnllaarr  iillee  
ppeekkiişşttiirreebbiilliirrssiinniizz……ÇÇooccuukkllaarrıımmıızz  ttaakklliittlleerree  bbaayyııllıırrJJ  

AArrttııkk  mmaatteerryyaalllleerr  iillee  kkeelleebbeekk  ttaassaarrllaayyaallıımm..  

MMaallzzeemmeelleerr  aaşşaağğııddaa  bbeelliirrttiillddii  ffaakkaatt  ssiizz  ffaarrkkllıı  mmaatteerryyaalllleerr  iillee  ddee  kkeelleebbeekk  
ttaassaarrllaayyaabbiilliirrssiinniizz..  ÖÖrrnneeğğiinn  ppeeççeettee  ,,aahhşşaapp  mmaannddaall  vvbb  ggiibbii  kkeelleebbeekk  ggöörrsseelllleerriinniizzii  
ttaassaarrıımmllaarrıınnıızzıınn  ffoottooğğrraaffllaarrıınnıı  bbeekklliiyyoorruuzz....::))  
 Lsj 

SSAALLII;;    SSaayyııllaarr      vvee  kkaavvrraammllaarrıı  tteekkrraarr  eeddeelliimm  

  

ÇÇAARRŞŞAAMMBBAA,,;;  ÖÖrrüünnttüü  ççaallıışşmmaassıı  vvee  rreennkk  eeşşllşşttiirrmmee  yyaappaallıımm    

  

PPEERRŞŞEEMMBBEE;;    kkeessmmee  ççaallıışşmmaallıı  vvee  ddiikkkkaatt  ççaallıışşmmaallaarrıı  tteekkrraarrllaayyaallıımm  

  

CCUUMMAA;;    ÖÖggrreennddiiggiimmiizz  şşaarrkkııllaarrıı  tteekkeerrlleemmeellii  hhaattıırrllaayyaallıımm....    

EEğğlleenncceellii    aalltteerrnnaattiiff  şşaarrkkııllaarrddaa  ddaannss  eeddeelliimm    

  

  
  
  
  
  
  

AArrttııkk  mmaatteerryyaalllleerr  iillee  kkeelleebbeekk  ttaassaarrllaammaa    

  
MMaallzzeemmeelleerr::  TTuuvvaalleett  rruulloossuu,,kkaarrttoonn,,şşoolliinn  vvee  ooyynnaarr  ggöözz    

HHaayyvvaannllaarr  hhaakkkkıınnddaa  ssoohhbbeett  eettttiikktteenn  ssoonnrraa  ggöörrsseellddeekkii  ggiibbii  iisstteerr  
kkeennddii  hhaayyaalllleerriinnddee  kkii  ggiibbii  bbiirr  kkeelleebbeekk  ttaassaarrllaayyaallıımm....  JJ  
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SSaayyııllaarrıı  tteekkrraarr  eeddeelliimm,,  nnookkttaallaarrıınn  üüzzeerriinnddeenn  öönnccee  eelliimmiizzllee  
ggiiddeelliimm  aarrddıınnddaann  iisstteerr  kkaalleemm  iillee  iisstteerr  kkuurruu  bbaakkllaaggiilllleerr  iillee  
ssaayyıımmıızzıı  oolluuşşttuurraallıımm..  

SSaayyııllaarrıı  tteekkrraarr  eeddeelliimm,,  nnookkttaallaarrıınn  üüzzeerriinnddeenn  öönnccee  eelliimmiizzllee  
ggiiddeelliimm  aarrddıınnddaann  iisstteerr  kkaalleemm  iillee  iisstteerr  kkuurruu  bbaakkllaaggiilllleerr  iillee  
ssaayyıımmıızzıı  oolluuşşttuurraallıımm..  
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KKaavvrraammllaarrıı  tteekkrraarr  eeddeelliimm    yyöönneerrggeelleerr  ddooggrruullttuussuunnddaa  iilleerrlleeyyeelliimm....  
EEvvddee  ffaarrkkllıı  mmaatteerryyaalllleerr  iillee  ppeekkiişşttiirreelliimm  ‘‘BBüüyyüükk  kkaalleemm’’  vvee  ‘‘KKüüççüükk  eellmmaa  ‘‘  ggiibbii  öörrnneekklleerr  iillee  
ddeevvaamm  eettttiirreebbiiiirrssiinniizz....::))  
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KKaavvrraamm  ççaallıışşmmaallaarrıımmıızzddaa  ttaalliimmaattllaarr  ddooggrruullttuussuunnddaa  iilleerrlleeyyeelliimm..  EEvvddee  
ppeekkiişşttiirreebbiilleecceeğğiinniizz  ooyyuunnllaarr  üürreetteelliimm....  

KKaavvrraamm  ççaallıışşmmaallaarrıımmıızzddaa  ttaalliimmaattllaarr  ddooggrruullttuussuunnddaa  iilleerrlleeyyeelliimm..  EEvvddee  
ppeekkiişşttiirreebbiilleecceeğğiinniizz  ooyyuunnllaarr  üürreetteelliimm....  

ÖÖrrüünnttüü  ççooccuukkllaarrıımmıızzıınn  ddiikkkkaatt  kkoooorrddiinnaassyyoonn  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  ddeesstteekk  oollaaccaakkttıırr  ....  
LLüüttffeenn  öönnccee  şşeekkiill  tteekkrraarr  eeddeelliimm  vvee  ssoonnrraa  hheemm  şşeekkiill  hheemm  rreennkk  oollaarraakk  öörrüünnttüüyyüü  ddeevvaamm  
eettttiirreelliimm....  tteemmiizz  bbii  ssaayyffaaddaa  tteekkrraarr  yyaappaabbiilliirr  öörrüünnttüüyyüü  bbaassiittlleeşşttiirreebbiilliirrssiinniizz..KKoollaayy  ggeellssiinn::))  
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RReennkklleerriinnee  ggöörree  eeşşlleeşşttiirrmmee  yyaappaallıımm..rreennkklleerrii  tteekkrraarr  eeddeelliimm  FFaarrkkllaarrıı  bbuullmmaassıınnaa  yyaarrddıımmccıı  
oollaallıımm  ddiikkkkaattlleerriinnii  yyoogguunnllaaşşttıırrmmaakk  iiççiinn  ffaarrkkllıı  ggöörrsseelllleerr  iillee  tteekkrraarrllaayyaabbiilliirrssii  

  
  

FFaarrkkllaarrıı  bbuullaabbiilliirr  mmiissiinn??  
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ÖÖnnccee  bbooyyaayyaallıımm  ssoonnrraaaa  aassaaggııddaakkii  ddüüzz  cciizzggiilleerrddeenn  kkeesseelliimm....  
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TTEEKKEERRLLEEMMEELLEERR  
  
PPoorrttaakkaaLL  
Portakalı soydum,portakal 
Başucuma koydum. 
Ben bir yalan uydurdum, 
Duma duma dum. 
Kırmızı mum 
Karasakal sen yum 
 
FFıışş  FFıışş  KKaayyııkkççıı  
Fış fış kayıkcı, kayıkçının küreği 
Hop hop eder yüreği 
Akşama fincan böreği, 
Sabaha bayram çöreği. 
 
Fış fış kayıkcı, kayıkçıya gidelim 
Kayığına binelim, denizlerde gezelim 
Balık gibi yüzelim. 
 
Fış fış kayıkcı, kürekleri çekelim 
Dalgaları aşalım, akşam eve gidelim 
Balıkları yiyelim. 
  
  
PPAARRMMAAKK  OOYYUUNNLLAARRII  
  
ŞŞAAPPLLAATT  
şaplat şaplat şaplat şaplat şaplat (iki el birbirine vurularak şaplatılır.) 
şıklat şıklat şıklat şıklat şıklat (iki eldeki parmaklar şıklatılır.) 
döndür döndür döndür döndür döndür (iki eller öne arkaya doğru döndürülür.) 
salla salla salla salla salla (eller sallanır ) 
uslu bir çocuk ol (bir işaret parmağı dudağa getirilerek sus işareti yapılır.) 
kollarını bağla (kollar göğsün üzerine toplanır.) 
arkana yaslan çiçek ol.. (arkaya doğru dik oturarak çiçek gibi olması istenir.) 
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi  Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi

OOYYUUNN  ÖÖNNEERRİİLLEERRİİ  

11))  HHAAYYDDİİ!!  BBEENNİİMM  GGİİBBİİ  YYÜÜRRÜÜ
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Materyal gerekmez

Nasıl Oynanır: Her bir çocuktan bir taklit yürüyüşü yapması istenir. Yürüyüşü yapan çocuk bu yürüyüşü 
başarılı bir şekilde yaparsa diğer arkadaşlarına alkışlatılır. Çocuklardan aşağıdaki yürüyüşleri taklit 
etmesini istenebilir. Yeni taklitler eklenebilir. 

İhtiyar adam yürüyüşü: Sırt kamburlaştırılır, baş öne bükülür, elde baston varmış gibi yavaş yavaş 
yürünür. 
Dalgın adam yürüyüşü: Öne çapraz adım atılarak dengesiz yürünür. 
Cüce yürüyüşü: Dizler tam bükülür, baş omuzlar arasına gömülür, kollar aşağıya sarkıtılır. Böylece 
yürünür. 
Robot yürüyüşü: Vücut gergin, dizler ve kollar bükülmeden yürünür kollar öne ve geriye sopa gibi 
sallanır. 
Dev yürüyüşü: Kollar yukarı kaldırılır. Ayakuçları üzerinde yükselerek yürünür. 
Çocuğa Neler Kazandırır: Gözlem ve bedeni daha iyi kullanma becerilerini geliştiren bir oyundur. 

22))  SSIICCAAKK--SSOOĞĞUUKK
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi ve üzeri
Oynamak için Neler Gerekir: Saklanabilecek ölçüde küçük bir nesne.

Nasıl Oynanır: Oyuncular arasından bir ebe seçilir. Saklamak için bir nesne seçilir. Ebe oyun alanının 
dışına çıkartılıp geride kalanlarla birlikte bu nesne saklanır. Ebenin görevi bu nesneyi bulmaktır. Ebeyi, 
diğer çocuklar nesneye yaklaştığında “sıcak” nesneden uzaklaştığında ise “soğuk” diyerek yönlendirirler. 
Ebe nesneyi bulunca kendi istediği birisini ebe seçer. Ebeye beli bir süre verilerek de oynanabilir. Büyük 
çocuklarda aynı anda saklanan nesnelerin sayısı arttırılabilir. 

Çocuğa Neler Kazandırır: Mesafe algısı, dikkat ve yönergeleri değerlendirip sonuca ulaşma becerilerini 
geliştirir. 

PPaattaatteess  BBaasskkııssıı  
Çocukken yaptığımız Patates baskısını bu kez çocuğunuzla yapmaya ne dersiniz? Patateslerden kelebek, 
kalp, üçgen, kare gibi şekiller Kesin ve sulu boya ile boyayarak izlerini kağıda çıkarın. Sonra 
resimlerinizden Mini bir sergi bile açabilirsiniz. 

AASSLLII  ÖÖGGRREETTMMEENN  &&  EEDDAA  ÖÖGGRREETTMMEENN  
SSİİNNEEMM  ÖÖGGRREETTMMEENN  &&  ŞŞEEVVVVAALL  ÖÖGGRREETTMMEENN  




