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BİZ 
KOCAMAN 
BİR 
AİLEYİZ...

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

Yaşarken Paylaşmak, Paylaşırken Gelişmek

Aniden gelen, hiç birimizin beklemediği bir şekilde dünyaya 
baskın yapan, onbinlerce kişinin hayatının kaybına neden olan, 
tedirginliklere zirve yaptıran Covid 19’ a karşı alınan, uygulanan 
tedbirler ile; UMUTLAR BAHARLA beraber yeşermeye 
başladı. 

Geçtiğimiz hafta sonu, sevgili öğretmenlerimiz sizler ile telefon 
görüşmeleri yaptılar. “#Evde Eğlence” kitaplarımız, Youtube 
kanalımız, yayınlar, zoom sohbetleri, ev günleri, afacanların 
moralleri hakkında sizlerle sohbet ettiler. Çok mutlu oldular. 
DCA Gurubunda tek tek sizlerin arzularını, isteklerini, 
önerilerini değerlendirdik. 

Öncelikle, okulumuza, bu süreçte paylaşılanlara, hepimize, 
öğretmenlerimizin emeklerine gösterdiğiniz yakınlık, 
teveccühleriniz için canı gönülden teşekkür ederiz.

Sizlerin okulumuza ilk adım attığınız günden beri, değerlerinizi, 
canlarınız çocuklarınızın  sorumluluklarını farkındayız. 
Hayaller, hedefler bir günde oluşamıyor, eksiklikler gecikmeler 
istemesekte işin parçası olabiliyor.

Ama inançlı insanları; eğitime, öğretmenlerin, çocukların, 
ailelerin geleceğine inanarak, değer katmak için yola çıkanları, 
O YOLDAN hiç bir güçlük döndüremiyor.

Farklı bir eğitim, eğlence için, çok farklı, pek de görülmeyen 
bir tesis ile yol çıktık. Çocuklar öğreneceklerini görerek 
yaşasınlar. Öğretmenler hayalleri daha da geliştirebilsinler 
diye... O ilk adımlara, her geçen gün; eğitim, takım oyunu, 
gelişim, yönetim ve TAKIM PAYLAŞIMI ve HUZURU 
eklemek zorunda idik...

Cesur olmak gerekiyordu, olmayanları yapabilmek için...
Yenilikleri denemek gerekiyordu, geleceği geliştirebilmek için...
ÇOCUK SEVGİSİ ile gelecek sorumluluğu ile... 
Her çocuğumuz, önce Rabbimize sonra, ailelerine ve bizlere 
emanet... Her böyle gördük, böyle inandık...
Var mıdır? Çocukları için gözünü kırpmadan hayatını 
vermeyecek ana, baba?
Bizlere üç canınızı birden emanet ettiniz...

Öğretmenlerimizin her birinin gelecekleri, gelişimi, 
güvenlikleri, sizlerin ödediği her kuruş, DCA mensuplarına 
ödenen her bir lira, her bir öğreti omuzlarımızda bir sorumluluk 
oluşturdu. GURURLA, ONURLA taşınan...

Bir gün OXFORD’un peşine düştük, daha da evrensel dil 
eğitimi verebilmek için, ertesi gün bir dünya devi LEGO ile 
buluştuk, nasıl destek verebiliriz çocuklara, daha fazla, daha da 
ileriye diyerek.

Beklenmeyen bu virüs, çok canlar aldı, hepimize beklenmeyen 
bir duraklama süreci yaşattı. Bu süreçte, bizler işimizin, çocuk 
eğitim dünyasında olmanın... davranışların, hijyenin, dikkatin, 
tedbirlerin, anlayışın, daha da olumlu bakarak HEP BERABER 
PAYLAŞMANIN değerini daha da anladık...

Bu hafta başı, bir çok telefonumuz, okul içi (in-house) 
velilerimizin, bir çoğu da yeni konuklarımızın, AİLEMİZE yeni 
katılacak çocuklarımızın velileri ile çaldı.

Geçen hafta, öğretmenlerimiz ile, görüşmelerde ilettiğiniz 
mutluluklar, vefa duyguları, yeni yola, yıllara yaklaşımlarınız, 
bizleri bir yandan daha da motive ederken, diğer yandan da 
sorumluluklarımıza, sorumluluk kattınız...

DCA Maslak Youtube kanalını, Avrupa da var olanların en 
iyilerinden birisi yapabilmek, şu anda kitaplarımızın yayıncılığını 
üstlenmek isteyen basımevileri ile daha da gelişmek, oyun 
kartlarımızı (flash cards) daha fonksiyonel hale getirmek, 
DCA’yı  EĞİTİM’in yanı sıra bir spor, sanat, müzik YUVASI, 
bir MUTLULUKLAR DÜNYASI yapabilmek için daha da farklı 
bir seneye doğru ilerliyoruz, HEPİNİZİN VERDİĞİ GÜÇLE...
Bu süreçte, yaşayarak öğrendiğimiz yenilikler ile...
Daha çağdaşını, gelişimi paylaşabilmek için ...

İYİ Kİ VARSINIZ, HEPİNİZ...

Dünya Çocuk Akademisi Maslak...
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27 NİSAN – 01 MAYIS HAFTASI  

KULLANDIĞIMIZ ARAÇ GEREÇLER KONUSU 

Pazartesi; okulda kullandığımız araç gereçler hakkında sohbet edelim. Aşağıdaki 
soruları sorabilirsiniz. 

Bu resimdeki nesnenin adı nedir?  

Hangi amaçla kullanılır?  

Bunu neden kullanırız? 

Bu ……. ile ne yapmak istersin? 

Bu nesneler nerede satılır?  

Sen bu nesneyi başka nasıl kullanabilirsin? diye sorular sorarak sohbeti devam 
ettirebilirsiniz. 
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EEvvddee  ooyyuunn  hhaammuurruu  eettkkiinnlliiğii  yyaappaallıımm..  

  

GGeerreekkllii  mmaallzzeemmeelleerr;;  

- 3 su bardağı un  
- 1 su bardağı su 
- ½ su bardağı tuz 
- 2 çorba kaşığı yağ (bebek yağı da olur) 
- İstenilirse gıda boyası ya da sebze suyu (doğal gıda boyası) 

Yukarıdaki malzemeleri kontrollü şekilde koyalım, kıvama göre su ve yağ 
miktarı artırılıp azaltılabilir. Kapaklı bir kap da veya poşette saklayabilirsiniz. 

J Bol eğlenceler J 
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Dikkat çalışması yapalım. 

Aşağıda resmin  içerisine gizlenmiş olan nesneleri bulalım ve boyayalım. 
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Aşağıdaki resimlerde ilk resimde olan ikinci resimde olmayanları bulup 
işaretleyelim. 
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Salı; evde kullandığımız araç gereçler hakkında sohbet edelim. Bilmece zamanı yapalım. 

Bilmeceler 

Eve bitişik oda 
Yemek pişer orada. (MMuuttffaakk) 
 
Dışı bahar içi kış 
Yememiş içmemiz 
Hepsini bize saklamış.(BBuuzzddoollaabbıı) 
 
Çatal, tabak, bardak, kaşık 
Evde ne varsa bulaşık 
O geldi, hepsini aldı 
Pırıl pırıl yıkadı.(BBuullaaşşııkk  mmaakkiinneessii) 
 
Ağzını açar, alev saçar 
Üstünde yemek, altında pasta pişer. (FFıırrıınn--OOccaakk) 
 
Çıt etti, ateş yandı 
Sıcak su hazırlandı.(ŞŞooffbbeenn) 
 
Soğan doğrar 
Gözü yanmaz 
Düğmesi var 
Hiç yorulmaz.(MMuuttffaakk  rroobboottuu) 
 
Ağzımıza hoş gelir 
Dolu gider boş gelir.(KKaaşşııkk) 
 
Kırışık mırışık 
Bu giysiyi giyemem 
Kim düzeltir bilirim 
Adını söyleyemem. (ÜÜttüü) 

Ayrı yerde olsak da 
O yaklaştırır bizi 
“Alo” deyince ne güzel 
Duyarız sesimizi. (TTeelleeffoonn) 
 
 

Renkli camdan yüzü var 
Acı-tatlı sözü var 
Dünyayı gösterse de 
Yine bizde gözü var. (TTeelleevviizzyyoonn) 
 
Ak donun içinde dik durur 
Yanınca bize ışık sağlar. (MMuumm) 
 
Dağ başında bir kuş otlar. (TTrraaşş  mmaakkiinneessii) 
Ben ıslattım 
O kuruttu 
Saçıma güneş tuttu. (SSaaçç  kkuurruuttmmaa  mmaakkiinneessii) 
 
Bakınca görünürsün 
Kaşınınca silinirsin.(AAyynnaa) 
 
Bir ağacı oymuşlar 
İçine dünyayı koymuşlar. (RRaaddyyoo) 
 
Ben giderim o gider 
Kolumda tik tak eder. (SSaaaatt) 
 
Dört ayağı var yürümez. (MMaassaa) 
 
Kapı arkasında tüllü gelin. (SSüüppüürrggee) 
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Saat sanat etkinliğimizi yapalım. 

            

Gerekli malzemeler; 

Karton , pipet, boya, yapıştırıcı 

Yapılışı; kartonumuza salyangoz şeklini çizelim ve kesmesi için çocuğumuza 
verelim. Antenleri için pipet kullanalım. Saat çalışma sayfamızı boyayalım ve 
salyangozumuzun üstüne yapıştıralım. 
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Tuvalet rulosundan çay fincanı yapalım. 

 

       

     

Gerekli malzemeler 

1 tuvalet rulosu 

Beyaz karton veya karton kutu 

Yapıştırıcı 

Boyalar 

Yapılışı; tuvalet rulosunu istediğimiz uzunlukta ölçüde keselim. Kestiğimiz tuvalet 
rulosunu istediğimiz gibi boyayalım, süsleyelim. Daha sonrasında altını kıvırarak 
kapatalım ve yapıştıralım bant yada yapıştırıcı ile. Fincan kulpu için küçük bir 
parça daha keselim tuvalet rulosundan sonra da bardağımıza yapıştıralım. 
Fincanımızın alt tabanı için karton, A4 veya karton kutuyu yuvarlak keselim. Onu 
da istediğimiz gibi süsleyip fincanımızın altına koyabiliriz. Çaylarınız, kahveleriniz, 
sütleriniz afiyet olsun. J 
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Aşağıdaki resimlerdeki nesneleri sayalı m ve kaç tane varsa o sayıyı işaretleyelim. 
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Aşağıdaki gizlenmiş sayıları bulalım ve boyayalım. 
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Çarşamba; günlük temizliğimizde ve banyo yaparken neler kullanıyoruz diye 
sohbet edelim. Diş sağlığının önemi de hatırlatalım.  
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SSaağğllııkkllıı  ddiişşlleerr  şşaappkkaassıı  yyaappaallıımm  JJ  

  

AAşşaağğııddaakkii  ddiişş  rreessmmiinnii  iisstteeddiiğğiimmiizz  şşeekkiillddee  bbooyyaayyaallıımm,,  ssüüsslleeyyeelliimm..  BBiirr  kkaarrttoonnuu  uuzzuunnllaammaassıınnaa  kkeesseelliimm,,  
ççooccuuğğuummuuzzuunn  bbaaşşıınnaa  ggöörree  aayyaarrllaayyaallıımm  vvee  bbooyyaaddıığğıımmıızz  eettkkiinnlliiğğii  oorrttaassıınnaa  yyaappıışşttıırraallıımm..  ŞŞaappkkaannıınn  
aarrkkaassıınnıı  iisstteerr  zzıımmbbaa  iillee  iisstteerrsseenniizz  ddee  bbaanntt  iillee  yyaappıışşttıırrııpp  kkuullllaannaabbiilliirrssiinniizz..  
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SSaağğ--ssooll  kkaavvrraammıı  hhaakkkkıınnddaa  ssoohhbbeett  eeddeelliimm  vvee  eettkkiinnlliikklleerriimmiizzii  yyaappaallıımm..  ÖÖrrnneeğğiinn;;  SSaağğ  eelliimmllee  yyeemmeekk  
yyiiyyoorruumm,,  ssaağğ  eelliimmllee  ddiişş  ffıırrççaallııyyoorruumm  ggiibbii  öörrnneekklleennddiirreerreekk  aannllaattaabbiilliirrssiinniizz..  
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Perşembe; mevsimlere göre üstümüze neler giyeriz? hakkında sohbet edelim. 
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Çamaşır makinesi sanat etkinliği yapalım. 

A4 kağıdı  

Kağıt tabak veya karton 

Şeffaf dosya veya poşet 

Düğme veya kapak 

Varsa deterjan gözü için ıslak mendil kapağı  

Yapıştırıcı 

Aşağıdaki görseldeki gibi kağıt tabağımızın ortasını keselim ve içine yuvarlak 
şekilde kestiğimiz şeffaf dosyayı yapıştıralım. Kıyafetlerimizi boyayıp keselim. 
Çamaşır makinemizin kapağının içine kıyafetlerimizi yapıştıralım. A4 kağıdımızın 
ortasına çamaşır makinemizin kapağını yapıştıralım. Çamaşır makinemizin 
düğmelerini yapıştıralım. Deterjan gözünü de yapalım çalışmamız hazır J 
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Etkinliğimiz için kıyafetleri boyayalım sonra da kesip çamaşır 
makinemizin içine yapıştıralım. 
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Çerçevenin içindeki nesneleri sayalım ve kaç tane ise alttaki kutucukları o sayı 
kadar boyayalım. 
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Farklı olanı bulup işaretleyelim. 

  

Her kıyafetin altındaki çocuğu o renge uygun  tişört ve şortunu boyayalım. 
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   Cuma; yeni şarkılar öğrenelim ve mutfak etkinliği yapalım. 

 
                    TTeemmiizzlliikk  şşaarrkkııssıı                                                                            BBeesslleennmmee  şşaarrkkııssıı  

                                                

                  55  kküüççüükk  kkeeddii                                                                                  SSaakkllaammbbaaçç  şşaarrkkııssıı  
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EEkkmmeekk  ppiizzzzaa  yyaappaallıımm..  

  

  

Malzemeler; 

Ekmek veya pide 

Kaşar peyniri, domates, zeytin, mantar, vb.  

Yağ 

Salça  

Kekik, nane 

Yapılışı; ekmeklerimizin üzerine salça, kekik, nane ve yağ ile sos hazırlayıp 
sürelim. İstediğimiz malzemeleri üzerine koyalım kaşar hariç. 200 derece de 
ısıtılmış fırına koyalım. Malzemeler 5-10 dk pişsin sonra kaşarlarımızı ilave edelim 
ve kaşarlar eriyince fırından alalım. Afiyet olsun. 

  

  

KKöösstteebbeekk  ppaassttaa  yyaappaallıımm..  

  

1. Kakaolu kekimizi istediğimiz gibi hazırlayıp, pişirelim. 
2. Kekimizden bardak ile daire şeklinde kalıplar çıkaralım. 
3. Muzlarımızı tabana dizelim. 
4. Kremamızı üzerine koyalım. 
5. Kalan kek parçalarını elimizle ufalayalım ya da blenderdan geçirelim. 
6. Kremamızın üzerine yavaşça kek kırıntılarını dökelim. Köstebek pastamız hazır. Afiyet 

olsunJ 

  

  MMaallzzeemmeelleerr:: 

3 yumurta (büyük boy) 
1 su bardağı toz şeker 
1 çay bardağı süt 
1 çay bardağı sıvı yağ 
1 paket kabartma tozu 
2 yemek kaşığı tepeleme kakao 
2 su bardağı un 
 
KKrreemmaassıı  iiççiinn:: 
2 yemek kaşığı nişasta 
3 su bardağı süt 
2 yemek kaşığı un 
5 yemek kaşığı toz şeker 
1 tane vanilya 
2 çorba kaşığı margarin 
Muz 
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      ÖÖRRÜÜNNTTÜÜ  ÇÇAALLIIŞŞMMAAMMIIZZII  YYAAPPAALLIIMM..  
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TTOOPPLLAAMMAA  İİŞŞLLEEMMLLEERRİİMMİİZZİİ  YYAAPPAALLIIMM..  
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JJ  ÇÇİİZZGGİİ  ÇÇAALLIIŞŞMMAASSII  YYAAPPAALLIIMM  JJ  
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi  Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi




