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BİZ 
KOCAMAN 
BİR 
AİLEYİZ...

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

Sevgili Çocuklarımız, Değerli Aileler,

O kadar çok SELAMLAR, SEVGİLER varki sizlere 
buralardan, okulumuzdan... Sosyal Medya takımı, Youtube 
hazırlama ve yayın ekibi, Web sayfasını yenileme ekibi 
(çok kısa sürede); DCA Uygulama, Eğitim Koordine, 
Spor Koordine ve İngilizce takımları, matbaa ve basım evi, 
kargolama gurubu... Say say bitmez ki...

Okulda her hafta, yarın açılacakmış gibi, temizlik 
ve dezenfekte uygulayan fedakar takımımız, kitapları, 
videoları, yayınları hazırlamak için nöbetleşerek okula 
gelen sevgili öğretmenlerimiz ve bizleri her daim sevecen 
mutfakları ile besleyen lezzet ablalarımız... 

Minik bir SEVGİ ORDUSU VAR arkanızda, yanı 
başınızda... Amerika’dan Johns Hopkins Üniversitesi ve 
Almanya’dan Robert Koch Enstitüsü bizlerin hemen her 
gün incelediği araştırdığı iki uluslararası kuruluş...

Bir anlamda beraber programlarda yürütürken, 
şu günlerde tüm güçlerini, enerjilerini Corona virüsü 
(COVID-19) araştırmaları üzerinde yoğunlaştırmış 
durumdalar. Bu konuda, alınacak tedbirlerden, tüm farklı 
detaylara rahatça ulaşabileceğiniz iki değerli bilgi kaynağı...

Bizlerinde bir çok kaynaktan edindiğimiz bilgilerin 
yanı sıra, hareketli kalmanın, ufak ufak spor yapmanın, 
çoğu zamanda beraber yaparak içine eğlence de katmanın 
yaralarından bahsedildi son tavsiyelerinde...

Sizlerde, www.jhu.edu ve www.rki.de adreslerinden 
tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz...

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Mr. Tedros Adhanom, 
bu hafta içinde, her iki bilimsel kuruluşun iki haftadır 
üstünde durduğu RUH SAĞLIĞIMIZ konusunda çok 
pratik bilgiler paylaştı...

İyileşen hasta sayısının mutluluk verici olduğunu 
belirttikten sonra, büyükler için günde bir saat, çocuklar 
için de 30-45 dakika fiziksel aktivitenin yararlarından öte, 
mecburiyetinden bahsetti...

John Hopkins Üniversitesinin, “bağışıklık sisteminizi 
korumak kadar, egzersiz yapmanın önemini” daha ilk 
günlerden altını çize çize paylaştığı gibi. Bu kadar süre 
oturarak yaşamaya alışık olmayan insan vücudu için, 
hareketlenebileceği, mutlu olabileceği anlardan biri de 
evde yapacağınız sportif çalışmalar, eğlenceler...

Bizler size, Simge koç ile güç geliştirme, Melis 
hocamız ile yoga zamanı, bu haftada hepimizin çok ihtiyacı 
olan kaliteli nefes alıp verme seansları, Deniz hocamız 
ile zumba çoşmaları, Salif hocamız ile karada yüzme 
antrenmanları yanına, ailemize katılan, Cemre öğretmen 
ile yine yüzme ve voleybol, ve Tugay öğretmen ile de neşeli 
atletizm çalışmalarını paylaşacağız...

Evlerimizi her iki saat de bir karşılıklı hava alacak, 
temiz havayı hissedecek şekilde havalandırmayı 
unutmuyoruz... 

Böylece antrenmanlarımız bol oksijenli ortamlarda 
oluşsun... Spor çalışmalarınıza biraz daha renk, eğlence 
katabilmek için bu haftadan itibaren, sportif oyun 
kartlarınızı da karolarınızın içinde bulacaksınız...

Her hafta farklı oyunları evinizin içine getirerek...
Adeta, bizler ile o keyifli anların videolarını 

paylaşacağınıza dair söz verdiğinizi hisseder gibi olduk :-))

Bir de sonuna ufacık bir bilmece-bulmaca dizisi 
ekleyelim... Bilmeceler/sorular aşağıda geliyorlar... 
Elimizde ödül olarak, ailece keyifle yapacağınız 3 adet 
“puzzle” var...

Doğru cevapları, instagram adresimize yazabilirsiniz...
Doğrular arasından zamanlama olarak DOĞRU 

CEVAPLARI YAZAN; 1. ve 2. ailelerimize “puzzle’ 
oyuncakları adreslerine hafta içi kitapları ile beraber kargo 
ile ulaştırılacak...

Diğer, (ilk iki sırayı yakalayamayan) cevaplar 
arasından da, instagram adresimizden canlı yayın çekilişi ile 
3. talihliyi bulacağız...

DCA bünyesinde olmayan instagram takipçilerimiz 
içinden de, ilk doğru cevabı veren ailemize, “DCA 
eğlence” kitapçıklar setimizden ilk 3 haftanın bütün 
kitaplarını hediye olarak adreslerine postalayacağız...

Önce bol şanslar... :-)
Sonra da sorular...
1) Hepimizin evde olduğu şu günlerde, kalabalık 

hali biraz daha fazla, bardak, çanak kırılma riski yarattı 
mutlaka...

Eee, O zaman, “İNSAN NE KIRDIĞI AN 
SEVİNİR?”

2) Hep oyundan bahsediyoruz, egzersizlerden... 
Basket topu, pinpon topu...

Pekiii, “HANGİ TOP SIÇRAMAZ?”

3) Bu biraz daha kolay olsun değil mi ?
Tosba diye adlandırdığımız, ilk Volkswagen araçlar, 

mini mini...
İÇİNE DÖRT(4) TANE FİLİ NASIL 

OTURTURUZ? Çocuklar :-))

Haydi çıksın hediyeler yola... Bu hafta olmadı, bu 
soruların ödüllerin devamı da var tabii ki...

Güzel bir AİLECE HAFTA SONU HEPİMİZE...
#EVDEKALIN
#EVDEMUTLUKALIN

Dünya Çocuk Akademisi Maslak
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OOYYUUNN  GGRRUUBBUU  EEVVDDEE  EEĞĞLLEENNCCEE  KKİİTTAAPPÇÇIIĞĞII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.20:SALI  

PPAARRMMAAKK  BBOOYYAASSII  İİLLEE  ÇÇİİÇÇEEKK  YYAAPPIIMMII    

 

ANNE,BABA,ABLA-ABİ VE MİNİĞİMİZİN ELLERİ İSTEDİĞİNİZ RENKLERDE BOYANARAK 
AİLEMİZİN SAKSISI YAPILIR:) 

OOYYUUNN  GGRRUUBBUU  EEVVDDEE  EEĞĞLLEENNCCEE  KKİİTTAAPPÇÇIIĞĞII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.20:SALI  

PPAARRMMAAKK  BBOOYYAASSII  İİLLEE  ÇÇİİÇÇEEKK  YYAAPPIIMMII    

 

ANNE,BABA,ABLA-ABİ VE MİNİĞİMİZİN ELLERİ İSTEDİĞİNİZ RENKLERDE BOYANARAK 
AİLEMİZİN SAKSISI YAPILIR:) 

ÇÇİİÇÇEEĞĞİİMM  ((PPAARRMMAAKK  OOYYUUNNUU))  
  

Toprağı kazdım (Eller tırmık gibi yapılır.) 
Tohumu attım (Avuç içine tohum koyma hareketi yapılarak kapatılır.) 
Biraz da suladım (Baş parmak açık tutulur, ibrik gibi yapılır.) 

 
Bir de baktım çiçeğim, 
Tomurcuklanmış (Eller havaya kaldırılır.) 

 
Yaprakları açılmış (Sağa sola sallanılır.) 
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02.04.20:PERŞEMBE    

PPOORRTTAAKKAALL  SSAANNAATT  EETTKKİİNNLLİİĞĞİİ  

 

EVİNİZDE BULUNAN KARTON,PLASTİK TABAĞIN İÇİNE YIRTMA –YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ 
KULLANARAK TRUNCU KARTON VEYA GRAFON KAĞIDINI YAPIŞTIRABİLİRSİNİZ:) 

 

 

 

 

 

 

 

PPOORRTTAAKKAALL  BBOOYYAAMMAA  SSAAYYFFAASSIINNII  TTRRUUNNCCUU  RREENNGGİİNNEE  BBOOYYAAYYAALLIIMM  MMII::))  
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03.04.20: CUMA 

PPAARRMMAAKK  OOYYUUNNUU    

İKİ YARIM ELMA 

elma ağcının tepesinde (2 el kaldırılır) 

iki küçük elma varmış(eller yumruk yapılır) 

sağ taraftaki yarım elma dışarı çıkmış(sağ el yumruk yapılır ve baş parmak dışarı 

çıkarılır) 

sağa bakmış kimse yok,sola bakmış kimse yok(sağ el baş parmak sağa sola sallanır) 

sonra içeri girmiş(baş parmak avuç içine saklanır) 

sağ taraftaki elma tekrar dışarı çıkmış(aynı hareketler yapılır) 

biraz beklemeye karar vermiş(sol el yumruk yapılır ve baş parmak çıkarılır) 

birbirlerini görmüşler (eller birbirine çevrilir) 

2 ya birleşerek bir bütün olmuşlar (eller birleştirilir) 

  

  

 

 

EELLMMAAMMIIZZII  BBOOYYAAYYAALLIIMM  MMII  ??  
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EElllleerriimmiizzddeenn  ççiilleekk  yyaappmmaayyaa  nnee  ddeerrssiinniizz  ??  

Haydi öyleyse ellerimizi kırmızıya boyayalım ve sonra beyaz sayfamıza bastıralım :) 

Sonra siyah benekler yapalım ve yapraklarını boyayarak çileğimizi tamamlayalım …. 
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ANNE-ÇOCUK MUTFAK ETKİNLİĞİMİZ 

WAFFLE YAPIMI  

Waffle Hamuru için; 

2 yumurta 

1 yemek kaşığı toz şeker 

1 paket kabartma tozu 

1 paket vanilya 

1 çay kaşığı tuz 

1.5 su bardağı un 

1 su bardağı süt 

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ 

 

Süslemek için; 

Çilek 

Muz 

Nutella (İSTEĞE GÖRE BELKİ DE PEKMEZ YA 
FISTIK EZMESİ ) :) 

Fındık 

Ceviz 

Hindistan cevizi

  

AAFFİİYYEETT  OOLLSSUUNN  ::))  

MMEEYYVVEE  SSEEPPEETTİİ  YYAAPPMMAAAA  NNEE  DDEERRSSİİNNİİZZ  SSEEVVGGİİLLİİ  MMİİNNİİKKLLEERRİİMM  ::))  

  

  

BİR SONRAKİ SAYFADA OLAN MEYVELERİ BOYAYARAK ANNEMİZİN YARDIMI İLE 
KESTİĞİMİZ MEYVELERİMİZİ TABAKLARIN İÇİNE YAPISTIRARAK MEYVE SEPETİMİZİ 
YAPABİLİRİZ 
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BBUU  MMEEYYVVEELLEERRİİ  DDEE  İİSSTTEERRSSEENNİİZZ  BBOOYYAAYYAARRAAKK  SSEEPPEETTİİNNİİZZEE  KKAATTAABBİİLLİİRRSSİİNNİİZZ  

PPEEKKİİ  BBEENNİİMM  ŞŞİİRRİİNN  MMİİNNİİKKLLEERRİİMM  SSİİZZZZZZ  BBUU  MMEEYYVVEELLEERRİİNN  AADDLLAARRIINNII  BBİİLLİİYYOORR  
MMUUSSUUNNUUZZ??  

ÖÖYYLLEE  İİSSEE  AANNNNEENNİİZZLLEE  TTAANNIISSTTIIRRIIRR  MMIISSIINNIIZZ  MMEEYYVVEELLEERRİİ::))  
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Lütfen buraya hayallerini çizer misin. 
Daha sonra, bizlerle de paylaşırsan çok mutlu oluruz.
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi

Uzaktan eğitim sürecimizde etkinliklerde 
kullanacağımız genel malzemeler şu 
şeklidedir;

• Yapıştırıcı
• Renkli fon kartonları
• Renkli el işi kağıtları
• Renkli evalar
• Renkli keçeler 
• Desensiz ve renksiz karton veya pet bardak
• Köpük tabak
• Renkli pon ponlar
• Mum boya (jumbo boy)
• Sulu boya 
• Keçeli kalem (jumbo boy)
• Parmak boyası
• Pastel boya (jumbo boy)

• Kuru boya (jumbo boy)
• Pipet
• Balon
• Krapon kağıdı
• Şönil 
• Dil çubuğu kalın ve ince 
• Makas
• İp
• Traş köpüğü
• Mandal
• Boncu (büyük boy)
• Kurdele 
• Pul (büyük boy)

  

SSEEVVGGİİLLİİ  VVEELLİİLLEERRİİMM  VVEE  ŞŞİİRRİİNN  MMİİNNİİKKLLEERRİİMM    

SSİİZZLLEERRİİ  ÇÇOOKK  ÖÖZZLLEEDDİİMM  AAMMAA  ÇÇOOKK  AAZZ  KKAALLDDII  İİNNAANNAALLIIMM    SSAADDEECCEE  ..  

CCAAMMDDAANN,,  BBAALLKKOONNDDAANN  DDIISSAARRII  BBAAKKAARRSSAANNIIZZ  BBİİZZEE  GGÜÜLLÜÜMMSSEEYYEENN  KKOOCCAAMMAANN  BBİİRR  
GGÜÜNNEESS  BBUULLUUCCAAKKSSIINNIIZZ  ÇÇÜÜNNKKÜÜ  BBAAHHAARR  GGEELLİİYYOOOORRRRRR::))  

  BBAAHHAARRIINN  GGEELLİİŞŞİİ  HHEERR  ZZAAMMAANN  UUMMUUTT  GGEETTİİRRMMEEZZ  MMİİ  KKİİ  ??  GGEETTİİRRİİRR  TTAABBİİ  ::))  

  YYEETTEERR  KKİİ  BBİİZZ  İİNNAANNÇÇLLII  VVEE  MMUUTTLLUU  HHİİSSSSEEDDEELLİİMM  ::))  

LLÜÜTTFFEENN  EEVVDDEE  KKAALLIINN  VVEE  SSAAĞĞLLIIKKLLAA  KKAALLIINN    

SSİİZZİİ  ÇÇOOKK  SSEEVVEENN  BBİİRRCCAANN  ÖÖĞĞRREETTMMEENN  

  

  

SSeevvggiillii  vveelliilleerriimmiizz;;  




