
Sayı 4
Oyun Gurupları
Play Groups

Evde Eğlence
Enjoy it Together
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BİZ 
KOCAMAN 
BİR 
AİLEYİZ...

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

4.sayımızı elinize aldığınız bugünlerde, zaman su 
gibi akıp gitti, gidiyor...

“Bir de bana, bizlere sorsanız?” dediğinizi duyar 
gibiyiz...

Tabii ki yaşananlar, hayata bugün ve yarınlara 
yansımaları hiç de kolay değil ve olmayacakta...

Bizler esas sıkıntıların, ‘umutların bittiği anlar’ 
başladığını bilenlerdeniz.

Aynen sizler, hemen hepiniz gibi...
Ve tabii ki, dayanışmanın, sevgiyi, doğruyu, 

bilgiyi paylaşmak, bir kaç içten, güzel söz ve davranış 
ile umutların artacağını da...

Tabiiki de sonu olacak bu zorlukların... 
beklenmeyen ani bir travma, virüs saldırısı yaşadık, 
yaşıyoruz, bazen insanı, “bu yaşadıklarımız bir film mi 
acaba?” diye düşündüren...

Hepimiz daha dikkatli, daha özenli yaşama 
koşulları geliştirdik, eminiz ki ilk günlerin, kafamızı 
haberlerden kaldıramama durumu, çevremize, 
ailemize, minik yavrularımıza umut verme reflexine 
dönüştü.

Bizler, uygulamamızdan okulumuzun aktif 
olamadığı anların eğitime nasıl ekleneceğini sizlerle 
önümüzdeki hafta paylaşacağız.

Çocularımızın bir günlerinin dahi ziyan 
olmayacağını, tahmin ettiğinizi biliyoruz.

Ve de olmayacak...
Hiç bir beraber geçirilecek gün heba 

olmayacak...
Şu anda zevkle paylaştığımız, evlerinize 

kitapçıklar ve Youtube kanalımıza, önümüzdeki 
haftadan itibaren canlı yayınları da ekleyeceğiz...

Sizlerden gelen bu talep doğrultusunda, 
öğretmenlerimiz, yavrularımız göz göze hasret 
giderecekler...

Eğitimin belki de hiç düşlemediğimiz bir 
uygulaması ile programımızı, kazanılan bilgileri tekrar 
edip, yenilerini de eklerken öğretmenlerimiz, bazen 
okulumuzdan, bazen evlerinden titizlik ve gurur ile 
çalışıyorlar...

Bu haftanın başında, ellerinizde olan FİT KIDS / 
FIT FAMILIES ... 

Diğer bir anlamda... Güçlü kalmanın 
mecburiyeti... Neşeli aile oyunları... Spor ve eğlence 
kartlarımızın kullanımını, sevgili spor eğitmenlerimizin 
Youtube çekimlerinde, açıklamaları, kartları kullanış 
şekilleri ile sizler için hazırladılar...

11 Nisan Cumartesi günü tüm detayları sizler ile 
olacak, daha da neşeli bir hafta sonu için...

Hala soruları olanlar var ise, 12 Nisan ne güne 
duruyor ki :-))

Umutlu kalabilmek için, sağlam olabilmeliyiz...
Aldığımız gıdalarımız, paylaştığımız sevgilerimiz, 

ruh halimiz, dinginliğimiz ve adale gücümüz ile...
O zaman buyrun efendim, GÜÇLÜ AİLELER, 

GÜÇLÜ ÇOCUKLAR oyunlarına...
Bu günler eninde sonunda bittiğinde... Bizler için 

yaşananların bir mottosu, etiketi olacak... Hepiniz, 
hepimiz ile bağlantılı... Beraber çıktığımız bu yolda, 
kader bağlantılı...

Bizler çoktan adını koyduk bile... Bu emsalsiz 
gücün...

Sizlerde bir beyin fırtınası yapın lütfen...
Haftaya buluşana dek...
Hepinizi çok seviyoruz, Hepiniz çok değerlisiniz... 

Kalın SEVGİ ile...

Dünya Çocuk Akademisi Maslak

Sevgili Ailelerimiz, Değerli Velilerimiz, 
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OOYYUUNN  GGRRUUBBUU  SSEEBBZZEELLEERRİİ  TTAANNIIYYOORR::))  

 

 

 

0077..0044..2200::  SSAALLII  

*BİLİN BAKALIM BEN HANGİ SEBZEYİM? 

 

 

 

SSEEBBZZEELLEERR  ŞŞİİİİRRİİ::)) 
Havuç, karnabahar, ıspanak 
kışın yenilir tabak tabak 
patlıcan, kabak, domates 
yazın tadılır bir heves 
sebzeler olmasa ne yeriz  
biz bunların hepsini çok severiz . 
vücudumuzu güçlendirir. 
 

BENİM ADIM DOMATES. 

KIRMIZI RENGE BOYAR MISIN BENİ:) 

 

OOYYUUNN  GGRRUUBBUU  SSEEBBZZEELLEERRİİ  TTAANNIIYYOORR::))  

 

 

 

0077..0044..2200::  SSAALLII  

*BİLİN BAKALIM BEN HANGİ SEBZEYİM? 

 

 

 

SSEEBBZZEELLEERR  ŞŞİİİİRRİİ::)) 
Havuç, karnabahar, ıspanak 
kışın yenilir tabak tabak 
patlıcan, kabak, domates 
yazın tadılır bir heves 
sebzeler olmasa ne yeriz  
biz bunların hepsini çok severiz . 
vücudumuzu güçlendirir. 
 

BENİM ADIM DOMATES. 

KIRMIZI RENGE BOYAR MISIN BENİ:) 
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DDOOMMAATTEESS  SSAANNAATT  EETTKKİİNNLLİİĞĞİİMMİİZZ  

 

 

 

 

 

 

EVİZİMDE OLAN KÖPÜK TABAKLARIMIZI PASTEK BOYA YA DA PARMAK BOYA 
YARDIMI İLE BOYAYALIM VE SONRASINDA KABUKLARINI YAPIŞTIRALIM:) 

 

 

0099..0044..2200::PPEERRŞŞEEMMBBEE    

BENİM ADIM BROKOLİ:) 

MİNİK BİR AĞACA BENZERİM BENİM DE DALLARIM VARDIR  

VE KIŞ MEVSİMİNDE SİZİ HASTALIKLARDAN KORUMAK İÇİN DİRENCİNİZİ ARTIRIRIM. 

BENİ BOL BOL TÜKETİN OLUR MU ÇOCUKLAR :) 
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BENİM RENGİM YEŞİL ÇOCUKLAR  

BENİ KENDİ RENGİME BOYAR MISINIZ LÜTFEN ? 

 

TEŞEKKÜR EDERİM ÇOCUKLAR SAYENİZDE RENGİME BOYANDIM :) 

 

 

1100..0044..2200  CCUUMMAA  

 

ÇOCUKLAR SİZCE BU ŞİRİN AYICIK MUTLU MU YOKSA MUTSUZ MU? 

PEKİ NEDEN MUTLU YA DA NEDEN MUTSUZ? 

PEKİ AYILARIN KIŞ UYKUSUNA YATTIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ? 

VE EN SEVDİĞİ YİYECEĞİN BAL OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 

 

1100..0044..2200  CCUUMMAA  

 

ÇOCUKLAR SİZCE BU ŞİRİN AYICIK MUTLU MU YOKSA MUTSUZ MU? 

PEKİ NEDEN MUTLU YA DA NEDEN MUTSUZ? 

PEKİ AYILARIN KIŞ UYKUSUNA YATTIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ? 

VE EN SEVDİĞİ YİYECEĞİN BAL OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 
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FFEENN  DDOOĞĞAA  EETTKKİİNNLLİİĞĞİİ  

SSUUYYUUNN  KKAALLDDIIRRMMAA  KKUUVVVVEETTİİ  

Sıvı cisimler, kaldırma kuvvetine sahiptir. Kaldırma kuvveti, sıvının yoğunluğuna göre 
değişebilir. Örneğin, denizde yüzmek, gölde yüzmekten daha kolaydır. Çünkü tatlı 
suların kaldırma kuvveti daha düşüktür. Oysa tuzlu suyun kaldırma kuvveti fazladır. 

Bunu basit bir deneyle de ispatlayabilirsiniz 

 

Sıvı cisimler, kaldırma kuvvetine sahiptir. Kaldırma kuvveti, sıvının yoğunluğuna göre 
değişebilir. Örneğin, denizde yüzmek, gölde yüzmekten daha kolaydır. Çünkü tatlı 
suların kaldırma kuvveti daha düşüktür. Oysa tuzlu suyun kaldırma kuvveti fazladır. 

Bunu basit bir deneyle de ispatlayabiliriz. 

Sıvı cisimler, kaldırma kuvvetine sahiptir. Kaldırma kuvveti, sıvının yoğunluğuna göre 
değişebilir. Örneğin, denizde yüzmek, gölde yüzmekten daha kolaydır. Çünkü tatlı 
suların kaldırma kuvveti daha düşüktür. Oysa tuzlu suyun kaldırma kuvveti fazladır. 

Bunu basit bir deneyle de ispatlayabiliriz:  

 

 

 

 

Gerekli Malzemeler: 

2 yumurta, 

2 cam bardak 

2-3 yemek kaşığı tuz 

Su 

Kaşık 

Deneyin Yapılışı 

Cam bardağın yarısına su ile doldurun. 

İçine bir yumurtayı yavaşça bırakın. (Yumurtanın bir süre sonra dibe battığını 
göreceksiniz.) 

Yumurtayı, bardaktan çıkarın. 

Suyun içerisine, 2-3 yemek kaşığı tuz atın ve iyice karıştırın. 

Yumurtayı, yeniden cam bardağa yavaşça bırakın. (Yumurtanın batmadığını 
göreceksiniz.) 

suyun, yoğunluğu tuz ile artırıldığından, yumurta suda batmayacaktır. 

 

Gerekli Malzemeler: 

2 yumurta, 

2 cam bardak 

2-3 yemek kaşığı tuz 

Su 

Kaşık 

Deneyin Yapılışı 

Cam bardağın yarısına su ile doldurun. 

İçine bir yumurtayı yavaşça bırakın. (Yumurtanın bir süre sonra dibe battığını 
göreceksiniz.) 

Yumurtayı, bardaktan çıkarın. 

Suyun içerisine, 2-3 yemek kaşığı tuz atın ve iyice karıştırın. 

Yumurtayı, yeniden cam bardağa yavaşça bırakın. (Yumurtanın batmadığını 
göreceksiniz.) 

suyun, yoğunluğu tuz ile artırıldığından, yumurta suda batmayacaktır. 
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MMEEVVSSİİMMLLEERRİİNNEE  GGÖÖRREE  YYEETTİİŞŞEENN  MMEEYYVVEE  VVEE  SSEEBBZZEELLEERRİİ  TTAANNIIYYAALLIIMM  MMII  ??  

 

 

MMEEVVSSİİMMLLEERRİİNNEE  GGÖÖRREE  YYEETTİİŞŞEENN  MMEEYYVVEE  VVEE  SSEEBBZZEELLEERRİİ  TTAANNIIYYAALLIIMM  MMII  ??  

 

 

MMEEVVSSİİMMLLEERRİİNNEE  GGÖÖRREE  YYEETTİİŞŞEENN  MMEEYYVVEE  VVEE  SSEEBBZZEELLEERRİİ  TTAANNIIYYAALLIIMM  MMII  ??  
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Lütfen buraya hayallerini çizer misin. 
Daha sonra, bizlerle de paylaşırsan çok mutlu oluruz.
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HHAAVVUUÇÇTTAANN  YYAAPP--BBOOZZ  YYAAPPMMAAYYAA  NNEE  DDEERRSSİİNNİİZZ  

 

 

NOKTALI YERLERDEN KESİP COCUKLARIMIZA VERİP BİRLEŞTİRMELERİNİ İSTEYELİM:) 

 

           

  

SSEEVVGGİİLLİİ  VVEELLİİLLEERRİİMM  VVEE  KKÜÜÇÇÜÜKKLLEERRİİMM    

  

SSiizzlleerrii  ççookk  öözzllüüyyoorruumm  aammaa  bbuu  ggüünnlleerr  ggeeççiiccii  bbuunnuu  bbiilliiyyoorruumm  llüüttffeenn  mmoorreelliinniizzii  yyüükksseekk  
ttuuttuunn  vvee  eenneerrjjiinniizzllee  eenneerrjjiimmee  ggüüçç  kkaattıınn::))  

  

OOkkuullddaa  ööğğrreennddiiğğiimmiizz  ssaarrkkııllaarrıı  aaccıınn  vvee  ssaannkkii  ookkuullddaayymmıışşıızz  ggiibbii  ddaannss  eeddiipp  ssaarrkkııllaarr  
ssööyylleeyyiinn  ::))  

  

BBeeyynniimmiizzii  bbiizz  yyöönneettiiyyoorruuzz  vvee  bbiizz  nnee  ddeerrsseekk  oonnaa  ggöörree  sseekkiill  aallııyyoorr    

HHeerr  ggüünn  kkeennddiinniizzee  vvee  ccookk  öözzlleeddiiğğiimm  ççooccuukkllaarrıımmaa  ookkuullddaa  kkaavvuuşşaaccaağğıımmıızz  ggüünnüünn  ccookk  
aazz  kkaallddıığğıınnıı  ssööyylleeyyiinn  ::))  

  

BBuu  aarraaddaa  hheerr  ggüünn  ggöökkyyüüzzüünnee,,ggüünneeşşee  bbaakkmmaayyıı  iihhmmaall  eettmmeeyyiinn  ::))  

İİççiinniizzddee  ççiiççeekklleerr  aaççssıınn  ……  

  

KKeennddiinniizzee  vvee  ccooccuukkllaarrıımmaa  ccookk  iiyyii  bbaakkıınn..  

VVee  llüüttffeenn  eevvddee  kkaallıınn::))  

SSiizzii  ççookk  sseevveenn  BBiirrccaann  wwööğğrreettmmeenn  

SSEEVVGGİİLLİİ  VVEELLİİLLEERRİİMM  VVEE  KKÜÜÇÇÜÜKKLLEERRİİMM    

  

SSiizzlleerrii  ççookk  öözzllüüyyoorruumm  aammaa  bbuu  ggüünnlleerr  ggeeççiiccii  bbuunnuu  bbiilliiyyoorruumm  llüüttffeenn  mmoorreelliinniizzii  yyüükksseekk  
ttuuttuunn  vvee  eenneerrjjiinniizzllee  eenneerrjjiimmee  ggüüçç  kkaattıınn::))  

  

OOkkuullddaa  ööğğrreennddiiğğiimmiizz  ssaarrkkııllaarrıı  aaccıınn  vvee  ssaannkkii  ookkuullddaayymmıışşıızz  ggiibbii  ddaannss  eeddiipp  ssaarrkkııllaarr  
ssööyylleeyyiinn  ::))  

  

BBeeyynniimmiizzii  bbiizz  yyöönneettiiyyoorruuzz  vvee  bbiizz  nnee  ddeerrsseekk  oonnaa  ggöörree  sseekkiill  aallııyyoorr    

HHeerr  ggüünn  kkeennddiinniizzee  vvee  ccookk  öözzlleeddiiğğiimm  ççooccuukkllaarrıımmaa  ookkuullddaa  kkaavvuuşşaaccaağğıımmıızz  ggüünnüünn  ccookk  
aazz  kkaallddıığğıınnıı  ssööyylleeyyiinn  ::))  

  

BBuu  aarraaddaa  hheerr  ggüünn  ggöökkyyüüzzüünnee,,ggüünneeşşee  bbaakkmmaayyıı  iihhmmaall  eettmmeeyyiinn  ::))  

İİççiinniizzddee  ççiiççeekklleerr  aaççssıınn  ……  

  

KKeennddiinniizzee  vvee  ccooccuukkllaarrıımmaa  ccookk  iiyyii  bbaakkıınn..  

VVee  llüüttffeenn  eevvddee  kkaallıınn::))  

SSiizzii  ççookk  sseevveenn  BBiirrccaann  wwööğğrreettmmeenn  
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