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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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PPaazzaarrtteessii; çocuklarımızla sebzeler hakkında konuşalım. 

*Sebzeler nerelerde yetişir?
*Evde sebze yetiştirebilir miyiz? Fasulye çimlendirme deneyimizi inceleyebilirsiniz
fasulyeleriniz büyüdü mü?
*Ağaçta yetişen sebze var mıdır?
*Toprağın altında hangi sebzeler yetişir?
* Bitkilerin büyümesi için nelere ihtiyaçları vardır?
* Çok su dökersek bitkilere neler olur?
*Sebzelerde vitamin var mıdır?
*Sebzelerin vücudumuz için faydası nelerdir?
Soruları ile sohbet edebilirsiniz.

Aşağıdaki resim üzerinden de sohbetinize devam edebilirsiniz. 

Toprağın altındaki sebzeleri boyayalım. 

Natürmort Sanat Çalışması 

0066  NNİİSSAANN  ––  1100  NNİİSSAANN  HHAAFFTTAASSII  SSEEBBZZEELLEERR  KKOONNUUSSUU  
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Masamızın üstüne bir sebze ya da tabakta sebzeler koyalım istediğimiz boya (pastel, 
kuru kalem, keçeli kalem) ile bakarak çizelim ve boyayalım. Daha sonrasında 
kartondan çalışmamıza çerçeve hazırlayalım ve resmimizi içine koyup istediğimiz bir 
yere asalım . Natürmort çalışmamız hazır.  

Çocuklarımıza Natürmort resmin ne olduğunu şu şekilde açıklayabiliriz. Meyve, çiçek, 
sebze ve cansız varlıkların çizildiği resimlere Natürmort resim dendiğini 
söyleyebilirsiniz. 
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Bilmece zamanı ile devam edelim. İsterseniz kartları kesip bilmece kartı yapabilirsiniz. 

Daha dayanıklı olması için üstünü ve altını kalın bant ile geçip hazırlayabilirsiniz.  
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Bugün annemiz ile birlikte mutfağa girip sevdiğimiz sebzelerden oluşan 
sebze çorbası ve lezzetli sağlıklı bir salata yapıp afiyetle hep birlikte yiyelim. Çorbanın 
ve salatanın içine bir tutam da sevgimizi katmayı unutmayalımJ 

GGüünnüünn  MMeennüüssüü  
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SSaallıı;;  çizgi çalışması ve dikkat çalışması yapalım. 

 

 

 

 



14 15

 

 

 

 

Aşağıdaki dondurmalara dikkatlice bakalım ve altındaki şekilleri aynı olan dondurma 
külahlarına altına çizelim. 
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ÇÇaarrşşaammbbaa; yüzen yumurta deneyimizi yapalım. 

 

 

Gerekli malzemeler; 

2 çiğ yumurta 

2 bardak 

4 yemek kaşığı tuz  

Su 

Su doldurduğumuz 1. bardağa yumurtamızı yavaşça bırakalım. Yumurtamız taze ise 
dibe düşecek. Dibe düşmesini gözlemleyelim. 

2. bardağımıza su ve tuzumu koyup karıştıralım. Yumurtamızı yavaşça içine bırakalım 
ve gözlemleyelim. 

Çocuğumuza; 

 1. Yumurtanın neden yükselmediğini 

 2. yumurtanın neden yükseldiğini soralım. 

Tuz suyun yoğunluğunu artırarak kaldırma kuvveti uyguladığı sonuca ulaşıyoruz. Deniz 
suyunun kaldırma kuvveti olmasaydı denizde gemiler nasıl giderdi acaba? 
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TTOOPPLLAAMMAA  İİŞŞLLEEMMİİNNİİ  ÖÖĞĞRREENNİİYYOORRUUMM  

Toplama işlemini çocuklarımıza anlatırken önce bu 
işaretin artı işareti olduğunu tanıtalım. Artı işareti eşyaların, nesnelerin çoğaldığı 
fazlalaştığını bizlere gösteren işarettir diye anlatalım. Daha sonrasında evdeki 
oyuncaklar ya da eşyalar ile; 

Sende 1 tane lego var ben sana 1 tane daha lego verdim senin kaç legon oldu diye 
soralım.  

Buradaki en önemli iki kelime  ddaahhaa ve kkaaçç kelimeleridir. Evde öncelikle oyun tarzında 
çalışmalar yapalım. Daha sonrasında ise sayılar ile toplamaya geçeceğiz. Ama şuan 
önceliğimiz toplama da bir şeylerin artış gösterdiğini çocuklarımızın fark etmesidir. Bu 
yüzden acele etmeyelim. İlerleyen haftalarda sayılar ile toplamaya birlikte geçeceğiz. 
Sayı soyut bir kavram olduğu için önce sayıyı somut şeyler ile çocuklarımıza vereceğiz. 
Bu yüzden nesneler ile toplama çalışması en önemli kuraldır.  Aşağıdaki örnekteki gibi 
sizlerde evde basit toplama çalışmaları yapabilirsiniz. Ama sizler sayı yerine lütfen 5 
lego koyun. Evde bol bol bu çalışmayı yapabilirsiniz. 
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önceliğimiz toplama da bir şeylerin artış gösterdiğini çocuklarımızın fark etmesidir. Bu 
yüzden acele etmeyelim. İlerleyen haftalarda sayılar ile toplamaya birlikte geçeceğiz. 
Sayı soyut bir kavram olduğu için önce sayıyı somut şeyler ile çocuklarımıza vereceğiz. 
Bu yüzden nesneler ile toplama çalışması en önemli kuraldır.  Aşağıdaki örnekteki gibi 
sizlerde evde basit toplama çalışmaları yapabilirsiniz. Ama sizler sayı yerine lütfen 5 
lego koyun. Evde bol bol bu çalışmayı yapabilirsiniz. 

Aşağıdaki artı işaretini istediğimiz renk boyayalım. 
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Önce domatesleri sayalım. 

3 domates 2 domates daha kaç domates eder? Aşağıdaki boşluğa o kadar 
domates çizelim. 

                                                      

 

 

4 biber 2 biber daha kaç biber eder? Sayalım ve aşağıdaki kutucuğa o kadar 
biber çizelim. 

                                                      

Önce domatesleri sayalım. 

3 domates 2 domates daha kaç domates eder? Aşağıdaki boşluğa o kadar 
domates çizelim. 

                                                      

 

 

4 biber 2 biber daha kaç biber eder? Sayalım ve aşağıdaki kutucuğa o kadar 
biber çizelim. 

                                                      

Önce domatesleri sayalım. 

3 domates 2 domates daha kaç domates eder? Aşağıdaki boşluğa o kadar 
domates çizelim. 

                                                      

 

 

4 biber 2 biber daha kaç biber eder? Sayalım ve aşağıdaki kutucuğa o kadar 
biber çizelim. 
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PPeerrşşeemmbbee; müzik etkinliği yapalım.  

 

                                                 

         Sebzeler Şarkısı-Çizge TV                     Patates Adam Şarkısı – Çizge TV 

  

 

                                                   

      Şekiller Şarkısı – Sevimli Dostlar                     Miço Şarkısı – Çizge TV 

 

 

 

Çekirdeksiz Domates Şarkısı – Şubadap Çocuk 

Şarkılarımızdan Patates Adam ve Miço şarkılarımızın hareketlerini yaparak daha 
eğlenceli bir müzik saati geçirebilirsiniz J 
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TTEERRSS--  DDÜÜZZ  KKAAVVRRAAMMIINNII  ÖÖĞĞRREENNİİYYOORRUUMM..  
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CCuummaa;  örüntü çalışması yapalım. 
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Her sırada sonra gelmesi gerekeni bulup daire içerisine alalım. 
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Sebze çocuk sanat etkinliğimizi yapalım. 

 

 

*Diğer sayfalarda kalıp için sebzelerin resimleri vardır. Eğer isterseniz boyayarak 
ya da örnekteki gibi kartonlara çizip çocuklarımızın kesmesini sağlayarak “ Sebze 
Çocuk” sanat etkinliğimizi yapabilirsiniz. 

  

SSEEBBZZEE  ÇÇOOCCUUKK  VVÜÜCCUUTT  PPAARRÇÇAALLAARRII  KKAALLIIPPLLAARRII  
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi  Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi




