
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

Hepinizin sağlık, afiyet, ev hayatında sürekliliğe 
de bir hayli alışmış olduğuna eminiz...

Bu sayımızda, “bilgi paylaşım” bölümünde 
DCA psikoloğu Ayşen Bozdoğan’ın bir yazısı var. 
ÖZLEDİM başlıklı bir derleme, farklı alıntılardan...

“Ben anneannemi özledim” diye başlayan... Biz 
Türk toplumu, sevgisini hissederek, çoğumuz enerjileri 
ile, bazılarımız içimizde yaşayarak ama birbirimize 
rastladığımızda ‘sarılmanın, kucaklaşmanın’ olmaz ise 
olmaz olduğu bir toplum...

Öncelikle, Allah hepimize, ailelerimize, 
çevremize, tüm insanlığa sağlık versin, işin başı 
SAĞLIKLI OLMAK ve öyle kalabilmek, sonrasında 
hepimiz, bu aşlar, işler nasıl dönecek, diye 
hesaplarken, tabii ki EKONOMİ, bugün belki de 
sıra gelmeyen, ama O’na da tedbirli hazır olmamız 
gereken KONTROLLÜ YAŞAM. 

Bizler adına sosyal mesafe diyerek geçebiliyoruz.
Maya’ya, Uzay’a, Defne’ye, Emir’e, Efe’lere, 

Pelin’lere ne diyeceğiz... Kızım, sarılma dedeye, 
nineye, çok yaklaşma amcalarına...

Hayat öğretiyor, öğrenmeyide, öğretmeyide... 
En sevecen, en güzel, düşünceleri davranışlara 
yönlendirerek...

Mutlaka, eskisinden daha yumuşak olmayı, 
çevrene yaşama daha anlaşılabilir bakmayı daha da 
geliştireceğiz.

Velilerimizin, anneleri babaları döneminde, 
komşuluk, ailenin bir uzantısı gibi idi.

“Komşun aç iken, Sen tok yatamazsın” 
söylemi işte bu sıcak kalplerden oluşmuş bir TÜRK 
ATASÖZÜ olarak geçmiş, deyimler sözlüğüne...

Bırak kapı komşunu, iş arkadaşını, ofisi 
paylaşanını, bu Covid 19 yaşam tecrübesi artık 
hepimizi dünyayı daha çok düşünür, daha çok ilgilenip, 
hisseder hale getirdi...

“Bize ne İngilterede, taaa Çin de ne oluyorsa 
olsun” yok artık...

Aklına gelirmiydi ? Belçika da, Macaristanda, 
Danimarka da kreşlerin ve ilkokulların açılma 
planını, ayakta kutlayacak bir bayram sevincine 
dönüştürebileceğimiz.

Almanyadan arayan eşin dostun, haberlere 
bağlanan orada yaşayan yurttaşların Almanya 
Başbakanı, Merkel’in “6 eyalet de 4 Mayıs da 
anaokulları ve ilkokullar açılıyor” demecini, telefonlara 
sarılıp eşin dostun ile paylaşacağın...

GELECEK NE OLACAK ? 
Hepimizin sorusu, merakı hatta yaşamının 

parçası artık. İnanın ne karanlık, ne de çok bilinmez, 
diye düşünüyoruz...

Bencilliklerin azaldığı, egolara pek yer kalmayan, 
hemen herkesin birbirine daha yakın, anlayışlı 
olabileceği, daha yardım sever, mutlaka ve mutlaka 
HİYJEN KOŞULLARININ uygulanması ve özellikle 
bizim gibi ülkelerde öğrenilmesi (en basitinden kapaklı 
çöp kutularının kullanılması, sokaklara, denizlere 
çöplerin atılmaması) ve kuralların kontrol edilmesi 
gereken bir ORTAK DÜNYAYA davet etti bu 
amansız virüs bizleri...

Sadece SAĞLIKLI KALAN değil, SAĞLIKLI 
DÜŞÜNEBİLEN, DUYARLI nesillerinde TEMELİ 
ATILMIŞ oluyor böylece...

ATA SÖZLERİNDEN başlamıştık...
Bir kez daha, Allah bu virüs ile yaşamlarını 

kaybeden onbinlerce dünya vatandaşına rahmet 
eylesin, geride kalabilenlerimize de, yeni daha duyarlı 
bir yaşam için bol şans...

Bir musibet, bin nasihattan iyidir diye...
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

ile başlayıp, Ramazan Bayramı ile devam edecek 
sevinçler ; bundan sonraki yaşantılarımızında, 

BAYRAMLARINI OLUŞTURACAK mutlaka...
Geçen sayıdan tekrar ederek, “ Siz hiç sonunda 

ışık olmayan tünel” gördünüz mü hiç? 
Evinizde neşe ile kalın, dayanışma, sabır ve 

korunma tedbirler ile, 
Bahar ayları O ışığı yansıtıyor yavaş yavaş...

Dünya Çocuk Akademisi Maslak

Sevgili Çocuklar, Değerli Aileler
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OYUN GURUBU ÜLKELERE YOLCULUK YAPIYOR 

En başta kendi ülkemizden başlayalım mı? :) 

Bizim ülkemizin adı TÜRKİYE ’dir. 

Başkentimiz ANKARA, Bayrağımız ay ve HİLAL’ dir. 

 

 

Ülkemizin şehirleri resimli bir şekilde haritada yerini almış 

Dilerseniz hangi şehrimiz ne ile ünlü görebiliriz:) 
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Yırtma-yapıştırma tekniğiyle BAYRAĞIMIZ sanat etkinliği 

 

 

 

                          

Kırmızı el işi kağıdını yırtıp bayrağımızın üstüne yapıştıralım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 9

JAPONYA 

 

 

 

 

 

Japonya'nın başkenti Tokyo'dur.  
Konuşulan dil Japonca'dır. 

En önemli simgelerinden biri Sakura (kiraz) ağacıdır.  
Sushi geleneksel yemeklerindendir. 

 

 

 

 

JAPON ÇOCUK BOYAMA SAYFASI 
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BİR KİRAZ AĞACI DA BİZ YAPALIM MI ? 

 

Beyaz bir A4 kağıdına kahverengi bir dal çizelim. 

Pet şişenin arkasını pembe parmak boyasına batıralım ve sonrada kağıdımıza baskı 
yapalım. 

 

 

 

                            

 

HİNDİSTAN 

 

 

 

 

 

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'dir. 
Hintçe konuşulur. 

En bilinen simgeleri Taç Mahal'dir. 
Hintliler dans etmeyi çok severler.  

Ayrıca evlerinin kapılarına ve yollara Rangoli adı verilen motiflerden çizerler.  
Bu bir çeşit Hoş geldin simgesidir. 
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                                               AMERİKA 
 

 

 

Amerika başkenti Washington'dur. 
Simgesi Özgürlük Anıtıdır. 

Amerikan futbolu ülkeye özgü bir spordur. 
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Amerikan Bayrağı sanat etkinliği yapalım mı J 

Bir köpük tabağımıza kırmızı ve beyaz grapon kağıtlarını düz şekilde yırtarak 
yada keserek görseldeki gibi yapıştıralım ve sonra aşağıdaki  yıldızları mavi 
grapon kağıdının üstüne yapıştıralım. 

Amerikan Bayrağı sanat etkinliği yapalım mı J 

Bir köpük tabağımıza kırmızı ve beyaz grapon kağıtlarını düz şekilde yırtarak 
yada keserek görseldeki gibi yapıştıralım ve sonra aşağıdaki  yıldızları mavi 
grapon kağıdının üstüne yapıştıralım. 

Amerikan Bayrağı sanat etkinliği yapalım mı J 

Bir köpük tabağımıza kırmızı ve beyaz grapon kağıtlarını düz şekilde yırtarak 
yada keserek görseldeki gibi yapıştıralım ve sonra aşağıdaki  yıldızları mavi 
grapon kağıdının üstüne yapıştıralım. 
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                                                  MISIR 

 

 

 

 
 

Mısır'ın başkenti Kahire'dir. 
Arapça resmi dilidir. 

En önemli simgesi Piramitlerdir. 
Eski hükümdarların giyinişleri ve kullandıkları aksesuarlar oldukça ilgi çekicidir. 
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BURAYA BİR PİRAMİT SİZ DE ÇİZMEK İSTER MİSİNİZ? 

                                             FRANSA 

 

 

 

 

Fransa'nın başkenti Paris'tir. 
 Dili Fransızca'dır.  

 En önemli ve bilinen simgesi Eyfel Kulesidir.  
 Bayrağının renkleri Mavi Beyaz ve Kırmızıdır 
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Eyfel Kulesi sanat etkinliği yapalım mı ? 

 

Evlerinizde bulunan renkli pipetleri kesip kulenin üzerine yapıştırabilirsiniz:) 
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Bu bir Dünya Çocuk Akademisi yayınıdır. 
Her hakkı Dünya Çocuk Akademisi Maslak’a aittir.

©Dünya Çocuk Akademisi

Sevgili çocuklarım  

En başta kendi ülkemizi ve özelliklerini ve sonra da birkaç başka ülkeleri 
özellikleri ile tanıtmaya çalıştım:) 

Diliyorum sizde ülke yolculuğuna çıkarken çok eğlenir ve sanat etkinliklerini 
keyifle yaparsınız :)  

                                                                      Sizi çok seven Bircan öğretmeniniz. 

 

 

                      

                                           

                     




