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Değerli Ebeveynler
Manevi ve maddi baharların 
geldiği zamanlardayız. On bir 
ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ve 
ilkbaharın gelişi, içimizi kıpırdattı. 
Havalar ısındı, artık çocuklarımızla 
birlikte deniz kenarında daha 
çok vakit geçirebileceğiz. Çarşaf 
gibi dalgalanan denizin üzerinde 
süzülerek yol alan gemileri, her 
çocuk merak eder. Biz de bu 
sayımızda “Gemiler Nasıl Yüzer?” 
başlığıyla gemilerin anatomisinden 
bahsetmeye karar verdik. 

Değerler eğitimi sayfalarında 
Ramazan-ı Şerif heyecanını 
hissettirmeye çalışırken vasıta 
duasına, rehberlik yazımızda ise 
“Davranış Bozuklukları” konusuna 
değindik. Yabancı dil ve birbirinden 
keyifli etkinlik sayfalarıyla 
güzel vakitler geçirmenizi diler, 
Ramazan-ı Şerif ayınızı ve Kadir 
gecenizi tebrik ederiz.
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Yeni bir okuma 
deneyimiyle tanışın!içindekiler
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Zeynep ve Mavis

20 Hilal ile Halil
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Merhaba arkadaşım, bil bakalım ben kimim?  

Rengim mavidir, dalga seslerim neşe.
Sabahtan akşama kadar el sallarım Güneş'e. 
Sıcak yaz günlerinde kıyımda tatlı çocuklar, 
Kumdan kaleler yapıp oyun oynarlar. 
Her zaman üzerimde serin rüzgarlar eser.
Koca koca gemilerin yolu, üstümden geçer.

Kim olduğumu bildiğine göre tanışma faslını 
geçtik demektir. En iyisi lafı uzatmayayım. 
Bugün sana koskocaman gemilerin üzerimde 
nasıl yüzdüğünü anlatacağım. Dalga 
seslerime kulak vermeye hazırsan başlıyorum!

ILk Gemiler
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Shapes
(Şeyps)

Altıgen
(Müseddesün)

Hexagon
(Heksagan)

Daire
(Dâiratün)

Circle
(Sörkıl)

Üçgen
(Müsellesün)

Triangle
(Tırayengıl)

Kare
(Mürebbeun)

Square
(Sıkuer) Dikdörtgen

(Müstetîlün)
Rectangle
(Rektengıl)

sekiller

(Eşkâlün)

Yıldız
(Necmetün)

Star
(Sıtar)

Hilal
(Hilâlün)

Crescent
(Kıresınt)

Oval
(Beyzâviyyü’ş-şekli)

Oval
(Ovıl)

Beşgen
(Mühammesün)

Pentagon
(Pentıgan)

Sekizgen
(Müsemmenün)

Octagon
(Aktıgan)

Geometrik şekilleri tanıyor musun?  
Şekilleri incele, eksik kısımları tamamlayarak isimlerini 

Arapça ve İngilizce olarak söyle. 6
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 2 Eva  Makas
 Lastik  2 Pet Şişe
 Abeslang
 3 Çöp Şiş Çubuğu 
 Bant/Yapıştırıcı

Evalardan birine yunus çizip 
kes.

Yunusunu iki şişenin ortasına 
yerleştirip şişeleri birbirine bantla.

2 adet çöp şişi, şişelerin sağ ve sol 
yanına, arkasından dört parmak 
çıkıntılı olacak şekilde yapıştır.  
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Zeynep 
ve Maviş
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Degerli Sayfalar

)

)

Degerli Sayfalar

“Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ 
inne Rabbî le-Gafûrun Rahîm”

İftar, sahur, oruç, sadaka ve teravihlerle süslenmiş olan  
Ramazan-ı Şerif ayımız geldi. Aşağıdaki resmi, istediğin gibi 

tamamlayarak kendi Ramazan-ı Şerif tebrik kartını yapabilirsin.

G
ül

ru
 K

ılı
ç

22



BulGölgesini

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun!

Degerli Sayfalar

)

Bugün Kadir Gecesi! Annesi, bu gece için Yusuf’a seccade 
hediye etti. Yusuf, Kadir Gecesi’nde ailesiyle birlikte 

Kur’an-ı Kerim okumak, namaz kılıp dua etmek için çok 
heyecanlı ve sabırsızlanıyor. Yusuf’un seccadesinde 

açık mavi, koyu mavi, siyah ve gri renkleri var. Yusuf’un 
seccadesini bulup işaretler misin?
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Çiz KodlaBoya
Resimdeki sayıları takip 
ederek noktaları birleştir 

ve boya. Ortaya ne çıktığını 
söylemeyi unutma.
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Çocuklar, hep aynı şekilde 
davranması gereken bir robot ya 
da tamir edilmesi gereken bozuk 
bir cihaz değildir. Çeşitli sebeplere 
bağlı olarak bazen davranışlarında 
dalgalanmalar yaşanabilir. Bu 
değişimler genelde hemen çözülmesi 
gereken bir problem olmaktan ziyade, 
çocuktan gelen bir mesajı, sabırla 
eşlik edilmesi gereken geçici bir 
süreci ifade eder. Özellikle gelişimin 
hızlı olduğu okul öncesi dönemde bu 
dalgalanmalara daha çok rastlanır. 
Çocukların gelişim dönemlerindeki 
değişimleri, sağlıklı atlatabilmeleri 
için yakın çevresinden yeterli desteği 
görmeleri önemlidir.

Çocuğun içinde bulunduğu gelişim 
döneminin özellikleriyle uyumsuz, 
tekrarlayan, çevreyle uyumunu bozan, 
kolaylıkla gözlemlenebilen, genellikle 
çocuğun yaşadığı stres ve içsel 
çatışmaları dışa vurma şekli olarak 
ortaya çıkan davranışlar, davranış 
bozukluğu olarak adlandırılabilir. 
Günlük seyir dışında gelişen 
her davranışı, problem olarak 
tanımlayamayız.  Çocukta gözlenen 
davranışın davranış bozukluğu 
sınıfına girebilmesi bazı şartlara 
bağlıdır.

Çocuğun davranışlarının, yaşı ve 
gelişim dönemi ile uyumlu olması 
sağlıklıdır. Gözlenen davranış, bir 
sorun olmaktan ziyade, çocuğun 

gelişim döneminin bir özelliği 
olabilir. Örneğin; 3-5 yaşlarında 
çocukların hayal dünyasının geniş 
olması, ön planda olma, dikkat 
çekme istekleri gibi gelişimsel 
özelliklerden dolayı görülme ihtimali 
olan yalan söyleme davranışı, bir 
davranış bozukluğu değildir. Ancak 
aynı davranışın 10 yaşında sıklıkla 
gözlenmesi bir problemdir. 

Çocuğun davranışlarının 
normalden daha şiddetli ve gözden 
kaçmayacak sıklıkta olması davranış 
bozukluğuna işaret eder. Örneğin; 
duygu kontrolünün henüz gelişmediği 
5 yaşlarında çocuğun zaman zaman 
öfkelenmesi normal kabul edilirken 
akranlarına sürekli fiziksel şiddet 
uygulaması, bir davranış ve uyum 
bozukluğudur.

Çocuğun uyum ve işlevini bozan 
davranışın uzun sürmesi ve ısrarlı 
bir şekilde devam etmesi, bir 
problem olabileceğini gösterir. 
Örneğin; 6 yaş öncesi çocuğun ayda 
bir kez altına kaçırması normal kabul 
edilebilirken haftada üç dört kez 
olması ve birkaç ay sürmesi, davranış 
bozukluğu olarak kabul edilir.

Bir davranışı, problem davranış 
olarak kabul edebilmek için çocuğun 
öğrenme süreçleri ve sosyal etkileşimi 
kendisine, çevresindekilere zarar 
verecek biçimde olmalıdır.

ÇOCUKLARDA DUYGU VE 
DAVRANIŞ PROBLEMLERİ 
NASIL FARK EDİLİR?
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	Boş Sayfa

