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Kendimi
Nasıl

Hissedi
yorum?

Mutlu

Çok Mutlu

Düşünceli

Şaşırmış

Korkmuş Üzgün

Çok Üzgün

Sinirli

Bugün kendini nasıl 
hissettiğini 
söyleyebilir misin? 
İstersen duyguların 
hakkında ailenle bir 
süre konuşabilirsin.

Kitap Vakti

ÖNEMLİ NOT
Alışık olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte özellikle 

çocukların, duygularını olduğu gibi ifade edebilmesi, ebeveyni ile 
paylaşabilmesi ve duyguları hakkında bir süre sohbet edilmesi uzun 

vadede çocuğun psikolojik durumunun korunabilmesi için önemli 
adımlardan biridir. Aynı durum yetişkinler için de geçerlidir. Sonuç 

olarak bu duygu paylaşımı sayfasını sıradan bir etkinlik olarak görüp 
hemen geçmek yerine, her gün duyguların paylaşıldığı bir aile sohbeti 

şeklinde uygulamaya çalışmalıdır.   

Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

Yine, www.camlicacocuk.com internet adresinden daha bir 
çok çocuk kitabını uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Bu tatil günlerinde evinizdeki bütün 
kitapları tekrar tekrar okuyabilirsin. 
Ayrıca, www.camlicacocuk.com internet 
sitesinden Çamlıca Çocuk dijital 
kütüphaneye ulaşarak seçtiğin herhangi 
bir kitabı ailenle birlikte okuyabilirsin. 
(ücretsiz)



Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

Etkinlik Vakti

Oyun Vakti
Sandalyelerle Otobüs-Uçak Oyunu
 
Çok çok uzaklara gidebileceğin bir oyun oynamaya 
ne dersin? Haydi, şimdi gözlerini kapatıp nerede 
olmak istediğini hayal et bakalım. Olmak istediğin 
yere neyle gitmek istersin? Uçak, otobüs, gemi, 
tren… Bunlardan birini seçebilirsin. Ya da bir uzay 
roketine ne dersin? Oyunda ihtiyacın olacak şey, 
sadece birkaç sandalye. Şimdi odanın ortasına 
sandalyeleri yan yana ya da arka arkaya dizebilirsin. 
Oluşturduğun araç, senin hayallerinde bindiğin 
uçağın, otobüsün ya da uzay aracın olabilir. Yaptığın 
araca anne, baba ve kardeşlerin için de birer koltuk 
koyabilirsin. Şimdi hayalinde olmak istediğin yere 
gitmek için emniyet kemerlerini takıp yola 
çıkabilirsin. Gittiğin yerlerde fotoğraf çekmek için 
yanına fotoğraf makineni almayı unutmamalısın. 

İSMİNİN İLK HARFİ (SESİ)

Kendi isminin ilk harfi (sesi) ile başlayan bir 
meyve ya da eşya bulabilirsin. Annenden / 
babandan biraz ipucu alabilirsin. Kendi 
isminden sonra, ailenin ve arkadaşlarının ilk 
harfiyle(sesiyle) başlayan nesneleri 
bulabilirsin. 

Ahmet – Araba                  Elif – Eldiven                                                                                  



Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

Hayal Vakti

Kesif Vakti
Bulunduğun çevreyi daha önce gezdin 

mi? Yaşadığın şehirde gezilip 
görülmesi gereken nereler var? Bu 

yerler neden önemli? Tarihi mekânlar, 
camiler, dinlenme yerleri… İstersen 
ailenle birlikte araştırabilir, buralara 
sanal bir gezi düzenleyebilirsiniz. 
Dışarıya çıkabileceğimiz zamanlar 
geldiğinde, gezmek ve bu yerleri 
keşfetmek için ufak bir gezi planı 

oluşturabilirsiniz.

Hiç dinozor gördün 
mü? Dinozora 

benzeyen bir hayvan 
biliyor musun? Eve 

bir tane dinozor 
alacak olsan, nasıl bir 

dinozorun olsun 
isterdin? Çizebilir 

misin? 



Söylemece
Vakti

Bilmece
Vakti

Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

ARABA

Dört kapılı bir yuva, götürür bizi sağa sola

Bindiğinde hiç durma, kemerini bağla

O emniyet kemeri korur her zaman bizi

Yayaları görünce, uyar hemen hepsini

Kornanı çalarak, sinyalini yakarak,

Sağa sola bakarak yola çık haydi.

Aşağıdaki tekerlemeyi birlikte söyleyebilirsiniz.

Dişim var, ağzım yok. 

(Tarak)



Tatlı dillidir annem.
Güler yüzlüdür babam
Sevimlidir kardeşim

Bilgedir dedem ve ninem
Sevgi dolu yüreğim

Huzurludur benim evim

Huzurlu Evim

Bu sayfa FAZİLET ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

Bugün
Ramazan’ı Şerif
ayının 21. günü.
Neler hissediyorsun?

Mübarek
Olsun

Ramazan-ı
Şerif ayımız



Hadis-i Şerif

Bugün güzel bir
şekilde abdest alıp

2 rekat namaz kılabilir
ve ardından ailen,

arkadaşların ve kendin
için dua edebilirsin.
Abdest, namaz ve dua konusunda
çocuğa gerekli destek verilmelidir. Tekbir’i

hatırlıyor
musun?
“Allâhü Ekber”

Allah en büyüktür.

Birkaç Dini Sûal

Bu sayfa FAZİLET ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

* Dinin hangi dindir?
- İslâm dinidir.

* Kitabın hangi kitaptır?
- Kur’an-ı Kerîm

* Peygamberin kimdir?
- Hazreti Muhammed Mustafa
sallallahü aleyhi ve sellemdir

* Kıblen neresi?
- Kâbe-i Muazzama

Yemeği toplu olarak yiyiniz; 
bereket topluluktadır.

(Sünen-i İbni Mâce)



1

HİKAYE KİTABI

Kübra’nın Ramazan-ı 
Şerif Günlüğü her gün 

yeni bir hikâye ile   
www.camlicacocuk.com 

internet adresinde
Dijital Kütüphanem

raflarında.
(Tamamen ücretsiz)

(Tamamen ücretsiz)

Evde kaldığın zaman
Hep seninle YUSUFCAN
Evde sıkılan çocuklar 
için yazıldı...
Haftada üç gün, yeni 
hikayelerle  
www.camlicacocuk.com 
internet adresinde
Dijital Kütüphanem 
raflarında.



Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

inceleme Vakti
Güneş sisteminindeki bütün gezegenleri inceleyerek merak ettiklerini öğrenebilirsin.

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpit
er

Satürn

Uranüs

Neptün

Ay

Güneş Sistemi



Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

Saymaca Vakti
Aşağıdaki roket, dünyaya ulaşmak için sarı renkli  
yolu takip etmiş.
Acaba dünyaya ulaşana kadar kaç tane yıldıza 
uğramış, sayabilir misin?



FIND

Meyveleri ve kesilmiş hallerini eşleştir.

Bu sayfa TÜZDER YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

Dikkat Vakti



SHAPES

?

?

?

Circle Square

Triangle

Star

Circle Star Rectangular Triangle Circle

Diamond Star Diamond

Rectangular Rectangular

Circle Square

Triangle

?
Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.



Bu sayfa ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

Kıymetli ebeveynler, bugünkü yazımızda dün bahsettiğimiz, çocuklarda sorumluluk 
kazandırmada etkili olan aşamalar hakkında bir çizelge eşliğinde örneklendirme yapmak istedik. 

OYUNLAŞTIRMA
Çocuğumla birlikte kâğıda bir çocuk suratı çizdim. Suratı çizerken gözlerimizin,  burnumuzun, 
ağzımızın ve dişlerimizin görevleri hakkında konuştum. Onlar sayesinde hayatımızın ne kadar 
kolaylaştığından bahsettim.  Peki, onları korumak için neler yapabiliriz? Bu soruları çocuğuma 
yöneltip hem düşünüp hem cevaplamasını istedim. 
Sonra çizdiğimiz suratın dişlerini siyaha boyayarak “Ama bu çocuğun dişleri çürümüş. Şimdi 
seninle bir oyun oynayalım ve sen her dişini fırçaladığında bu çocuğun bir tane dişini beyaza 
boyayalım. Böylece bembeyaz dişleri olsun.” diyerek eğlenceli hale getirdim.

POZİTİF HATIRLATMA
Güldüğün zaman dişlerin çok güzel parlıyor. Ama şu an biraz sönmüş gibiler, hadi onları 
parlatmaya ne dersin?”

DESTEK OLMA
“Hadi birlikte dişlerimizi fırçalayalım.” diye ilk zamanlar birlikte fırçaladık.

OLUMLU GERİBİLDİRİM VERME
Çocuğum dişlerini fırçaladığında ufak bir öpücükle “Oh mis gibi olmuşlar.” dedim ya da 
memnuniyetimi başka zaman dilimlerinde de dile getirdim. 

Sizler de çocuğunuzla ilgili bir sorumluluk belirleyip bu aşamalar ile ona sorumluluğunu daha 
eğlenceli ve kalıcı bir halde öğretmeyi deneyebilirsiniz?

OYUNLAŞTIRMA:.........................................

POZİTİF HATIRLATMA:..................................

DESTEK OLMA:..............................................

OLUMLU GERİBİLDİRİM VERME:..................

Rehberlik Vakti

ÇOCUĞUMA DİŞ FIRÇALAMAYI ÖĞRETİYORUM


