
EVDE
OKULUM

60 Ay ve Üzeri



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

Öğretmeninin sana gönderdiği Fazilet 
Çocuk Değerler Eğitimi Seti’nde en son 
kaldığın yerden itibaren 2-3 sayfayı 
ailenle birlikte çalışabilirsin.

Öğretmeninin sana gönderdiği Çamlıca Çocuk Okul 
Öncesi Eğitim Seti’nden seçtiğin 2 tane kitabın 
içinde en son kaldığın yerden itibaren 2’şer sayfayı 
ailenle birlikte çalışabilirsin.

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.

EBEVEYNE NOT: Okulunuzun size göndermiş olduğu kitapları kısa sürede 
bitirmek yerine her gün birkaç sayfa şeklinde düzenli ilerlemeye çalışmak daha 
verimli olacaktır. Kitaplarda her bir sayfanın alt kısmında yazan yönergeleri 
okuyarak çocuğunuzu yapılması gerekenler konusunda yönlendirebilirsiniz. 
Ayrıca bazı sayfalar sadece öğretmen eşliğinde işlenebilecek içeriklerden oluşur. 
Bu sebeple çocuğunuzla birlikte yapamayacağınızı düşündüğünüz kısımlarda 
çocuğunuzun öğretmenine danışabilir ya da bir başka sayfaya geçebilirsiniz. 



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

TERAZİ YAPIYORUM
Nesnelerin ağırlıklarını ölçen teraziler görmüş 

olabilirsin. Şimdi sen de kendi terazini 
yapabilirsin. Bunun için bir tane kıyafet askısına, 

ip ve terazinin iki kefesini oluşturabilmek için 
pet şişe ya da poşete ihtiyacın olacak.  Kıyafet 
askısının her iki tarafına aynı uzunluktaki ipleri 

bağlayarak işe başlayabilirsin. İplerin ucuna pet 
şişe ya da poşeti sabitleyebilirsin. Terazin hazır. 

İstersen bir kapının koluna takabilir ya da elinde 
tutabilirsin.) Evdeki nesneleri tartabilirsin. 

Tartmadan önce seçilen iki nesneden 
hangisinin daha ağır geleceğini tahmin etme 

oyunu oynayabilirsiniz.

BALON TENİSİ 

Bu oyun için iki tane balon, 2 tane 
plastik tabak, 2 tane de çubuğa 
ihtiyacın var. Çubukları plastik 
tabakların arkasına sabitleyerek 
raketleri hazırlayabilirsiniz.. Balonu top 
olarak kullanıp oyuna başlayabilirsin. 
Balon tenisini annen, baban ya da 
kardeşlerinle keyifle oynayabilirsiniz.

 

Etkinlik
Vakti

Oyun
Vakti



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

Gün içinde zamanı 
nasıl anlarız? Peki, 

senin bir saatin var 
mı? Evinizde var mı? 

Saat olmasaydı 
zamanı nasıl bilirdin?

Okuma
Vakti

Hayal
Vakti

Kesif Vakti

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, öğretmeninin sana 
gönderdiği linki kullanarak ya da 
www.camlicacocuk.com internet sitesinden Çamlıca 
Çocuk dijital kütüphaneye ulaşarak seçtiğin herhangi 
bir hikayeyi ailenle birlikte okuyabilirsin. (ücretsiz)

Anne-babamızın, büyüklerimizin özellikle kahvaltılarda 
içtiği, rengi kırmızıya benzeyen bir içecek var. Adını 
bulabildin mi? Evet, çay. Sence çay nasıl üretiliyor? 

Bardağımıza dökülene kadar hangi işlemlerden 
geçiyor? Rengi gerçekten hep kırmızı mı? Her yerde 

çay yetişebilir mi? Ailenle birlikte araştırabilir, 
nerelerde çay yetiştiğini haritada göstermelerini 

isteyebilirsin.



Bugün, cüz ya da  Kur’an-ı Kerim okudun mu? Mesela henüz cüz okuyorsan 5 harfi 
tekrar edebilir ve cüzden iki satırı okuyabilirsin. Kur’an-ı Kerim okumayı 
öğrenmişsen  de her gün bir satır okuyabilirsin.
Ayrıca doğru bir şekilde abdest almaya çalışarak iki rek’at namaz kılabilirsin. 

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

Degerler
Egitimi
Vakti

Hatırlatma

NAMAZ SEVGİSİ

Beş şarttan biridir namaz.                                       
Her müslüman üzerine farz.                                
Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı.                         
Vakitlice kılmalı namazı.                

Kavram

DİNİ SUALLER

* Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
- 40 yaşında iken fiilen peygamberlik geldi.
* Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
- 23 sene peygamberlik yaptı.
* Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?
-63 yaşında sona erdi. 

Bana en sevimli söz, en doğru olanıdır.
(Sahîh-i Buhârî)

Bugün, Fil Sûresi’ni tekrar edebilirsin.

Sûre - Dûa 

Ilmihâl

Hadis-i Serif



Dikkat Vakti

?

?

?

?

?

- Dişlerini fırçalıyor musun? Dişlerini fırçalarken nelere ihtiyaç duyarsın?
- Aşağıdaki her bir satırdaki sıralamayı dikkatle inceleyerek soru işareti “?” olan yere ne 
gelmesi gerektiğini söyleyebilir misin?

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



Saymaca Vakti
- Sen, ellerini yıkıyor musun? Ellerimizi hangi durumlarda yıkamamız gerekir?
- Ellerimizi hiç yıkamadığımızda nelerle karşılaşabiliriz?
- Temiz olmak için başka neler yapabiliriz?
- Ellerini doğru bir şekilde yıkamayı öğrenmek ister misin? (Aile basitçe anlatır)
- Aşağıdaki resimde çocuk, ellerini sabunla yıkıyor ve bütün kirlerden temizleniyor.
- Sabun köpükleriyle oluşan baloncukların sayısını söyleyebilir misin? 

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



Parts Of The Body
(Vücudun parçalarını çocukta olması gereken yere götürelim ve çocuklarımıza İngilizcelerini söyletelim.)

Take body parts to the children and say the names of body parts.

Hair

Nose

Mouth

Hand

Knee

Ear

Eye

Neck

Elbow

Foot

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

Ingilizce Vakti



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

EBEVEYN TUTUM DEĞERLENDİRMESİ

   Çocuklar, anlatılanlardan ziyade yaşanılanları öğrenirler. Bir olay karşısında 

ebeveynler tarafından farklı farklı davranışlar sergilenmesi ya da genelde taviz 

vermedikleri bir konuda bazen tolerans göstermeleri, çocuğun dünyasında 

neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt etmekte ve karar vermekte güçlük 

olarak karşısına çıkacaktır. Bu ise, onun ileride nasıl bir yetişkin olacağını büyük 

ölçüde etkileyecektir.

   Bu minvalde, ebeveyn olarak çocuğunuza karşı aynı tutum ve disiplin 

tutarlılığınızı tespit edebilmeniz açısından, aşağıdaki soruları sakin bir vakitte 

eşinizle beraber objektif bir şekilde cevaplandırmaya çalışın. Soruları ayrı ayrı 

cevaplandırmanız daha sağlıklı bir sonuç verecektir.  Formu doldurduktan 

sonra verdiğiniz cevapları karşılaştırın. Çıkan sonuçlar doğrultusunda, olaylara 

verdiğiniz tepkilerin ne kadarında ortak bir tutum sergilediğiniz, hangi olaylarda 

esnek davranıp davranmadığınız ve bundan sonraki süreçte neler 

yapabileceğiniz konusunda sohbet edebilirsiniz.

1 - Çocuğunuzla beraber aceleyle halletmeniz gereken bir işiniz için dışarı 

çıktınız.  Daha önce birçok kez dışarıya çıktığınızda bir şey istememesi için 

tembihlemenize rağmen çocuğunuz gördüğü çoğu şeyi istemeye başladı. Ve 

siz de ona daha önce defalarca evde yaptığınız anlaşmayı hatırlatıp hayır 

dediniz. Bunun üzerine çocuğunuz yol boyu ağladı ve zamanla ağlamanın 

yoğunluğunu da artırdı. Bir yandan işinizi de aceleyle halletmeniz gerekiyor. Ne 

yaparsınız?

2 - Çocuğunuzun günlük bir tane çikolata yeme hakkı var. Bir akşam evinize 

misafir geldi. Çocuğunuz size çikolata yemek istediğini söyledi. Siz de günlük 

hakkı olan bir adet çikolatayı verdiniz. Çocuğunuz bunu bitirdikten bir müddet 

sonra yanınıza gelip tekrar çikolata istediğini söyledi ve veremeyeceğinizi 

söyledikçe de size yemek için ısrar edip misafirlerinizin yanında huzursuzluk 

çıkartmaya başladı. Ne yaparsınız?

Rehberlik Vakti

DEVAM>>>



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

3 - Çocuğunuzun günlük belirlenmiş sabit bir ekran süresi var. İşlerinizin çok 

fazla olduğu bir gün ekran süresinin sonuna doğru yaklaştığını fark ettiniz 

ve bırakması için uyardınız. Siz de bir yandan işlerinizi halletmektesiniz ve 

çocuğunuz ekranı bırakmadı izlemeye devam ediyor. İşinizide bir an önce 

halletmeniz lazım fakat çocuğunuzun günlük ekran süresi de sınırını aşıyor. 

Bu durumda neler yaparsınız?

4 - Çocuğunuzla daha önce kendine ait eşyaları kendisinin toplaması 

gerektiği hakkında bir anlaşma yaptınız. Odasında oyuncaklarını her yere 

dağıtarak oyun oynamış ve onları toplamamış. Sizin de ailecek bir saat 

içinde evden çıkmanız gerekiyor. Çocuğunuza oyuncaklarını toplaması 

gerektiğini söylediğiniz halde ısrarla toplamaktan kaçındı. Neler yaparsınız?

5 - Çocuğunuz kendi başına yemek yemeyip sizden destek görmeye alışmış 

bir durumda. Siz de bir süredir kendi başına yiyeceği bir yemek yeme 

düzeni oturtmaya çalışıyorsunuz. Sizin kendinizi mutsuz ve güçsüz 

hissettiğiniz bir gün yemek vaktinde çocuğunuz yemeğini kendisi yerine 

sizin yedirmeniz konusunda ısrar ediyor ve hiç yemek yemediği için aç bir 

şekilde bekliyor. Böyle bir durumda ne yaparsınız?

6 - Peki, siz ebeveyn olarak çocuğunuz için koyduğunuz kuralların ne 

kadarını kendiniz için de koyuyorsunuz? Örneğin; çocuğunuza ekranla ilgili 

süre koyarken, kendiniz ekranla ne kadar vakit geçirirsiniz? Ya da 

çocuğunuza görevlerini ertelememesi gerektiğini söylerken, sizin kendi 

görevlerinizi ertelediğiniz olur mu? Biraz da bunların üzerine konuşmaya ne 

dersiniz?

Rehberlik Vakti


