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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.  

Kendimi
Nasıl

Hissedi
yorum?

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

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

Oyun vakti
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KES KARIŞTIR
Boş bir kâğıt üzerine sekiz eşit parçaya 

bölünmüş bir daire çizelim ve her dilime sırayla 
sayıları yazalım. Çocuğumuzdan 8 eşit parça 

olacak şekilde makasla çizgilerden itibaren 
kesmesini isteyelim. 1'den 8'e kadar sayıların 

olduğu dilimleri karıştıralım ve sayılar 
görünmeyecek şekilde kapatalım. Şimdi bir sayı 

dilimini açalım. 1 rakamı geldiğinde bir kez 
zıplayalım. 2 rakamı geldiğinde kuş gibi “cik cik” 

diyelim… Bu şekilde her bir sayı için o sayı 
değeri kadar bir şeyler yapalım. Bu oyunda 

çocuğunuzla karşılıklı konuşarak bazı sayılar için 
sizler de bir şeyler yapabilirsiniz. Anne baba ve 

çocuğun birlikte oynadığı birlikte katıldığı 
etkinlikler mutlaka keyifli olacaktır. Haydi, şimdi 

kes-karıştır zamanı.

Dinle-Düzelt-Yeniden Söyle (İşitsel Dikkat)

"Bir aslan varmış, denizlerde yaşarmış. Zıplaya zıplaya 
oyunlar oynarmış. Bir gün kendisinden büyük bir kedi 
ile karşılaşmış. Kedi kükremiş, aslan miyav demiş. 
Bunları gören ve sesleri duyan dört ayaklı kuşlar 
sürünerek oradan uzaklaşmışlar."
Birinci aşamada çocuğunuza hikâyeyi anlatınız. 
Anlatırken çocuğunuz mantık hatalarını fark edecektir. 
Ona ikinci aşamada tekrar hikâyeyi anlatırken, mantık 
hatalarını bulmasını ve hikâyeyi düzeltmesini isteyiniz. 
Üçüncü aşamada ise düzeltilmiş hali ile çocuğunuzdan 
hikâyeyi yeniden anlatmasını isteyiniz. Sizler de benzer 
hikâyeler oluşturarak yeni bir oyun oynayabilirsiniz.



Hayal Vakti
Ahtapotların kaç tane kolu var 
biliyor musun? Peki, sen bir 
ahtapot olsaydın bu kadar çok 
kolunla kimlere sarılmak isterdin?

Kesif Vakti
Fillerin hayatını hiç merak ettin mi? Fil 

deyince aklına ilk ne geliyor? Fillerin 

de banyo yaptığını biliyor muydun? 

Sence nasıl yıkanıyorlar? Acaba filler 

ne kadar büyük? Ailenle birlikte filleri 

araştırabilir, nerelerde yaşadıklarına 

haritadan bakabilirsin. 
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Bugün,
Ramazan-ı Şerif 
ayının 6. günü neler 
hissediyorsun?”

İslam’dır dinimiz,

Kur’an-ı Kerim’dir kitabımız,

Gel okuyalım birlikte,

Heyecanla ve hürmetle

Kur’an-ı
Kerim Sevgisi
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Kur’an-ı Kerim / 
Cüz okuyorum

Kuran-ı Kerim okumak her zaman güzeldir ama Ramazan-ı Şerif 
ayında okumak çok daha güzeldir. Çünkü bu ayda yapılan bütün 

ibadetlerin kat kat fazla sevabı vardır. Eğer Kur’an-ı Kerim okumayı 
öğrenmişsen bugün üç satır okuyabilirsin. Eğer cüz okumaya devam 

ediyorsan cüzde istediğin kadar bir kısmı okuyabilir ya da harfleri 
tekrar edebilirsin.

İftar Duasını Öğreniyorum
İftar vakti geldiğinde Ramazan-ı şerif ayının güzellikleri için, oruç 
tutabildiğimiz için, güzel nimetlerle orucumuzu açabildiğimiz için dua ve 
şükür ederiz. İftar vaktinde Peygamber Efendimiz’in(s.a.v.) öğrettiği duayı 
öğrenmek ve okumak ister misin?
İftar Duası
“Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke 
eftartü ve savme ğadin neveytü.”
Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, 
Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim.

Ailen sahur vaktinde bir şeyler 
yemek için uyandığında sen de 

uyanmak ister misin? Ailenin seni 
uyandırması gerektiğini hatırlatmak 
için bir kart hazırlayıp üzerine “Ben 

sahura uyanmak istiyorum” yazabilir 
ve hazırladığınız bu kartı uyumadan 
önce yatağının yanına ya da odanın 

kapısına yapıştırabilirsin.

İftar
Sofrasına Yardım 

Ediyorum

Ramazan-ı Şerif ayında yapılan en güzel 
şeylerden biri de oruç tutmak. Sen de bugün 

ve istersen bayrama kadar her gün oruç 
tutabilirsin. Senin orucun iftara 30 dakika 

kaldığında başlayacak. Sonra Ezan okunup 
iftar vakti geldiğinde hep birlikte dua ederek 

orucunuzu açabilirsiniz.

Oruç Tutuyorum
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H KAYE K TABI

Kübra’nın Ramazan-ı 

yeni bir hikaye ile   
www.camlicacocuk.com

internet adresinde
Dijital Kütüphanem

raflarında.
(Tamamen ücretsiz)

(Tamamen ücretsiz)

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



Rehberlik Vakti
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ÇOCUK GÖZÜNDEN, EVDE İŞ

    Son zamanlarda benim kafam bir hayli karışık. Annemle 
babam dışarısı güvenli olana kadar bir müddet ben okuluma, 
onlar da işlerine gidemeyeceklerini anlatmışlardı. Ben de 
açıkçası evde hep beraber olacağımız için çok sevinmiştim. 

Sonuçta tatile çıkmıştık ve bol bol vakit geçirecektik.

    Ailece sabah kahvaltımızı yaptık. Annemlerle beraber resim 
yaparım diye düşünüp odamdan malzemeleri almaya gitmiştim. 

Döndüğümde ne göreyim! Annem ve babam, iş kıyafetlerini giymişler, 
masalarına yerleşip bilgisayarlarına bakıyorlar. Babamın bilgisayar ekranında bir sürü amcalar 
gördüm. Aaa oda ne! Ekrandaki amcalardan biri babamın ofisinde beni her gördüğünde 
selam veren Yunus amca değil mi? Evet evet o. Bu sefer ilk ben ona selam vereceğim. “Yunus 
amcaaaaa!” diye seslenmeye başlamıştım ki annem hemen yanıma gelip kısık bir sesle dedi 
ki “Baban şu an iş arkadaşlarıyla toplantı yapıyor. Sanırım önemli bir konu konuşuyorlar, onu 
rahatsız etmeyelim. Toplantıları bitince konuşursun.” Şimdiye kadar hiçbir tatil gününde toplantı 
yapmamıştı ki babam. Bu da nerden çıkmıştı ki şimdi? Bazen gerçekten anlayamıyorum onları.

    Babamın toplantısı bitince neden tatildeyken iş yaptıklarını sordum. Annemle babam, 
bu sürecin tatil olmadığını, artık işlerine evden devam edeceklerini ve belli saatler arasında 
evde çalışmak zorunda olduklarını söylediler. Yani evde ofis kurmuşlar. Peki, ama benimle 
kim oynayacaktı onlar işlerini yaparken? Bu kulağıma hiç hoş gelmemişti. Hatta benimle 
oynamamak için bahane buluyorlar diye de düşünmedim değil. Ama sonra gerçekten böyle 
yapmak zorunda olduklarına ikna olmaya başladım. Ben de kendime onlar gibi bir ofis kurmaya 
karar verdim. Masamı salona taşıdım. Boya kalemlerimi masamdaki kalemliğe yerleştirdim. 
Biraz da kâğıt aldım. Burası da benim ofisim. Ben de çalışacaktım. Boyama yapmaya karar 
verdim. Boyamamı yaparken en önemli yerinde annem beni mutfağa çağırdı. “Anneciğim şu 
anda ofisimde en önemli boyama yerindeyim. Ara verince gelirim.” Annem ve babam gülmeye 
başladı. Neden güldüler anlamadım ki, onlar bana böyle söyleyince ben onlara gülmüyorum.

    Evde ofis bu arada ne kadar zormuş böyle. Sandalyede uzun uzun oturmak çok rahatsız edici. 
Biraz da sıkıldım. Ne kadar zormuş masa başında uzun süre oturmak. Sahi, annemle babam 
nasıl çalışabiliyorlar böyle? Sanırım evde ofis işi bana göre değilmiş. Aaa aklıma bir fikir geldi. 
Onların işleri evde oluyorsa, benim de okulum evde olabilir. Şimdi odama gidip bi düşüneyim 
bakalım neler yapabilirim?


