
EVDE
OKULUM

24 - 36 Ay



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.

Sana Ne Lazım?

Bu oyundaki görevin, 2 dakika içinde sorulan 
soruya uygun cevaplar verebilmek. Anne ve 
babanla bu oyunu eğlenerek oynayabilirsin. 
Örneğin; “Sen bir doktorsun. Sana ne lazım?” 
diyerek başlayan oyuna doktora lazım olan 
eşyaları hızlıca sayarak cevap verebilirsin. 
Peki, bir doktora neler lazımdır sence? 
Stetoskop, beyaz bir önlük, başka… Haydi 
bakalım sıra sende, sana ne lazım? 

Etkinlik Vakti

Oyun Vakti

Yırtıyorum, Yapıştırıyorum

Renkli kâğıtları istediğin boyutlarda yırtarak etkinliğe 
başlayabilirsin. Şimdi kâğıt parçaları ile istediğin resimleri 

yapabilirsin. Boya kalemlerin ya da diğer materyaller ile de 
süsleyebilirsin.



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

Uzay boşluğunda 
yıldızlardan bir 

tanesine kurulmuş 
olan bir salıncağın 

olsaydı, sallanırken 
neler hayal ederdin? 
Çizmek ister misin? 

Hayal Vakti

Kesif Vakti

Önceki keşiflerinden birinde çiçekleri 
araştırmıştın değil mi? Renk renk çiçekler vardı. 

Sahi farklı farklı renklerde ne kadar da çok 
çiçek varmış. Çiçekler bu capcanlı ve güzel 

renklerinin yanında mis gibi de kokulara sahip. 
Peki, çiçekler neden güzel kokar? Bu kokularını 

etrafa nasıl yayarlar? Ailenle birlikte 
araştırabilirsin.



Ramazan geldi, hoş geldi.
Heyecan var kalbimde,

Besmele var dilimde,
Orucum başlar sahurda,

Dua ile biter iftar vaktinde,
Aklım şimdi teravihte;

Huzur bulalım hep birlikte.

Ramazan-ı
Şerif ayımız

Ramazan Şiirini
Tekrar Ediyorum

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

Bugün
Ramazan’ı Şerif
ayının 11. günü.
Neler hissediyorsun?

Mübarek
Olsun



Oruç tutmaya devam ediyor musun? 
Ramazan-ı Şerif ayı başladığı günden 

bugüne kaç defa oruç tuttuğunu 
hatırlıyor musun?

Bugün yine oruç tuabilirsin. Senin 
orucun iftara 30 dakika

kaldığında başlayacak. Sonra Ezan
okunup iftar vakti geldiğinde hep

birlikte dua ederek orucunuzu
açabilirsiniz.

Oruç Tutuyorum

Yemekten önce ve 
sonra elleri yıkamak 
yemeğin bereketine 

vesile olur
(Camiu's-Sagîr)

Hadis-i Şerif

Bugün,
Kur’an- Kerîm

ya da cüz
okudun mu?

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.

İftar Duasını Tekrar Ediyorum

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

Kübra’nın Ramazan-ı 
Şerif Günlüğü her gün 

yeni bir hikaye 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.

Üstteki resimde olup, alttaki resimde olmayan canlıyı bulabilir misin?
Alttaki resimde olup, üstteki resimde olmayan canlıyı bulabilir misin? 

Dikkat Vakti



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

Ömer, yeşil renkli karelerden ilerleyerek evine gitmek istiyor.
Acaba evine ulaşana kadar kaç tane zebra ile karşılaşır?

kODLAMA Vakti



C U B E

Yukarıdaki deseni oluşturan parçaları bul ve göster.

Dikkat Vakti

Bu sayfa TÜZDER YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.



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

   Merhaba değerli ebeveynler! Bu haftanın konusu “Duygular”. Özellikle şu karantina 

günlerinde çocuklarınızda gözlemlediğiniz duygu dalgalanmaları zaman zaman baş edilmesi güç hallere geliyor 

olabilir. Bu haftaki rehberlik yazımızda duyguların nereden geldiğini, neden duyguları yaşadığımızı ve nasıl bu durum 

ile baş edebileceğimizden bahsedeceğiz.

Duygular, aslında ihtiyaçların işaretleridir. Öfkelenen biri sınırlarının ihlal edildiğini, üzülen biri bir kayıp yaşadığını ifade 

ediyor olabilir. Tüm bu duygular insanın hayatını devam ettirebilmesi için elzemdir ve koruyucudur. Mesela kaygı veya 

korku duygumuz olmasaydı tehlikeler karşısında kendimizi savunmaya geçemezdik. Şu aralar kaygılandığımız için 

ellerimizi daha sık yıkıyor, dışarıya daha az çıkıyoruz ve bu, bizi virüs bulaşması tehlikesinden koruyor.

   Biz yetişkinler duygularımızın altında yatan ihtiyaçlarımızı fark edip ifade edebilecek sözel becerilere sahibiz. Ama 

çocuklar dünyayı bizim gördüğümüz gibi görmedikleri için ve ihtiyaçlarını tam olarak ifade edebilecek yeterli sözel 

becerilere sahip olmadıkları için daha çok sözsüz ifadeye başvururlar. Mesela vurarak, bir şeyler fırlatarak, bağırıp 

çağırarak... Bunlar, çocuğun bildiği dildir. Yeni bir dil öğrenmek ise mümkündür. İşte bunun için bir kaç yöntem;

Biz duygularımızı ifade ederek onlara örnek olabiliriz. 

-   “Şu an çok kızgınım çünkü odanı toparlamamakta ısrar ediyorsun.”

-   “Şu an çok üzgünüm çünkü emekle hazırladığım böreklerim fırında yandı.”

-   “Şu an çok mutluyum çünkü baban akşam yemeğini hazırlayarak bana sürpriz yapmış.”

Onların ne hissettiklerini sözsüz ipuçlarından yakalayarak onlara yansıtabiliriz.

-   “Kardeşin oyununu bozduğu için çok kızgınsın.”

-   “Üzgün olduğunu görüyorum (çocuğunuz ne olduğunu bilmediğini söylüyor.) Oynarken olan bir şey seni üzmüş 

ama ne olduğunu bilmiyorsun ve bu, sana kötü hissettiriyor.”

-   “Emekle yaptığın kulelerin bozulduğu için çok üzüldün. Ona çok emek harcamıştın. Böyle bozulması çok üzücü 

gerçekten de.”

-   “Arkadaşınla görüntülü görüşme yapmak seni çok mutlu etti. Onu gerçekten çok özlemişsin.” 

Sınırlanması gereken davranışları sınırlayıp duyguları ise özgür bırakabilirsiniz.

-   Ona istediği oyuncağı almadığı için annesine vurarak “Ben artık seni hiç sevmiyorum.” diyen çocuğa, “İstediğin 

oyuncağı almadığım için bana çok kızgınsın ve beni sevmediğini söylüyorsun, fakat anneler vurmak için değildir. Bana 

vuramazsın ama bana ne kadar kızgın olduğunu söyleyebilirsin.” (Merak etmeyin, ”Artık seni sevmiyorum” diyen çocuk 

sizi sevmekten vazgeçmez, sadece o anda yaptığınız şey hoşuna gitmemiştir, sizin onun bu tepkisini kişisel algılayıp 

“Ben de seni sevmiyorum o zaman.” demeniz onun öfkesini daha da artırabilir.

-   Kardeşi elinden oyuncağı aldığı için ona vuran çocuğa “Kardeşin elinden oyuncağını aldığı için ona kızgın olduğunu 

biliyorum. Evet, kızmakta çok haklısın, senden izin istemesi gerekirdi. Ama ona bunun için vurduğunda canı çok acıdı 

ve üzüldü. Ona ne kadar kızgın olduğunu söyleyebilirsin ama ona vuramazsın.” 

Duyguları ifade etmek çocuklarınızı rahatlatacaktır. Bazen bu size tedirgin edici gelebilir, ifade etmek yerine dikkatini 

dağıtarak duygusundan uzaklaştırma yöntemlerini kullanmak daha cazip gelebilir ama uzun vadede ifade edilemeyen 

duygular duygusal sıkışmalara sebep olabilir. Bunu bir iltihaplı yaraya benzetebiliriz. Duyguların ifadesine izin 

vermediğimizde yaranın içindeki iltihabı akıtmamış oluruz. İzin verdiğimizde ise iltihabı akıtarak yarayı rahatlatmış 

oluruz. Akıtma anında uygulayacağınız bu “Duyguda kalma” yöntemleri esnasında çocuklar duygularını daha yoğun 

şekilde yaşayabilirler. Bu çok normaldir. Bu duyguyu yaşamalarına müsaade ettiğimizde yaranın iltihabı akmış ve 

çocuğunuz da rahatlamış olur. O, bu duyguları yaşarken ona çözüm önerileri sunmaktansa kapsayıcı şekilde ve 

gerçekten onların hislerine empati kurmaya çalışarak yanlarında kalmak onlara daha iyi gelecektir. 

   Bazen duygular çok şiddetli şekilde yaşanabilir. Bu gibi durumlarda ise duyguyu baş edilebilecek seviyeye indirme 

yöntemi olarak kullanabileceğiniz yöntemlerden bu hafta içerisinde bahsedeceğiz. Sağlıkla kalın. 

Rehberlik Vakti


