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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

Oyuncak Sanatı

Bu etkinlikte boya kalemlerine, resim kâğıtlarına ve kullanmayı 
istediğin oyuncaklarına ihtiyacın olacak. Oyuncaklarını çizmeyi 

hayal ettiğin resimlerine yerleştirerek çalışmanı sürdürebilirsin. 
Bakalım ortaya neler çıkacak?

(Mesela, ağaçlar ve çiçekler arasında bir yol çizip oyuncak 
arabanı bu yolun üzerine yerleştirebilirsin.)

En Üstte Kimin Eli Var?

Merhaba! Bu oyunda oyun arkadaşın anne, 
baba ya da kardeşlerin olabilir. Ebe olan kişi 
dizleri üzerine çöker ve yüzünü kapatır. 
Ebenin üzerine herkes elini koyar ve ebeye 
“En üstte kimin eli var?” diyerek sorar. Eğer 
ebe bilirse oyun arkadaşlarından 2 kere 
zıplamasını, kedi gibi miyavlamasını ya da 
kurbağa gibi zıplamasını isteyebilir. Ama en 
üstte kimin eli olduğunu bilemezse diğer 
oyuncular aynı şeyleri ona yaptırabilirler. 



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

Evini sırtında taşıyan kaç tane hayvan 
biliyorsun? Sen bir salyangoz olsaydın 
evine misafir çağırır mıydın? Peki, kimi 
misafir olarak çağırırdın? 

Hayal Vakti

Kesif Vakti

Soğanın nasıl yetiştiğini biliyor 
musun? Kök ve yaprak kısmı neresi? 

Büyüklerini hiç soğan doğrarken 
gördün mü? Peki, soğan doğrarken 

neden insanların gözleri yaşarır? 
Ailenle birlikte araştırabilirsin. 



Kalemimle yazı yazarken,
Pijamamı giyerken, 
Yemeğimi yerken,

Ve daha birçok şey için; 
Ben derim,

“Eûzübillâhi 
mineşşeydanirracîm

Bismillâhirrahmânirrahîm”

Ramazan-ı
Şerif ayımız

Eûzü Besmele

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

Bugün
Ramazan’ı Şerif
ayının 13. günü.
Neler hissediyorsun?

Mübarek
Olsun



Hem kendin için hem de 
başkalarıi çin dua etmek çok 
güzeldir. Bugün kimler için 

dua etmek istersin? 
Düşündüğün kişiler için 

duanda hangi güzellikleri 
istersin?

“Temizlik 
imandandır.”
(Kaynak: Müslim)

Hadis-i Şerif

Bugün,
hangi duaları
tekrar ettin? Herkes

İçin Dua

Temiz olmak için yapılacak birçok şey vardır.Bazı  önemli 
olanları senin için yazdık. Temizlikle ilgili aşağıdakilerden 
başka neler yapılabilir? Bu konuda ailenle sohbet edebilirsin.

- Sabahları kalkınca yüzümüzü yıkamak,
- Yemekten önce ve yemekten sonra ellerimizi yıkamak,
- Tuvaletten sonra ellerimizi yıkamak,
- Günde iki kez dişlerimizi fırçalamak,
- En az haftada iki kez banyo yapmak.

Temizlik Âdabı

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



1

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.

Bulmaca Vakti Aşağıdaki mutfak eşyaları arasından 
ikişer tane olanları bulabilir misin?



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

Aşağıdaki arı petekleri arasından en çok (altıgen) parçası olan ile en az (altıgen) parçası 
olan petekleri birleştirdiğimizde ortaya çıkan peteğin kaç tane (altıgen) parçası olur, 
söyleyebilir misin?
Arıların sayısını söyleyebilir misin?

Saymaca Vakti



Farklı meslekten olan beş kişiyi, bir çizgi ile birleştir.

Dikkat Vakti

Bu sayfa TÜZDER YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.



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

(5 Mayıs devamı....)                              DUYGU FARKINDALIĞI

Sevgili ebeveynler;
Duygularımızdan, çocukların şu anda hissedeceği muhtemel duygulardan ve bunları ifade 
etmenin, duygularımızı kontrol edebilmek açısından oldukça önemli olduğundan 
bahsetmiştik. Duyguları yönetebilmenin en etkili yolu, öncelikle duygularımızı tanımak ve 
onları doğru yollarla ifade edecek kelimelere sahip olmaktır. Bu sebeple aşağıda duyguları 
tanıma ve yönetmeye yönelik çocuklarla birlikte yapılacak çeşitli alıştırmalara yer verdik.

3. DUYGULU SAYILAR
Çocuklarla birlikte 10’a kadar sayılır. Daha sonra aşağıdaki yönergeler verilerek birlikte yine 
10’a kadar sayma işlemi yapılır.
-  Haydi şimdi de kızgın bir insan olalım ve kızgın kızgın 10’a kadar sayalım 1,2,3,4...10
-  Haydi şimdi mutlu bir insan olalım ve mutlu bir şekilde 10’a kadar sayalım: 1,2,3,4...10 
-  Şimdi de şaşırmış birisi gibi 10’a kadar sayalım: 1,2,3,4...10 (örnekler çoğaltılabilir.)

4. DUYGULARIN HAREKETİ
Bir fiil belirlenir. Çocuklara çeşitli örnek olaylar verilerek çocuklardan bu durumlarda bu fiili 
nasıl gerçekleştireceklerini canlandırmaları istenir. Örneğin “yürümek” fiili:
-  ………. (çocuğun adı söylenir), diyelim ki okula geç kaldık, haydi telaşlı telaşlı yürü
-  Okul bitti, eve dönüyorsun ve çok sevdiğin biri seni ziyarete eve gelmiş. Mutlu mutlu yürü
-  Annen okuldan geldiğinde sana bir sürprizi olacağını söyledi, meraklı meraklı yürü (örnekler 
çoğaltılabilir)

5. TRAFİK İŞARETLERİ
Trafik işaretlerinin duygularımızı kontrol etmek için de kullanabileceği anlatılır. Öncelikle trafik 
ışıklarındaki renklerin anlamı üzerinde konuşulur. Trafik işaretlerinin neden gerekli olduğu 
hakkında kısaca sohbet edilir. Trafiği düzenlemek için kullanılan bu işaretleri duygularımızı 
düzenlerken de kullanılabileceğimiz söylenir:
-  Duygunu, örneğin öfkeli olduğunu fark ettin. Kırmızı ışık: Dur
-  Sarı ışık: Hazırlan. Harekete geçmeden önce seni rahatlatacak şeyler yapabilirsin. Örneğin 
güzel bir çiçeği kokladığını hayal edip burnundan derin bir nefes alıp ağzından verebilir, bunu 
istediğin kadar tekrar edebilirsin. Ya da içinden 5’e kadar sayabilirsin. Daha önceden 
öğrendiğin gibi avucundaki duygu düğmeni hayal edebilirsin.
-  Yeşil ışık: Geç. Artık ne hissettiğini söyleme vakti!

Devam edecek...

Rehberlik Vakti


