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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

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

Ölçüm Zamanı

Daha önce ölçüm aleti kullanıldığını görmüş müydün? Denemeye 
ne dersin? Bunun için metre, mezura ya da cetvel kullanabilirsin. 

1’den başlayan kısmı, ölçeceğin nesnenin başlangıç noktasına 
koymalı ve bitiş noktasına kadar uzatmalısın. Bitiş noktasını 

belirledikten sonra kaç cm olduğunu anlayabiliriz. Kapının kolu, 
su bardağı, ayakkabının tabanı, oyuncak sepeti… Her biri ölçmen 

için seni bekliyor.

Oda Kapıları ile Kilit Eşleştirme 

Oynayacağın bu oyundaki görevin için 
çok dikkatli olmalısın. Şimdi evdeki tüm 
odaların kapılarını kilitleyip anahtarların 
hepsini minik bir kaba koyabilirsin. Anne, 
baban ve kardeşlerinle beraber 2 dakika 
içinde tüm kapıları doğru anahtarı bulup 
açmaya ne dersin? 



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

En sevdiğin hikâye 
hangisi? Bir hikâye 

kitabı olsaydın nasıl 
bir hikâye olurdun? 

Neler anlatırdın? 

Hayal Vakti

Kesif Vakti
Bizler zamanımızı anlamak için çoğunlukla 
saate bakarız. Ne zaman yatacağımızı, ne 
zaman kalkacağımızı, ne zaman yemek 
yiyeceğimizi, okula ya da işe ne zaman 

gideceğimizi planlarız. Saatin kaç olduğunu 
anlamak için kolumuza taktığımız ya da 

duvarda asılı olan saatlere bakmamız yeterli. 
Peki, eskiden insanlar zamanı anlamak için 

neler yapıyorlardı? Gölgelere bakarak zamanı 
tahmin edebilir miyiz? Acaba ilk saatler nasıl 
görünüyordu? Güneş saatini hiç duydun mu? 

Ailenle birlikte araştırabilirsin.



Söylemece
Vakti

Bilmece
Vakti

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

Gram gram artar kilomuzu tartar,
Biraz fazla yedik mi hızlıca artar,
Yanına gittim bekledim tattı beni kantar.
Sadece beni değil herkesi tarttı,
Üstüne çıkınca gösterir artı,
Onun küçük kardeşi ismi de tartı.

Santim santim uzar elimizden tutar
Günden güne uzarız boyumuza bakarız 
Sabah kalktım erkenden koştum hemen aynaya
Kardeşimle ikimiz geldik yine yanyana
Tutup çektim yukarı ayağımdan başıma
Boyumuzu söyledi metre ile mezura

Aşağıdaki tekerlemeyi birlikte söyleyebilirsiniz.

Uzar gider, izi yok,
Arkasında tozu yok.

(Rüya)



Neler neler masada?
Bir kâse çorba,

Ortada bir salata
Yemek dolu tabakta

İftarda bereketlenir sofra;
Başlarken besmele 

okumakla.

Ramazan-ı
Şerif ayımız

İFTAR ŞİİRİ

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

Bugün
Ramazan’ı Şerif
ayının 14. günü.
Neler hissediyorsun?

Mübarek
Olsun



Bugün, ailene eşlik ederek 4
rekât teravih namazı kılabilirsin.

Daha önce hazırladığın
teravih çantasındaki takke

ya da başörtünü kontrol edip
teravih namazı için erkenden

hazırlanabilirsin.
Bugün teravih namazı kılanların 
affı için melekler dua ederler - 

(Dürretü’l Vaizîn)

“Temizlik 
imandandır.”
(Kaynak: Müslim)

Hadis-i Şerif

Ramazan-ı Şerif’in
ilk gününden

itibaren kaç defa
teravih namazı

kıldın? Teravih Namazı
Kılıyorum

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
Şemsiyelerin gölgelerini bulabilir misin?



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

Saymaca Vakti

?? ? ? ?

Aşağıdaki altıgen şekilleri inceleyerek hangi renkten kaç tane olduğunu söylyebilir misin?



Hayvanları kendi renkleri ile eşleştirerek tablodaki
koordinatını bul ve göster.

Bu sayfa TÜZDER YAYINLARI tarafından hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır.

Kodlama Vakti



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

VEGETABLES

Lemon

Tomato

Spinach

Garlic

Leek

mushroom

Cucumber



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

(6 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.

6-  KAPLUMBAĞA İMGESİ
Çocuklarla birlikte kaplumbağalarla ilgili sohbet edilir. Biliyor musun? …………… (çocuğun adı 
söylenir), kaplumbağalar hoşlarına gitmeyen, tehlikeli ya da farklı gördükleri bir durumla 
karşılaştıklarında kabuklarına, yani evlerine çekilirler. Biraz bekledikten sonra evlerinden 
çıkarlar. Biz de kontrol edemeyeceğimizi hissettiğimiz bir durumla karşılaştığımız zaman, 
kaplumbağalar gibi yapabiliriz. Nasıl mı? Örneğin çok sinirlendiğimizde ya da çok 
üzüldüğümüzde, bu duygularımızı karşımızdakine söyleyemiyorsak kaplumbağa gibi evimize 
çekilip bizi rahatlatacak şeyler yapabiliriz. Sevdiğimiz bir oyuncağımızı elimize alabilir ya da 
güzel bir çiçek bahçesindeyiz de oradaki çiçekleri tek tek kokluyor gibi yaparak nefes alıp 
verebiliriz. Sonrasında kaplumbağa gibi evimizden çıkıp hissettiklerimizi söyleyebiliriz. 
(Çocukların hissettiklerini nasıl ifade edeceği, hangi kelimeleri kullanacağı noktasında desteğe 
ihtiyaçları olabileceği unutulmamalıdır.)

7-  DUYGU BALONLARI
Balon sembolü kullanılarak çocukların duyguları somutlaştırması sağlanabilir, her insanın bu 
duyguları farklı yaşadığı anlatılabilir:

…………………(Çocuğun adı söylenir) Biliyor musun? Her insan duygularını farklı yaşayabilir. 
Mesela, etrafındaki herkesin bir öfke balonu olduğunu hayal et. Bazı insanların öfke balonu 
çok şişmiştir, her an patlayabilir. Bazılarının çok kolay şişer, hemen patlar, bazılarının ise yavaş 
şişer. Senin öfke balonun nasıl? Çok şişmiş mi? Yoksa daha mı az şişmiş? Çabuk mu şişiyor, 
yavaş mı? Senin öfke balonunu ne şişirir? (Evdeki herkes birer balon alır ve günlük yaşamdan 
çeşitli örnek durumlar verilir. O durum karşısında öfkelenen, balona üflemeye başlar. Bakalım 
kimin öfke balonu daha erken şişiyor?)
(Bu oyun mutluluk, üzüntü gibi diğer duygularla da oynanabilir.)

Rehberlik Vakti


