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Değerli Ebeveynler
Ekim ayıyla birlikte sonbaharın serinliğini ve güzelliğini 
iyice hissetmeye başladık. Esen rüzgârın dökülen yaprakları 
uçurması, yeryüzünde çok güzel manzaralara şahit olmamızı 
sağlıyor. “Yerin üstü bu kadar güzelken acaba yerin altı 
nasıldır?” diye düşündük ve bu sayımızda sizi, çocuklarınızla 
birlikte derinlere doğru yolculuğa çıkarmak istedik. Yer 
altındaki dünyada, koskoca binaların bulunduğu şehirlerin 
altında neler olduğunu anlatmaya çalıştık.
 Değerler eğitimi sayfalarında imanın şartlarından bahsettik. 
Birbirinden eğlenceli Yabancı Dil ve Etkinlik Sayfaları ile 
eğlenceli dakikalar geçirmeniz dileğiyle…
Keyifli okumalar dileriz.
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Minik Şef’in Mutfağı

Kendin Yap 
Kendin Oyna

Serin Tepelere Yolculuk

Karmaşa

Yabancı Dil
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içindek
iler Hilal ile 

Halil

Güzel Evim

Yerin Altında 
Ne Var?
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Hilal ile Halil, yeni öğrendikleri duaları okuyarak okula gidiyorlar. Sen de bu duaları okuyarak

 onları okula ulaştırır mısın?

Rabbi yessir velâ tüassir, rabbi temmim bil hayr.Allah’ım kolaylaştır, zorlaştırma.
Allah’ım hayırla tamamlat.
Rabbi zidnî ilmen ve fehmen.
Allah’ım ilmimi ve anlayışımı ziyadeleştir.
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Karıncalar, minik bir 
delikten, toprağın altına girip 
kayboluyorlar. Acaba nereye 
gidiyorlar? Yoksa yer altında 
kocaman bir karınca şehri mi var?  
Bunların cevabını düşünürken 
seninle birlikte küçük bir yer altı 
turuna çıkalım.

Karıncaların evleri çoğunlukla yerin altındadır. 
Bize göre küçük gözükseler de onlar için hayli 
büyük evleri ve şehirleri vardır. Köstebekler de 
karıncalar gibi evlerini yerin altına yaparlar. 
Bazen yiyecek bulmak için yeryüzünde dolaşır, 
sonra yer altındaki evlerine dönerler. Uzun süre 
yerin altında yaşayabilen başka canlılar da var. 
Solucanlar ve minik böcekler neredeyse hiç 
yeryüzüne çıkmadan toprağın altında yaşamaya 
devam ederler. Bu canlılardan hepsinin yerin 
altında bir görevi var. 

YERIN 
ALTINDA 

NE VAR?

YER ALTI 
KOMSULARIMIZ
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Merhaba arkadaşım!

Birden fazla erik türü olduğunu biliyor muydun? Yeşil, 
pembe, kırmızı, sarı ve mor gibi renk renk erikler var. 
Bunlardan mor mürdüm eriği, sonbaharda yetişir ve 
çokça bulunur. Mürdüm eriğinden, bol vitaminli bir içecek 
yapmaya ne dersin?

 Bunun için ihtiyacın olan malzemeler:

• 5 adet büyük boy mürdüm eriği

• 2 su bardağı soğuk su

• 1 yemek kaşığı bal

• Yarım çay kaşığı toz zencefil

• Yarım çay kaşığı toz tarçın

• Badem ya da kabak çekirdeği

BALLI ERIKLI 
VITAMIN DEPOSU
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Bir zamanlar, yemyeşil çimenlerin arasında, 
hayvanların neşe içinde yaşadığı bir çiftlik 
varmış. Çiftlikte yaşayan anne tavuk, o sabah 
çok heyecanlıymış. Çünkü aylardır heyecanla 
beklediği yumurtası çatlamaya başlamış. 
Yumurtadan önce çıtır çıtır sesler gelmiş. Sonra 
da küçük sarı bir civciv, kırılan kabukların 
arasından hoplayıvermiş. Yavrusunun dünyaya 
geldiğini gören anne tavuk çok mutlu olmuş: 

- Evine hoş geldin canım yavrum! Senin adın 
Hayal olsun. Hayallerim gibisin. Dünyayı 

güzelleştirdin, beni mutlu ettin, demiş 
ve Hayal’e sarılmış.
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GÜZEL EVIM



KENDİN

OYNA
KENDİN

YAP M A L Z E M E L E R

İlk karton tabağın 
içine şeffaf bardak ile 
yuvarlak çiz. Tabağı, 
bardağın düşmemesi 
için yuvarlaktan biraz 
küçük şekilde kes. 

Karton tabağı 
ters çevirerek 
bardağı içinden 
geçir ve 
bantla sabitle. 
Bardağın 
etrafını kalemle 
istediğin gibi 
süsle.

Kâğıda iki 
çocuk çiz 
ve kes.

• Bant

• Makas

• Kalem

• Kağıt

• Tutkal

• 2 karton tabak

• Abeslang (Dil Çubuğu)

• 1 şeffaf plastik bardak
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U Z AY  A R AC I 
YA PA L I M !

1 
3

O y u n c a ğ ı n  Ya p ı l ı ş ı

Ya
za

r: M
er

ve
 Ta

nr
ıve

rd
i

Çi
ze

r: M
ur

at
 Ta

nh
u

Hatırlatma: Ebeveyn desteği ile yapılmalıdır.
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Böceklerin kaçar tane olduklarını
sayıp kutucuklara yazar mısın?

24

Değerli 
Sayfalar

İMANIN ŞARTLARI

24

İmanın şartlarını sırasıyla söyleyerek balonları 
çocuklara ulaştırır mısın?

Allah’a 
inanmak

1

Meleklere 
inanmak

Peygamberlere 
inanmak

Ahiret 
gününe 

inanmak

Kadere, hayrın 
ve şerrin 
Allah’tan 
geldiğine 
inanmak

Kitaplara 
inanmak
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Bacaklarını arala, dizlerini bükmeden 
eğilerek ellerini yere koy.
Şimdi ellerini de kullanarak 
ilerlemeye başla. 
Bu şekilde hareket ederken 
bacaklarının ve kollarının esnediğini 
hisset.

Ayaklarını çapraz olacak şekilde 
yanyana getir.
Bir elini beline, diğer elini başına 
koy. 
Şimdi bu şekilde 20’ye kadar 
sayarak bekle.
Ayaklarının ve ellerinin yerini 
değiştirerek hareketi tekrarla.

Isınma 
vakti!

Bacaklarını ve 
kollarını esnet!

Dengede dur!
Önce durduğun yerde koş.
Şimdi de tek ayak üzerinde dur 
ve zıpla.
Bu şekilde zıplayarak 
gidebildiğin en uzak noktaya 
kadar git.

Merhaba sevgili arkadaşım!
Yepyeni hareketlerle biraz 
spor yapmaya ne dersin?

HAREKET
BIRAZ

Her hareketi beş defa 
tekrarlamalısın.
Bunları ve daha önce 
öğrendiklerini her gün tekrar 
edebilirsin.
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Sayıları sırasıyla 
birleştirip ortaya ne 

çıktığını söyler misin?Çiz



Ayşe, arkadaşı Elif’e misaf ir olacaktır. Ayşe’ye Elif’in evini 

bulması için aşağıdaki cümlelere göre yardım eder misin?

• Elif’in evinin bulunduğu apartmanın rengi, pembe değil.

• Elif’in evinin bulunduğu apartmanda 12 pencere var.

• Elif’in evinin bulunduğu apartmanın rengi, sarı.

Resimdeki sayıları 
renklere göre kodlayıp boyar mısın? 

Ortaya ne çıktığını söyler misin?
KodlaBoya
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