
 



 



 

 

 EKİM AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR  

 

GELİŞİMSEL BECERİLER 

Bilişsel Gelişim 

Nesne durum olayla ilgili tahminde bulunur. 

Problem durumlarına çözüm üretir. 

Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

Dil Gelişimi 

Dilini iletişim amacı ile kullanır. 

Sesleri ayırt eder. 

Dinledikleri izlediklerini çeşitli yollarla ifade 

eder. 

Görsel materyalleri okur. 

Öz Bakım Becerileri 

Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 

Giyinme ile ilgili işleri yapar. 

Motor Becerileri 

Küçük kas kullanımını gerektiren hareketleri 

yapar. 

Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 

Denge hareketleri yapar. 

Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

Farklı kültürel özellikleri açıklar. 

Bir işi ya da görevi başarmak için kendini 

güdüler. 

 

 

 

KAVRAMLAR 

 Boyut 

Kısa, uzun  

 Duyu 

Tatlı, Acı, taze, bayat, ıslak, kuru  

 Yön/Mekânda Konum/Zıt 

Yanında, içinde, dışında, ters, düz, 

hızlı, yavaş, sert, yumuşak, taze , 

bayat, kirli, temiz. 

 Miktar 

Boş, dolu, parça, bütün 

 Renk 

Mavi, Yeşil 

 Sayı/Sayma 

1-10 arası 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                       ŞARKILAR  

SONSUZA         

Kırmızı Bayrağım, Atatürk’ten emanet  

Kırmızı Bayrağım, Gökte Dalgalanıyor 

Sonsuza, Sonsuza, 

Sonsuza Kadar Biz Onu Hep Koruyacağız 

Sonsuza, Sonsuza, 

Sonsuza Dek Onu Koruyacağız 

Kurtuluş Savaşında Birlik Oldu Bu Millet 

Tek Bayrak Tek Yürek, Kuruldu Cumhuriyet 

Sonsuza, Sonsuza, 

Sonsuza Kadar Biz Onu Hep Koruyacağız 

Sonsuza, Sonsuza, 

Sonsuza Dek Onu Koruyacağız. 

 

 

 

SONBAHAR 

Sarı,  sarı yapraklar sallanıyor. 

Rüzgar esiyor hepsi düşüyor.(2) 

Uç yaprak uç yaprak süzülerek uç 

Sonbahar geldi bak hava soğudu.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNAYDIN           

Saatim çaldı bip bip bip  

Yüzümü yıkadım şap şup şup 

Dişimi fırçaladım faş fuş fuş 

Kahvaltı yaptım ham hum hum 

La-la-la-la-la-la 

 

Servisim geldi düt düt düt  

Okula gidiyoruz  hop hop hop 

Arkadaşımla kih kih kih 

Hostes dedi ki şşşt şşşt şşşt 

La-la-la-la-la-la 

 

Okula geldik hey hey hey 

Servise bindik rap rap rap 

Sınıfın kapısı tak tak  

Herkese birden günaydın 

La-la-la-la-la-la 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARMAK OYUNLARI 

ÇAL KAPIYI 

Çal kapıyı (sağ elin işaret parmağı ile alına 

vurularak, kapı çalma hareketi yapılır) 

Bak pencereden( her iki elin işaret parmağı 

ve başparmakları iki gözün önünde 

birleştirilir; gözlük gibi halka yapılır) 

Çevir mandalı(burun el ile bükülür) 

Gir içeriye(sağ elin işaret parmağı, ağzın 

içerisine sokulur) 

Al bir sandalye (kulak memesinden biri 

tutulur ve çekilir) 

Otur şuraya (diğer kulak memesi tutulur ve 

çekilir) 

Nasılsın bugün Ayşe?(çene tutulur ve 

sallanır) 

(Ayşe ismi çocukların ismine göre 

değiştirilir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOROZ 

Bu benim horozum(sağ başparmak 

gösterilir) 

Bu da tavuğum(sol elin işaret parmağı 

gösterilir) 

Bunlarda civcivlerim(diğer parmaklar 

gösterilir) 

Bunların hepsi de benim(eller göğüste 

birleştirilir) 

Bahçemdeki kümeste yaşıyorlar(iki el yan 

yana getirilerek kümes oluşturulur) 

Sabahları horozumun ötüşüyle 

uyanırım(uyanma hareketi yapılır) 

Tavuğumun yumurtasını alırım(alma 

hareketi yapılır) 

Annem pişirir, ben yerim(yeme hareketi 

yapılır) 

  

  



 

 

TEKERLEME 

Birdir  bir 

İkidir iki, olur tilki 

Üçtür üç, yapması güç  

Dörttür dört, kuş gibi öt 

Beştir beş, aldım bir eş 

Altıdır altı, yaptım kahvaltı 

Yedim yedi, evim sırtına değdi 

Sekizim seksek,  

Dokuzum durak 

Onum orak  

Biçmeyen ebe. 

 

 

 

 

 

 

ŞİİR 

ÜÇGEN  

Üç kenarı, üç köşesi var. 

Evlerin çatısı gibi. 

Çam ağacı, çadır da  

Hatırlatır üçgeni 

 

 

BİLMECELER 

Yeşil ve kırmızı renkteyim 

Siyah çekirdekliyim. 

Soğukta yenirim. (Karpuz)  

 

Suyu görünce duramam.  

Şişeden çıkarım, köpürerek dansa 

başlarım. (Şampuan) 

 

Temizlik nedir bilmezsiz 

Pis yerleri seversin 

İnsanları hasta edersin 

Sen ne kötü şeysin. (Mikrop) 

 

Çöplerinizi içime atın, 

Kapağımı kapatmayı unutmayın.(Çöp 

Kutusu) 

 

 

 

 

 

 



AİLE KATILIMI 

 

 

 Evdeki oyuncakları  arasından sarı,kırmızı,mavi olanları ayırması ve bu oyuncaklardan 

üçgen yapmasını destekleyebilirsiniz. 

 Dünya yaşlılar günü önemi hakkında sohbet edebilirsiniz.Bununla ilgili birlikte resim 

yapabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte yürüşe çıkabilirsiniz ve yürürken hızlı yavaş alıştırmaları 

yapabilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte  çiçek ekiniz ve bakım sorumluluğunu çocuğunuza verebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte  dünya hayvanları korumanın önemi hakkında sohbet 

edebilirsiniz.(Evde beslediğiniz evcil hayvanlarınız varsa okula getirebilirsiniz.) 

 Çocuğunuzdan evdeki çeşitli eşyaların etrafınfan kalemle geçerek izini kağıda 

çizmesini isteyebilirsiniz. 

 Çocuğunuzdan evdeki az ve çok olan eşyalarının adlarını söylemesini isteyiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte Atatürk’ün hayatı ile ilgili belgesel izleyebilirsiniz. 

 Çocuğunuzla birlikte mevsim değişikliği hakkında sohbet edebilirsiniz. 

 Merhamet duygusunu, sosyal olan bu kavramı anlamalarına yardımcı olacak  bir 

şekilde  sohbet edebilirsiniz. 

 

 

  



BALON OLSAN NEREYE UÇMAK İSTERDİN? 

 

O.Kağan: Buraya uçmak isterdim, evde sıkılırdım. 

Kayra: Babamın işine uçmak isterdim. 

Berrak: Bulutlara yükseklere uçmak anneannemlere uçmak isterdim. 

Egehan: Nil oya’nın tosbisine uçmak isterdim. 

Hasan: Kuş olarak uçmak isterdim ben  

Duru: Kendi doğum günüme uçmak isterdim. 

Beray: Oyun parkına uçmak isterdim. 

Zeynep Ela: Uzaya uçmak isterdim. 

A.Asım: Dışarıda kanatlı uçmak isterdim. 

Çağan: Balon uçurtmayı sevmiyorum, araba uçururdum. 

Defne: Bilmediğim yere uçmak isterdim. 

Ş.Nur: Dışarıda evin içinde uçmak isterdim. 

U.Efe: Yukarıya doğru eve uçardım. 

Duru Güney: At çiftliğine uçardım, uçan atada binerdim. 

Zerrin: Parka uçmak isterdim, uçarak kayardım. 

Beste: Çok yükseğe uçardım, babam yakalardı. 

Azra: Denize uçmak isterdim. 

A.Kutlu: Dedemin yanına uçardım , onu da uçururdum. 

 

 

 



 



BU AY ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GELİŞİMSEL BECERİLER 

Bilişsel Gelişim 

 Algıladıklarını hatırlar. 

 Mekanda konumla ilgili yönergeler 

uygular. 

 Günlük yaşamda kullanılan sembolleri 

tanır. 

 Neden-sonuç ilişkisi kurar. 

 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde 

bulunur. 

 Nesne ya da varlıkların özelliklerini 

karşılaştırır. 

Motor Beceriler 

 Küçük kas kullanımını gerektiren 

hareketleri yapar. 

 Kalem kontrolünü sağlar. 

 Değişik malzemeleri kullanarak resim 

yapar. 

 Isınma ve soğuma hareketlerini bir 

rehber eşliğinde yapar. 

 Bedenini kullanarak ritim çalışması 

yapar. 

 Başlama ile ilgili denge hareketleri 

yapar. 

 

 

 

 

 

 

Sosyal-Duygusal Gelişim 

 Başkalarının duygularının sonuçlarını 

söyler. 

 Başladığı işi zamanında bitirmek için 

çaba gösterir. 

 Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 

 Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini 

farklı etkinliklerle ifade eder. 

 Grup önünde kendini ifade eder. 

 Gerektiğinde liderliği üstlenir. 

Dilsel Beceriler 

 Sesini uygun kullanır. 

 Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla 

sergiler. 

 Görsel materyalleri okur. 

 Cümle kurarken fiil kullanır. 

Öz Bakım Becerileri 

 Yeterli ve dengeli beslenir. 

 Dinlenmenin önemini açıklar. 

 Sağlığı ile ilgili önlemler alır. 

 Bedeniyle ilgili temizlik kurallarına uyar. 

Bu Ay Üzerinde Çalışacağımız Kavramlar 

Duygu: Mutlu-Üzgün 

Nezaket Sözcükleri: Günaydın, teşekkür ederim, 

özür dilerim, hoş geldin, mutlu yıllar 

Duyu: Pürüzlü 

Zıt:Kolay-zor,kısa-uzun,kalabalık-tenha,sivri-küt,

doğru-yanlış,şişman-zayıf,parça-bütün



ŞARKILAR 

 

 

Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara 

Bir dünya bırakın biz çocuklara 

Bir vatan bırakın biz çocuklara 

Islanmış olmasın gözyaşlarıyla 

Oynaya oynaya gelin çocuklar 

El ele verin çocuklar 

 

Bir bahçe bırakın biz çocuklara 

Göklerde yer açın uçurtmalara 

Oynaya oynaya gelin çocuklar 

El ele el ele verin çocuklar 

 

Bir barış bırakın biz çocuklara 

Uzasın şarkımız güneşe ve aya 

Oynaya oynaya gelin çocuklar 

El ele el ele verin çocuklar 

 

 

Pinokyo 

Benim güzel tahtacığım 

Senden kukla yapacağım 

Testereyle keseceğim 

Kırt kırt kırt kırt diye 

Çiviler çakacağım 

Tak tak tak tak diye 

 

Pi pi pinokyo 

İsmin de olsun pinokyo 

 

Çıplak olmaz giydirelim 

Bir elbise diktirelim 

Bir pantolon  

Bir de şapka 

İşte oldu bir kukla

El ele el ele verin çocuklar 

Yazalım üstüne ‘’Sevgili Dünya’’ 

Oynaya oynaya gelin çocuklar 

Bir dünya bırakın biz çocuklara 

 

 

 



Evimiz 

Bir evimiz var iki odalı 

Mutfağı banyosu 

Bir de salonu 

Bir evimiz var iki odalı 

İçi dışı tertemiz 

Renk renk boyalı 

Bir evimiz var iki odalı 

Bizim için burası 

Bir kuş yuvası 

Bir evimiz var şirin mi şirin 

Bahçemizde çiçekler 

Sanki bir gelin  

Bir evimiz var sanki saray 

İçeriden dışarıya mutluluk taşar 

BİLMECELER 

Dal üstünde al yanaklı oğlan (Elma) 

Fini fini fincan içi dolu mercan (Nar) 

Yem yeşil yaprakları var yiyenleri güçlü yapar 

(Ispanak) 

Sarıdır zerdeçal değil suludur şeftali değil 

(Portakal) 

Kat kat çiçek yemeği yenecek (Karnabahar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŞİİRLER 

29 Ekim 

Cumhuriyet bayramı 

Geldi bize ne mutlu 

Bayraklarla donattık 

Güzel okulumuzu 

 

Sokaklarda evlerde  

Al bayrak dalgalanır 

Onun al rengini bütün dünya tanır 

 

29 Ekim’i karşılarız neşeyle 

Çünkü bugüne erdik 

Büyük cumhuriyete 

 

Yürüyün arkadaşlar 

 

Cumhuriyet Bayramı 

Gündüz her şey neşeli 

Şenlik olur akşamı 

Bayramların güzeli 

Cumhuriyet bayramı 

 

Her bayramla bir tutmam 

Bu bayram büyük bayram 

Yurtta üç gece üç gün  

Eğlence var şenlik var 

 

Işıklar yanar bütün  

Dalgalanır bayraklar 

Her bayramla bir tutmam 

Bu bayram büyük bayram 

Bugün bayramımız var 

Gelin bayramlaşalım 

Hep ileri koşalım 

 

 

 

 

 

 

 



PARMAK OYUNLARI 

Kaplumbağa 

Bir küçük kaplumbağa varmış (Eller daire yapılır)  

Bir kutu da yaşarmış (Ellere kutu şekli verilir) 

Göl de yüzermiş (Eller önde yüzme hareketi yapılır) 

 

Kayalara tırmanırmış (Tırmanma hareketi yapılır) 

Bir gün sivrisineği yakalamış 

Sonra da pireyi (Eller birbirine kitlenir) 

Fakat beni yakalayamadı (Baş iki yana sallanır) 

 

Pencere 

Odam da küçük bir pencere var (İki el yana açıp kapatılır) 

Kolunu çevirir açarım (Açma hareketi yapılır) 

Penceremden başımı uzatıp (Baş hafifçe yana uzatılır) 

Sağa sola bakarım (Baş sağa sola hareket ettirilir) 

Penceremin önünde temiz hava alırım (Kollar yana açılıp nefes alınarak ciğerler şişirilir) 

Akşam olunca kapatır (Kapatma hareketi yapılır) 

Yatağıma yatarım (Uyuma hareketi yapılır) 

 



 

SEN GÖKYÜZÜ OLSAYDIN HANGİ RENK OLURDUN, NEDEN? 

 

İbrahim: Sarı olurdum çünkü her yer güneş gibi olurdu. Bulutların da sarı olmasını istiyorum. 

İrfan Ege: Mavi olurdum yine işte. 

Hande: Pembe olmak isterdim. Çünkü gökyüzü çok güzel olurdu. 

Güney: Mavi olurdum çünkü gökyüzü zaten mavi olduğu için. 

Emir: Sarı çünkü güneş gibi olmak isterdim. 

Öykü: Mavi olmak isterdim gökyüzü mavi olur çünkü. 

Feyza: Pembe olurdum. Pembe rengi çok seviyorum. 

Beril: Kırmızı çünkü ben kırmızıyı çok severim. 

Melisa Yade: Pembe çünkü pembe olmak isterdim. 

Ali: Kırmızı çünkü kırmızı olmak istiyorum. 

Emre: Güneş rengi olurdum yani sarı. Çünkü sıcak tutmak için. 

Ahmet Erdem: Yeşil çünkü yeşil rengi seviyorum. 

Salih Mete: Rengârenk isterdim. Ben çok renk seviyorum. 

Ali Aras: Yeşil çünkü yeşil rengi çok seviyorum. 

Eymen: Yeşil çünkü yeşil rengi seviyorum. 

Cemhan:  Beyaz olurdum çünkü Beşiktaş rengi. 

Toprak: Sarı olurdum çünkü canım öyle istiyor. 



 



EKİM AYINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

  

 

GELİŞİMSEL BECERİLER  

Motor Becerileri 

 Yer değiştirme hareketleri yapar. 

 Denge hareketleri yapar. 

 Küçük kas kullanımı gerektiren 

hareketleri yapar. 

Bilişsel Gelişim 

 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde 

bulunur.  

 Nesne ya da varlıkları gözlemler.  

 Nesne ya da varlıkları özelliklerine 

göre eşleştirir.  

 Nesne ya da varlıkların özelliklerini 

karşılaştırır. 

 Nesnelerle örüntü oluşturur. 

Dil Gelişimi 

 Sözcük dağarcığını geliştirir. 

 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını 

kavrar.  

 Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla 

ifade eder.  

 Ses bilgisi farkındalığı gösterir 

Sosyal ve Duygusal Gelişim 

 Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. 

 Sorumluluklarını yerine getirir.  

 Estetik değerleri korur. 

 

Öz Bakım Becerileri 

 Yaşam alanlarında gerekli 

düzenlemeler yapar.  

 Günlük yaşam becerileri için gerekli 

araç ve gereçleri kullanır. 

 

 

 

KAVRAMLAR 

Renk: 

Yeşil, Sarı 

Duygu : 

Mutlu, Üzgün 

Geometrik Şekil : 

Daire, Çember 

Zıt:  

Canlı- Cansız, Hareketli-Hareketsiz 

Sayı Sayma: 

3, 4, 5 1-10’a sayma 

Boyut: 

Orta, Geniş, Dar 

Zaman: 

Mevsim, Sonbahar  

 

Belirli Gün ve Haftalar 

 Kızılay Haftası-29 Ekim- 4 Kasım 

 Hayvanları Koruma Günü(4Ekim) 

 Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 

 

 

 

 

 

 



ŞİİR  

 

CUMHURİYET 

Yirmi Dokuz Ekimde, 

Cumhuriyet kuruldu 

Ulus özgür sesini, 

Tüm dünyaya duyurdu. 

 

Cumhuriyet bizlere 

Armağandır Ata’dan 

Egemenlik sesleri 

Yükseldi Ankara’dan. 

 

Al bayrağım göklerde, 

Övünçle dalgalanır. 

Cumhuriyet Bayramı, 

Hep kıvançla kutlanır. 

 

CUMHURİYET 

 

Cumhuriyet kalbimde 

Sönmeyen bir ateştir. 

Vatanımın ufkunda, 

Parlayan bir güneştir. 

Ata’nın armağanı 

Yüce Cumhuriyet’i 

Korumak ödevimdir, 

Bu kutsal emaneti. 



PARMAK OYUNU 

 

Sonbahar 

 

Kuşlar sıcak ülkelere uçup gittiler  

Ağaçların yaprakları döküldüler  

Yağmur yağıyor şıp şıp şıp  

Rüzgar esiyor vu vu vu  

Sonbahar geldi kapımıza  

Şapkalar takalım başımıza  

Ha ha hapşu üşüttüm komşu  

Çok yaşa çok yaşa çok çok yaşa  

Ha ha hapşu sende gör gör komşu sağlıklı 

Mutlu geçir kışı. 

 

 

ŞARKI  

 

USTA 

Lastik patladı usta, yarı yolda kaldım usta 

Ne olur bana yardım et, hiç fikrim yok bu 

hususta, 

Alo, alo, alo 

Krikoyu al, aldım usta, 

Arabaya tak, taktım usta, 

Arabayı kaldır, tamam usta, 

Stepneyi tak, taktım usta 

Vidaları sık, arabayı indir,  

Geç direksiyona kontağı çevir 

Vın vın bas gaza, vın vın bas gaza,  

Vın vın, sakın hız yapma. 

 

 

 

 

 

 

SONSUZA 

Kırmızı bayrağım, Atatürk'ten emanet 

Kırmızı bayrağım, gökte dalgalanıyor 

Sonsuza , sonsuza,  

Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız 

Sonsuza , sonsuza,  

Sonsuza dek onu koruyacağız 

 

Kurtuluş savaşında,  birlik oldu bu millet 

Tek bayrak tek yürek,  kuruldu cumhuriyet 

Sonsuza , sonsuza,  

Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız 

Sonsuza , sonsuza,  

Sonsuza dek onu koruyacağız. 

 

TEKERLEME 

 

Aç Kapıyı Bezirgân Başı 

Aç kapıyı bezirgân başı, bezirgân başı, bezirgân 

başı. 

Kapı hakkı ne alırsın? Ne verirsin? Ne verirsin?  

Akamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun, yadigâr 

olsun. 



 

 

AİLE KATILIMI 

 Ailelere eve alınan meyveleri çocukları ile beraber incelemeleri ve büyüklük, küçüklük, renk 

gibi özelliklerine göre gruplamaları önerilebilir. 

 Ailelerle evde çocuklarla birlikte neler yapmaktan en çok zevk aldıkları konuları konuşulup 

resimleri çizilmesi istenir. 

 Hayvanları koruma ile ilgili aile neler yapabileceği hakkında sohbet edip çözümler üretip 

uygulayabilir. 

 Sanat çalışmaları hakkında evde sohbet edilir. 

 Ailelerden çocuklarıyla birlikte fiziksel özelliklerinin konuşulması istenir. 

 “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” atasözünün açıklaması aile tarafından çocuğa 

anlatılır. 

 Çocukla birlikte söz verme konusu ile ilgili bir hikâye okunması ve hikâye sonunda 

canlandırma yapılması istenir. 

 Ailelere çocuklarıyla yemeğin kokusundan evde hangi yemeğin pişirildiğini tahmin etme 

oyunu oynamaları önerilebilir. 

 Ailelerden vücudumuzla ilgili üç boyutlu sanat etkinliği yapılması istenir.  

 Ailelere evlerine bayrak asmaları ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmaları önerilir.  

 Aile ile çocuklar ve büyüklerin yapacakları yardımlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar tespit 

edilir. 

 Evde iki sayısıyla ilgili örüntü çalışması yapılması istenir. 

 Ailelere çocukları ile birlikte aile albümlerini incelemeleri, fotoğraflardaki duygu durumları ve 

nedenleri hakkında sohbet etmeleri istenir. 

 



 

 

 

EVLERİN KAPISI VE PENCERESİ OLMASA NE OLURDU? 

 

 

Denizhan: Kapıdan istediğimiz gibi girerdik, pencereden hep dışarı bakardık. 

 

Mustafa Uğur: İçeri giremezdik, pencereyi açıp serinleyemezdik. 

 

Irmak: Üşürdük ve içeri vahşi hayvanlar girerdi. 

 

Kerem: İçeri giremezdik, anne babalar üzülürdü. Polisi ararlardı, onlar da bizi bulurdu.  

 

Ceylin: Dışarı çıkamazdık ve göremezdik. 

 

Arel: İçeri giremezdik, dışarı çıkamazdık bir de ışık girmezdi içeri. 

 

Mehmet Mirza: Üşürdük. Kapı olmazsa içeri giremezdik. 

 

Elif Dila: İçerisi çok soğuk olurdu, çok üşürdük. 

 

Ahmet Kağan: Pencereden içeri hava girmezdi. Kapıdan içeri giremez dışarı çıkamazdık. 

 

İbrahim Yiğit: Evimize yağmur dolardı. İçeri kuşlar girerdi. 



ANNE VE BABALAR İÇİN 

ŞAŞI BAK ŞAŞIR 

(STEREOGRAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(YAN ÇEVİREREK BAKINIZ) 


