
 
 

              

 

  

 

 

 

 

 

ÖZEL BİLİM VE SANAT                 

ANAOKULU 

2018 MAYIS AYI BÜLTENİ 
 

         BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 

 

 Anneler günü  

 Kardeşlik haftası  

 Engelliler haftası  

 19 Mayıs gençlik ve Spor Bayramı- Aile haftası 

  Müzeler haftası  

 

Bu Ay Hangi Aktiviteler Var?  

Bu Ay Doğum Günü Olan Çocuklarımız: 

 

Irem Güzelkaya  

Beril Met  

P.Taylan Yıldırım  

Dilara Ecrin Bolatlı  

Irmak Keskin 

Irmak Belek 

Emir Samed Çakmak 

 

 

Canım Annem Etkinliği 

Yer: Bilim ve Sanat 

Anaokulu 

Tarih :10:05.2018  

Saat: 11:00 

 

Uçurtma Müzesi 

Gezisi 

Yer: Üsküdar 

Tarih :22.05.2018 

Saat: 15:00 



 
 

                               ÖZEL BİLİM VE SANAT ANAOKULU     

                     2017- 2018  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAYIS AYI BÜLTENİ 

                                                              3-4  YAŞ 

1.HAFTA: 

DOĞAMIZ VE DOĞA OLAYLARI 

ANNELER GÜNÜ 

KARDEŞLİK HAFTASI 

HEDEFLER VE KONU ANALİZİ 

 Doğa nedir? 

 Kardeş nedir? 

 

 TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

TEKERLEME:Doğa - Gemi 

BİLMECE: Yağmur – Dolu - Kar 

ŞİİR: Kelebek 

ŞARKI: Güneşin Alası Çok 

PARMAK OYUNU: Doğa 

 

TEKERLEME : DOĞA 

Karşıda bir tepecik 

Tepecikte serçecik 

Yavrusu var minik 

Durmaz öter cik cik 

Fare döner fır fır 

Kedi uyur fırıl fırıl 

Fare girer ambara 

Ceviz yer kıtır kıtır 

Çiçek ayva sarısı 

Çiçekte bal arısı 

Rengi kömür karası 

Dolu kovanın yarısı 

 

 GEMİ 

  Beyaz gemi 

Nerde dümeni 

Martılar uçuyor 

Verin şu yemi 

Martı turp yer mi? 

Yemez yemez 



 
 

Bu oyun sürmez 

 

BİLMECELER: 

Bulutlardan süzülür,  

İnci gibi dizilir,  

Çamur olur ezilir,  

Bilin bakalım bu nedir? (Yağmur) 

 

Dam üstünde takur tukur,  

Sandım kızlar kilim dokur (Dolu) 

 

Şekere benzer tadı yok,  

Havada uçar kanadı yok (Kar) 

 

PARMAK OYUNU: DOĞA 

Güneş bizi ısıtır (ısınma hareketi yapılır) 

Yağmur bizi ıslatır (parmaklar yukarıdan aşağıya doğru sallanır) 

Kar bizi dondurur( eller göğse konularak üşüme hareketi yapılır) 

Fırtına bizi korkutur(ellerle gözler kapatılır) 

Bol bol ağaç dikelim( ağaç dikme hareketi yapılır) 

Selleri önleyelim(iki elin parmakları uc uca getirilir) 

 

ŞİİR: KELEBEK 

Kanadı var , kuş değil; 

Boynozu var , koç değil. 

Pır dereye , pır tepeye ; 

Kelebek çıktı sahneye. 

Ah ne süslü kelebek, 

Üstü mavi al benek. 

 

ŞARKI: GÜNEŞİN ALASI ÇOK 

Güneşin alası çok, 

Her evin çilesi çok,  

Analar çeker yükü, 

Kimsenin bilesi yok. 

Gelin çiçek derelim 

Yollarına serelim 

Sevgi dolu türkülerle 

Annemize verelim. 

Anamız başımızda, 

Her öğün aşımızda, 

Ananın emeği var, 

Her iyi işimizde. 

Gelin çiçek derelim 



 
 

Yollarına serelim 

Sevgi dolu türkülerle 

Annemize verelim. 

Çocuğa bakar anne, 

Evine tapar anne, 

Gece gündüz çalışır, 

Yarını yapar anne. 

Gelin çiçek derelim 

Yollarına serelim 

Sevgi dolu türkülerle 

Annemize verelim 

 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

DRAMA: Meyve Tabağı  

AMAÇ:  Verilen yönergeyi uygulayabilme 

UYGULAMA:  

Öğretmen tarafından çocuklara sağlıklı beslenmenin öneminden bahsedilir ve hasta 

olmamak için bunun gerekli olduğu söylenir. Ayrıca meyve yemenin oldukça sağlıklı 

olduğu vurgulanarak “Hapşu” şarkısı dinletilir; 

Sabah uyandım hapşu, Burnum akıyor hapşu, 

Birazda ateşim var, boğazım acıyor hapşuuu 

Arabaya bindik, doktora gittik,  

Göğsümü açtı, tık tık yaptı, 

Ateşimi ölçtü, boğazıma baktı… 

Sonra başımı okşadı; 

Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. 

Haa haa ha iyileştim. 

 

En çok ne zaman hapşurduğumuz ve hasta olunca neler yapmamız gerektiği üzerine 

konuşularak şarkı öğretmen tarafından çocuklarında katılımıyla birkaç kez tekrar 

edilir. 

Sonrasında öğretmen tarafından; çocuk sayısına göre her meyveden iki tane olmak 

üzere hazırlanmış meyve kartları çocukların boyunlarına asılır. 

Çocuklarla boyunlarına asılan meyveler ve özellikleriyle ilgili sohbet edilir, çocuklardan 

meyvelerin hangi özellikleri taşıdıklarını anlatmaları ve diğer meyvelerle kıyaslamaları 

istenir. 

Sonrasında her çocuktan kendisiyle aynı meyvenin resmine sahip olan arkadaşlarını 

bulmaları istenir. Öğretmen karşı karşıya dizilen eşlerden birbirlerine yaklaşmaları 

uzaklaşmaları ve yer değiştirmelerini ister. Böylece çocuklar oynanacak drama için 

ısındırılır. 

Sonrasında çocuklar halka olur ve ‘Meyve Tabağı’ isimli drama oynatılmaya başlanır. 

Öğretmenin söylediği meyve olan çocuklar hemen eşleriyle yer değiştirirler. Öğretmen 

arada bir ‘meyve tabağı’ yönergesini verdiğinde ise bütün eşler aynı anda yer 

değiştirirler. 

Oyun bitiminde dramanın aşamaları doğrultusunda sohbet edilerek etkinlik 

tamamlanır. 

FEN DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ 



 
 

DENEY  :  Soğuyan hava büzülür 

MALZEMELER: Pet şişe , buz 

UYGULAMA : Şişenin içine buz konulur. Şişenin kapağı kapatılır. Buzlar eridikçe 

şişenin büzüldüğü gözlemlenir.  

SANAT ETKİNLİKLERİMİZ  

- Mumla kazıma çalışması 

- Artık materyal çalışmaları 

- Makas çalışması 

- Sınırlı boyama 

- Proje çalışması 

 

 

2.HAFTA 

ULAŞIM VE TAŞITLAR  

TRAFİK KURALLARI VE İLK YARDIM 

ENGELLİLER HAFTASI  

HEDEFLER VE KONU ANALİZİ 

 Ulaşım nedir? 

 Taşıt çeşitleri nelerdir? 

 Trafik kuralları nelerdir? 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

TEKERLEME : Araba – Yolda oyun oynama 

ŞARKI: Usta 

ŞİİR: Papatya 

PARMAK OYUNU:  Otobüs 

BİLMECE :  Tren , Uçak , Gemi , Araba , Bisiklet 

 

TEKERLEME: ARABA 

Araba dört teker 

Üstünde yük çeker 

Ağlasam duyar mı 

Kornaya basar mı 

Ağlama bağlama 

Bu oyundan çıkma 

YOLDA OYUN OYNAMA 



 
 

Hop hop hopla 

Zıp zıp zıpla 

Yolda oyun oynama 

Annen çağırır duyamazsın 

Araba gelir göremezsin 

Ezilir büzülürsün 

Canın yanar üzülürsün. 

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. 

BİLMECE  

Sıra sıra odalar, 

Birbirini kovalar. (Tren) 

 

 

Havalarda dolaştırır, 

Yolcuları hızla ulaştırır. (Uçak) 

 

Altında dört teker, 

Üstünde yük çeker. (Araba) 

Dumanı tüter, 

İsterse gider, 

Balık değildir, 

Denizde yüzer. (Gemi) 

İki tekerleği var, 

İnsanı biraz yorar. 

Sakın araba sanmayın, 

Bambaşka bir adı var. (Bisiklet) 

ŞİİR:PAPATYA  

Bahar olsunda seyredin 

Nasıl süsler bayırları 

Zümrüt gibi çayırları 

Yüze gülen o incecik 

Gelin yüzlü papatyalar 

Altın gözlü papatyalar 

Yaprakları kıvır kıvır 

O da ayrı bir güzellik 



 
 

Hem güzel hemde nazlıdır 

Gelin yüzlü papatyalar 

Altın gözlü papatyalar 

PARMAK OYUNU : Otobüs 

Otobüsün tekerlekleri yuvarlanır 

(Kollar öne uzatılır daire oluşturulur 

Kentin sokaklarında 

Şoför kornasını öttürür. 

(Sağ elin baş parmağı sol elin bileğine bastırılır. 

Bip bip bip 

Otobüse koşar insanlar 

(Parmaklar iler geri hareket ettirilir.) 

Rap rap rap 

(Eller dizlere vurulur) 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

 

DRAMA: GÜNEŞİM OLUR MUSUN? 

AMAÇ: Verilen bir problem durumunu çözebilme 

UYGULAMA: 

Çocuklara rolleri verilir. 

Rollerine uygun sanat köşesinde aksesuarlar yaparlar. 

Çocuklardan biri güneş diğerleri ağaç, çiçek ve çeşitli hayvan rollerini üstlenirler. 

Güneşin arkası dönüktür. Her çocuk önce ismini sonra ne olduğunu söyler.” Benim 

adım…. Ben bir ağacım” Ardından “Lütfen güneş beni ısıtır mısın ?” der. Böylece tüm 

çocuklar isimlerini söylemiş olurlar ve hepsi birer varlığı canlandırırlar. Oyun sırasında 

güneş de soru sorar. “Neden üşüyorsun vb.”Dramanın sonunda çocuklara hissettikleri 

ile ilgili sorular sorulur. 

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ 

DENEY: 

Deneyin adı: Kirli Patates 

Deneyde kullanılan araç gereçler Kavanoz , patates 

Deneyin yapılışı:  

 Bir tane patates soyulur ve ortadan ikiye bölünür. Patatesin yarısı yıkanarak tabağa 

koyulur ve kavanozla kapatılır. Diğer kısmını yıkamadan bütün çocuklar ellerinde 

gezdirir ve kirletir , o da aynı şekilde kavanoza konulur. Birkaç gün bekletilir. Temiz 

patatesin rengi aynı dururken kirli patates iyice kararmış olur. 

 

SANAT ETKİNLİKLERİ 

 

- Artık materyalden mumluk 

- Kolaj çalışması 

- Baskı çalışmaları 

- Sınırlı boyama  

- Yırtma yapıştırma  



 
 

 

3.HAFTA:  

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

AİLE HAFTASI 

 

HEDEFLER 

 Gençlik bayramı nedir? 

 Aile nedir? 

 Aile olmazsa ne olurdu ? 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

BİLMECE: YILAN- GÖZLÜK- ANNE 

TEKERLEME: YILAN - ANNE 

ŞARKI:  AİLEM   

ŞİİR:ARKADAŞIM 

PARMAK OYUNU: Beş Kardeş 

 

ŞİİR: ARKADAŞIM 

Uyu güzel tavşancık 

Sen yuvanda 

Hasta mısın kalk söyle 

Aldatma bizi böyle 

Hopla zıpla hopla zıpla 

Arkadaşını topla 

 

PARMAK OYUNU : Beş Kardeş 

 Beş minik kardeş varmış. 

(Beş parmak gösterilir.) 

Bir gün ava gitmişler, bir kuş görmüşler 

Bu tutmuş 

{Baş parmak tutulur, sağa sola sallanır.) 

Bu temizlemiş 

(İşaret parmak tutulur, sağa sola sallanır.) 

Bu pişirmiş 

(Orta parmak tutulur, sallanır.) 

Bu yemiş. 



 
 

(Yüzük parmağı tutulur, sallanır.) 

Bu da 

(Küçük parmak tutulur.) 

"Hani bana, hani bana?" demiş 

(Küçük parmak sallanır. 

"Yok sana, yok sana" demişler" 

"Bende gider ararım" 

(Bu sözler yinelenirken, uygulayıcı ikinci ve üçüncü parmakları ile yürüyüş öykünmesi 

yaparak, çocuğun bileğinden koluna doğru parmaklarını yürütür ve koltuk altına 

gelince çocuğu gıdıklar. gıdıklarken de aşağıdaki sözleri söyler.) "Gıdı gıdı, gıdı gıdı" 

.BİLMECELER:  

Uzundur ip değil,  

Isırır köpek değil. 

Yılan 

 

İki camlı pencere,  

Bakıp durur her yere. 

Gözlük 

 

Özü tatlı, Sözü tatlı, Candan daha kıymetli. 

Anne 

 

 

ŞARKI:  AİLEM 

Annem, Babam, Kardeşim, 

Hepside Canım Benim. 

Yuvam Denince Bana, 

Onlar Gelir Aklıma. 

 

Başarırsak Bir İşi, 

Onlar Kucaklar Bizi, 

Sevinçliyse Annem – Babam, 

Mutludur Benim Yuvam. 

 

Annem, Babam, Herşeyim, 

Kardeşim Canım Benim. 

Gelince Dedem, Ninem, 

Şenlenir Benim Evim. 

 

Başarırsak Bir İşi, 

Onlar Kucaklar Bizi, 

Sevinçliyse Annem – Babam, 

Mutludur Benim Yuvam 

 

FEN DOĞA ÇALIŞMALARIMIZ 

DENEY : TERS DURAN BARDAK 

UYGULAMA:  

* Su dolu bir bardağın (ağzına kadar su olmalı) üzerine bir karton yerleştirilir. 

* Karton ile bardak arasında boşluk kalmamasına dikkat edilir. 



 
 

* El kartonun üzerine konur ve bardak ters çevrilir. 

* Kartonun düşmediği ve ters çevrili su bardağının altında yapışık kaldığı görülür. 

* Sebebi hakkında bir süre tartışıldıktan sonra havanın itme gücü ile kartonu ittiği 

anlatılır. 

DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİMİZ 

DRAMA: MEVSİMLER 

UYGULAMA: Öğretmen mevsimlerin nasıl oluştuğunu anlatmak için iki çocuğa rol 

verir. 

Güneş olan çocuğun eline fener verilir ve çocuk güneş ışığı oluyormuş gibi feneri sallar. 

Diğer çocuk dünya olur. 

Dünya olan çocuğa da bir göbek yapılır. Türkiye’nin Dünya’nın üstünde yer aldığını 

vurgulamak için Türkiye haritası göbeğin üstüne yapıştırılır. 

Dünya olan çocuk hem güneşin hem de kendi etrafında döner. 

Bazen göbeğin üstünü bazen de altını gösterir. Öğretmen dünya olan çocuğu bazen 

durdurarak hangi mevsimde olduğumuzu sorar.Çocuklar da (yaz, kış, soğuk, sıcak vb. 

cevaplar olur.) bu şekilde mevsimlerin oluşumunu anlatır 

 

 

 

4.HAFTA: 

 

SANAT VE SPOR 

MÜZELER HAFTASI 

KONU ANALİZİ 

 SANAT NEDİR? 

 SPOR YAPMAZSAK NE OLUR? 

 MÜZE NEDİR? 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİMİZ 

TEKERLEME : GÜNLER 

ŞARKI: HAYVANLARIN DANSI 

ŞİİR : YILDIZLAR 

PARMAK OYUNU: SAYILAR 



 
 

BİLMECELER: İLAÇ – KUŞ – GEMİ- TELEFON 

 

TEKERLEME: GÜNLER 

Pazartesi ,sen severmisin domatesi 

Salı , bu ne biçim halı 

Çarşamba , öğretmenim merhaba 

Perşembe , nerede bizim ebe 

Cuma , başını sokma kuma 

Cumartesi , fırlat uzağa patatesi 

Pazar , aman değmesin nazar 
 

 

 

ŞİİR: YILDIZLAR 

Yıldızlar benek benektir. 

Göklerin kuzuları 

Hele ay pek hoştur 

Seviyor yıldızları 

Oynarız bahçemizde biz 

Bizde birer yıldızız 

Geçiniriz kuzu gibi  

Hepimiz iyiyiz 

 

 

ŞARKI: HAYVANLARIN DANSI 

Bir gün bir çoban kavalını çalmış uzaktan, 

Kavalı gören kuzular, bağırdılar bir ağızdan. 

Sesi duyan keçiler zıplaya zıplaya geldiler, 

İnek kızdı onlara, başladı bağırmaya. 

Kocaman bir köpek, uçup geldi gülerek, 

Hep birlikte eğlendiler, oynayıp dans ettiler. 

 

 

PARMAK OYUNU :SAYILAR 

Sayılardan ilki 1 

(Bir parmak gösterilir.) 

Ardından 2 gelir 

(iki parmak gösterilir.) 

Şöyle 3 

(Üç parmak gösterilir.) 

Şöyle 4-5 

Hani bizim 5 kardeş 

(Elde beş parmak gösterilir.) 

5 ten sonra 6 

(Altı parmak gösterilir.) 

Nerde kahvaltı 

Kedi kalktı ciğeri yedi 



 
 

(Yedi parmak gösterilir.) 

7 den sonra 8 

(Sekiz parmak gösterilir.) 

8 den sonra 9 

(Dokuz parmak gösterilir.) 

9 dan sonra 10 gelir 

(iki el parmakları gösterilir.) 

Sayılarımız sondur. 

BİLMECELER:   

 

Doktor verdi,Ben içtim.Çabucak iyileştim. İLAÇ 

 

Dalda durur,Elde durmaz.  KUŞ 

Dumanı tüter,İsterse gider.Balık değildir Denizde 

yüzer. GEMİ 

Ayrı yerde olsak da, O yaklaştırır bizi,"Alo" deyince ne güzel, 

duyarız sesimizi.  TELEFON 

 

FEN DOĞA ETKİNLİKLERİMİZ 

 

DENEY: SUDA AÇILAN ÇİÇEKLER 

MALZEMELER :  

*Çiçek resmi  

*Su 

*Kâğıt 

*Su koymak için düz kap 

UYGULAMA :  

Renkli kâğıtlara sınıftaki çocukların sayısınca çiçek resmi çizilerek çiçek desenleri 

kesilir. Kesilen çiçekler kenar yaprakları içe doğru kıvrılarak katlanır. Bütün çiçekler 

için aynı işlem uygulanır. Katlama işlemi bittikten sonra düz ve derin olmayan bir kaba 

su doldurulur. Yapılan çiçekler suyun üstünü yavaşça ve katlı yaprakları üst tarafa 

gelecek şekilde bırakılır. Çiçekler suyla temas ettiğinde yavaş yavaş yaprakları açılmaya 

başlar. Böylece çocuklar çiçekler büyümesi için suya da ihtiyaç duyduklarını anlar. 

Çiçeklerin bir goncayken nasıl açıldıklarını görürler.(Suya konulan kâğıtlar suda hacim 

olarak büyüdüğü için çiçeğin yaprakları kâğıt su aldıkça yavaş yavaş açılır.) 

  

 

 

 



 
 

 

 DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİ 

DRAMA: KEDİ VE FARE 

Çocuklarlardan bir tanesi kedi rolünü, diğerleri fare rolünü üstlenir. 

Fareler sınıfın çeşitli köşelerine saklanır. 

Kedi uyur. 

Öğretmen yönergelerle dramayı yönlendirir. 

Kedi uyuyor, fareler çok acıkmış ve kedinin önüne bir tabak süt var. Fareler sütten 

içmeye çalışıyor. Ama kedi yanına yaklaşan fareleri hemen yakalıyor. Drama tüm 

fareler yakalanana kadar sürdürülür. 

Dramanın sonunda fare ve kedi olanın nasıl bir duygu olduğu sorulur.Fareler 

karınlarını doyurmak için ne yapabilirlerdi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AYIN MESLEĞİ:POLİS 

 

 

 

 

 

AYIN ÜLKESİ:YUNANİSTAN 

 

 

 

 

 

AYIN HAYVANI:CİVCİV 

 

 

 

 

 

MUTFAK ETKİNLİĞİ:KANEPE 

 

 

 

 

 

AYIN BİTKİSİ:FESLEĞEN 

 

 

 

 

 

AYIN ÜNLÜSÜ:ALBERT EİNSTEİN 

 

 

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ:ÖZGÜVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÖZEL BİLİM VE SANAT ANAOKULU 

REHBERLİK BİRİMİ BÜLTENİ 

 

 

MEVSİMİNE GÖRE ÇOCUKLAR 

 

“Çocuklar rutinliği sever ve ileride ne olacağını bilmek, kendilerini güvende 

hissetmelerini sağlar. Bu nedenle ebeveynlere ‘Sınırlarınız ve düzeniniz belli olsun’ deriz. Yıl 

içerisinde dönem dönem çocuklarımızda anlam veremediğimiz sıkıntılar, hareketlilik, 

inatlaşma, belki yeme bozukluğu belki de uyku sorunları yaşarız. Evde bir değişiklik yoktur. 

Her şey eski düzendedir ama çocuk huzursuzdur. Aslında çocuğunuzu huzursuz eden hava 

değişimi olabilir. Havanın birden açması ya da kapaması, ısınması ya da soğuması kontrol 

edilemeyen durumdur. Anlam veremediği ısı değişimi, havanın aydınlanması ya da kararması, 

kıyafetlerin değişmesi, bazen mutluluk bazen kasvet hissettirecek bir ortamın olması, çocuğun 

da kaygılı bir yapıya bürünmesine neden olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mevsim değişimlerinin olduğu aylar özellikle eylül-ekim, mart-nisan ayları çocuklarda 

davranış sorunlarının, hiperaktivitenin belki de farklı farklı sorunların geliştiği aylardır. Bu 

aylarda yaşanan çocukların iştahı azalır ya da artar, uyku sorunları başlar, bazen altına çişini 

kaçırır, aşırı huzursuz hareketler gösterir, inatçılık, asi davranışlar, nedensiz ağlama ve sinir 

krizleri yaşar. Tabii tüm bu belirtilerin bir arada olması gerekmez. Sadece verdikleri sinyalleri 

takip etmeniz, siz aileler açısından çözüme ulaşmanızda yardımcı olacaktır.” 

 

 

 

 

 

 

 

NASIL MI? 

 

 Ona mevsimleri anlatın. Mevsimlerin özelliklerini.. Yaşadıklarını belki anılarını.. Buradan yola 
çıkarak mevsim değişimlerine vurgu yapın. Örneğin. “ Hatırlıyor musun geçen yaz güneş iyice 
yukardayken birden nasıl yağmur yağmış ve ıslanmıştık..” gibi. Değişimleri vurgulayın.  

 

 Hava değişimleri hakkında eşinizle aranızda konuşun ama onun duyabileceği şekilde.. “ Bu ara 
hava o kadar çok değişiyor ki ne giyeceğimi şaşırdım. Hava bir soğuyor bir ısınıyor. Artık kış 
mevsimine geçsekte rahatlasam.” Gibi.. Ona ara geçişler de yaşadığınız sıkıntıları onun 
anlayabileceği dilde ama ona direkt söylemeden vurgulayın. 

 

 Hava durumu haberlerini takip etmesini sağlayın. Yarın olası değişimler hakkında alacağı bu 
bilgi onu rahatlatacaktır. 
 

  Eğer bunlara rağmen rutininizi bozan davranış bozuklukları 15 günü geçtiği halde düzelme 
göstermiyorsa mutlaka bir uzmandan görüş alın. 
Sevgilerimle, 

 
 

 


