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‘KRİSTAL BERRAKLIĞI’ ATÖLYESİ

Doğaçlama hareketlerle kristali bul ve
hisset temalı bir atölye. 7-9 yaş grubu
çocuklarıyla 2 - 5 Şubat saat 11.00’da
düzenlenecek atölyede evde hayali bir
yolculuğa çıkılacak ve hayali kristaller
keşfedilecek. Bedenin özgürce hareket
ettiği ve hayal gücünün serbest bırakıldığı
bu atölyede yumuşaklık, kırılganlık,
özgürlük kavramları işlenecektir.

‘GERİ DÖNÜŞÜM İLE TASARIM’ ATÖLYESİ

Ailece evde kullanılmayan malzemelerle yaratıcı
bir çalışma ortaya çıkarmaya hazır mısınız?
Hem hayal dünyasını hem el becerisini
geliştirecek olan bu atölye evde keyifli zamanlar
geçirmek için çok uygun. Malzemeler ise
oldukça basit: çeşitli atık malzemeler (pet şişe,
kutu, tuvalet kağıdı rulosu…), makas, yapıştırıcı,
boyalar. 4-6 yaş grubu için düzenlenen atölye
26- 30 Ocak ve 4- 6- 11- 13 Şubat tarihleri saat
11.00’dadır. 

PERA MÜZESİ
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ARTER
‘KAVANOZDAKİ GALAKSİ’ ATÖLYESİ

23 Ocak- 27 Şubat Cumartesi saat 11.00
6-9 yaş arasında düzenlenen bu çevrimiçi
galaksi ve gezegen yaratma çalışması hem
hayal gücü geliştirmeye yardımcı oluyor hem
de gündelik malzemeleri kullanarak galaksileri
meydana getiren unsurları araştırıyorlar.

İSTANBUL AKVARYUM

Hafta içi her gün 10.00- 19.00 gezi serbest
Köpek balıklarıyla dalış, hayvan besleme etkinlikleri
pandemi nedeniyle yok.Hem farklı hayvanlarla hem de
tema alanları sayesinde doğa ortamlarda (17 tema ve 1
yağmur ormanı) keyifli vakitler geçirmek mümkün.
17.000 balık bulunan akvaryumda hem küçük hem de
büyük çocuklara farklı balık türlerini öğretmek mümkün.
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İSTANBUL MODERN
“ÇOCUKLARA ÇEVRİMİÇİ MODERN
VE ÇAĞDAŞ SANAT PROGRAMI” 

Çevrimiçi bir program olduğu için Türkiye’nin her
yerinden çocuk katılabilir. Farklı yaş grupları için
düzenlenen program kavramların keşfedilmesi, sanat
tarihindeki gelişmelere kısaca değinilmesi, çağımızın
sanatsal üretimlerinden örneklerin değerlendirilmesi,
müze koleksiyonundan bazı sanat çalışmalarının
incelenmesi ve son olarak sanat uygulamasından oluşan
etkinlikleri içeriyor.

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT

Önemli çocuk kitabı yazarlarının
kitaplarının seslendirilmiş ve
animasyonlarla görselleştirilmiş
versiyonlarını İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nın sitesinde bulabilirsiniz.
Yaklaşık 5 dakika süren bu renkli
videolarla keyfi bir etkinlik
yapabilirsiniz.
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SAKIP SABANCI MÜZESİ
"GRAFİTİ ATÖLYESİ"

Grafiti üzerine interaktif bir sunum içeren
atölyede dünyanın önde gelen grafiti
sanatçılarından Eduardo Kobra’nın
çalışmaları incelenecek. Grafiti türleri ve
terimlerine dair bilgilendirilecek
katılımcılar aynı zamanda kendi grafiti
tasarımlarını gerçekleştirecek.

SAKIP SABANCI MÜZESİ
“ÇEVRİMİÇİ ÇOCUK ATÖLYELERİ”

‘Ressamlarla Renklerin İzinde’ 23 Ocak
Cumartesi 12.00 – 13.00 Çocuklar Mondrian,
Gauguin, Picasso ve Van Gogh’un da
aralarında bulunduğu ressamların eserleri
rehberliğinde renk kavramı üzerine
düşünecek, sonrasında da bu çalışmadan
hareketle kendi tablolarını oluşturacak.
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YARIYIL TATİLİ İÇİN BİLİŞSEL KUTU OYUNU ÖNERİLERİ

Dikkat ve konsantrasyona
dayalı bir oyun olması
açısından bilişsel gelişimi
önemli ölçüde
etkilemektedir. Görsel
hafıza gelişimlerini de
destekleyerek çocuklara
eğlenceli dakikalar sunar,
üç boyutlu yapıları
keşfederek hem öğrenmiş
hem de keyifli bir zaman
geçirmiş olacaklar.

Bu oyun ile çocuklar
kelime dağarcıklarını
geliştirmiş olacaklar,
kendilerini ifade etmenin
farklı yollarını
keşfedecekler, beyinlerini
kullanarak kısa sürede
anlatmanın yollarını
bulacaklar. Kısacası
bilişsel gelişimlerini
desteklemeye yardımcı
olacak diyebiliriz.

Heyecan dolu, eğlenceli
bir tarafının olması ile
birlikte çocukların
bilişsel gelişime katkı
sağlamaya yardımcı
olur. Odaklanma önemli
bir yere sahiptir,
çocuğun ne kadar
dikkatli olduğunu oyun
esnasında fark
edebilirsiniz

Çocukların birçok
gelişim alanına olumlu
yönde katkı
sağlamaktadır. El-göz
koordinasyonunu
sağlama, konsantre ve
organize olma, hayal
gücü gelişimi, yaratıcılık
geliştirme alanlarını
kapsamaktadır. 
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DUYGU BALONLARI

Çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimi
için duygularını adlandırması ve ifade
etmesi son derece önemlidir. Bu gelişim
alanlarını desteklemek için keyifli bir oyun
önerimiz var. Renkli balonlar alın
ve her balonun üstüne farklı yüz ifadeleri
çizin. Mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın
ifadelerinin yer aldığı balonları havaya
atarak dans edin. Müzik durduğunda bir
balon tutun. Önce çocuğunuz tuttuğu
balondaki duygunun ne olduğunu söylesin ve
neden bu duyguda olduğunu tahmin etsin.
Örneğin; “mutlu yüz, parka gittiği için
mutlu hissediyor olabilir.” gibi duygu
tanımlaması ve neden söyleme çalışması
yapın. Oyuna balonla dans ederek devam
edebilirsiniz.

MERHABA, TANIŞALIM

Bu oyun için müziğe ihtiyacınız olacak. Çocuğunuzun
sevdiği bir müziği açın ve dans etmeye başlayın.
Müzik durduğunda çocuğunuzla birbirine merhaba
diyerek el sıkışın. Ardından tekrar müziği açın.
Müzik her durduğunda çocuğunuz ve siz kendiniz
anlatan bir tanışma cümlesi kurun. Örneğin; “en
sevdiğim renk pembe, 4 yaşındayım” gibi fiziksel ve
duygusal özelliklerinizi anlatan cümleler kurun. Her
cümle sonunda müzikle dansa devam edin. Bu
sayede çocuğunuzun kendisini ifade etme ve sosyal
becerilerine katkı sunmuş olursunuz.
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7 YAŞ VE ÜZERİ;

1- Beyaz Diş
2- Ferdinand
3- Ters Yüz
4- Mavi Bisiklet
5- Keşke
6- Orman Çocuğu
7- Beyaz Balina
8- Heidi
9- Köpek Adası
10- TERS YÜZ
11- Coco
12- Rafadan Tayfa
13- Can Dostlar
14- Buz Devri
15- Ratatuy
16- Vol.i
17- Patron Bebek

5 YAŞ VE ÜZERİ;

1- Kuzular Firarda
2- Zootropolis: Hayvanlar Şehri
3- Robotlar
4- Kaptan Pengu ve Arkadaşları
5- Çayırın Sakinleri
6- Arkadaşım Tilki
7- Neşeli Ayaklar Serisi
8- Orman Kitabı
9-Kral şakir

YARIYIL TATİLİ İÇİN FİLM ÖNERİLERİ
14 YAŞ VE ÜZERİ;

1- 93 Yazı
2-Başlat: Ready Player One
3- McFarland
4- Dangal
5- Cesur
6- Çılgın Hırsız
7-Küçük Prens
8- Vincent’ten Sevgilerle
9- Katwe Kraliçesi
10- Örümcek-Adam: Örümcek
Evreninde 

7



YARIYIL TATİLİ İÇİN KİTAP ÖNERİLERİ

HİÇ HATA YAPMAYAN KIZ SESSİZLİK ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY OLDU BİL BAKALIM SENİ NE
KADAR SEVİYORUM

MASAL BATTANİYESİ AKVARYUMDAKİ TİYATRO GÖKYÜZÜNDE BİR GÜN
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