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Sösmester Planı
  Yoğun, tempolu, keyifli bir dönemin sonuna gelmiș bulunmaktayız. 

Psikolojik Danıșmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından hazırlamıș olduğumuz 
yarıyıl tatili ile ilgili düșüncelerimizi ve etkinlik önerilerimizi sizlerle paylașmak istedik.

 Çocuklara, dönemin yorgunluğunu atma, hem zihnen hem de bedenen dinlenme 
imkânları sağlarken, ebeveynler için ise tatil, çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek, 

daha çok paylașımda bulunmaları için önemli bir süreçtir. 
Özellikle oyun oynamaları, hem bedensel hem de zihinsel gelișimleri için çok önemlidir. 

Çünkü oyun, çocuklar için eğlenmek, vakit geçirmek değil tamamen ihtiyaçtır. 
Bundan dolayı ebeveynlerin bu süreçte zaman ayırıp 
çocuklarla oyun oynamaları büyük katkı sağlayacaktır.

Neler yapabiliriz?
* Kutu oyunları, puzzle, boyama kitapları alınarak hem bireysel hem 

birlikte hem de akran gruplarıyla vakit geçirilmesine fırsat verilmelidir.

* Yașı, vücut gelișimi, en önemlisi de çocuğun bireysel 
tercihlerini göz önüne alarak spor faaliyetlerine yönlendirilebilir.

* Akraba, dost ve komșuluk ilișkilerini geliștirmek, çocukların 
kișilik gelișimine katkı sağlayacaktır. Bu yüzden imkân oldukça ziyaretler yapılabilir.

* Çocuklarınızın bilgisayar ya da tablet karșısında geçirdikleri süreyi ve oyunları kontrol ederek, 
birlikte karar vererek eğitici ve eğlendirici oyunlar oynamasına belirli süreler tanınabilir.

* Yaș seviyelerine uygun, sorumluluklar verilebilir. 
Böylece hem bașarı hem de kendine güven duygusu gelișecektir.

* Ailece sinemaya, tiyatroya gitmek, kitap okumak, ilgilerini çekecek müze, 
sergi ziyaretleri yapılabilir. Yașam biçimleri hakkında fikir edinmelerini sağlayacaktır. 

              
Evdeyken yapılabilecek etkinlikler;

* Oyun hamuru etkinlikleri
* Kesme ve yapıștırma yapmak

* Serbest boyama etkinlikleri
* Eğitici Türkçe ve İngilizce çizgi film izlemek ya da müzik dinlemek

* Șekil bulma oyunları oynamak
Değerli velilerimiz dilediğiniz güzel, keyifli bir tatil geçirmeniz dileğiyle..

                                                                                   
İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Anaokulu

Okul Psikoloğu Eda Nur KOCAMAN



ȘEKER PORTAKALI
TARİH: 19 Ocak 2019 Cumartesi

SAAT: 14:00
YER: TRUMP KÜLTÜR VE GÖSTERİ MERKEZİ

NOT: Her yaș çocuk bilete tabidir.
KONUSU: Çok fakir bir ailenin çocuklarından biri olan Zeze, 5 yașında olmasına 

rağmen hayal gücü ve zekâsı çok gelișmiș, 
oldukça yaramaz bir çocuktur.

Çok meraklı olan ve çevresindeki her șeyi keșfetmeye çalıșan bu çocuk okumayı 
da erken yașta öğrenmiștir, öğretmeninin gözdesi olmuștur. 

Yeni tașındıkları evde bahçedeki ağaçlardan biri olan șeker portakalı fidanı 
Zeze ile konușmaya bașlar ve çok iyi iki arkadaș olurlar. 

Zeze bir yandan yaramazlıklarına devam ederken diğer yandan da okuldaki bașarısıyla 
öğretmeni ve çevresindekileri oldukça șașırtır. 

Günün birinde Zeze bir yaramazlık neticesinde ayağını keser ve șehrin en 
güzel arabasına sahip olan Portekizli onu eczaneye götürür. 

Zeze Portekizli’den çok șey öğrenir ve bir süre sonra dost olurlar. 
Zeze bu dostluk sayesinde sevginin ne olduğunu anlamıș ve eski yaramazlıklarını bırakmıștır.



ASTRO AY’A TIRMANIYOR
TARİH: 19 Ocak 2019 Cumartesi

SAAT: 13:00
YER: DasDas

NOT: 3 yaș ve üzeri çocuklar için uygundur.

KONUSU: En büyük hayali astronot olup uzaya gitmek olan Bağıș, 
o gece yine gökyüzünü inceleyip, gözlem yapıp, notlar almaktadır. 

Gökyüzü her zamankinden daha hareketli ve eğlencelidir. 
Bu durum Bağıș'ı çok heyecanlandırsa da uykusuna yenik düșmüș ve

 yatağına geçip uykuya dalmıștır. O gece gökyüzünün ona 
bir sürprizi vardır. Dostu Astro, Bağıș'ı bir yolculuğa çıkaracak ve 
belki de böylece Bağıș'ın hayalleri gerçek olacaktır. Sonrası mı?..

KÜÇÜK KARA BALIK
TARİH: 19 Ocak 2019 Cumartesi

SAAT: 14:00
YER: Sahne Maslak

NOT: Tüm yaș grupları bilete tabidir.
     KONUSU:  Samed Behrengi'nin unutulmaz eseri "Küçük Kara Balık" 

tiyatro sahnesinde çocuklarla bulușuyor. 

Küçük bir derede yașayan” Küçük Kara Balık” farklı yerleri, denizleri merak edip 
dururmuș. Bir gün hayallerini gerçekleștirmek için bu yolculuğa çıkmaya karar 

vermiș. Yol boyunca birçok maceranın içine girip çıkan "Küçük Kara Balık" 
sonunda hayal ettiği açık denizlere ulașmıș.



CANIM KARDEȘİM 
MÜZİKALI 2

TARİH: 19 Ocak 2019 Cumartesi
SAAT: 15:00

YER: Cevahir AVM Funlab Tiyatro Salonu

NOT: 24 ay ve üzeri her yaș grubu seyirci bilete tabidir.

KONUSU: "Eğlenceye doyamayacağınız bu yeni çocuk müzikalinde salonları 
dolduran çocuklar dans edip șarkılara eșlik edecekler. 

Galip bey ve eși lale hanım kızları Mine ve Müge'nin eğlenmek 
güzel zaman geçirmek için sadece bilgisayara mahkûm 

olduklarını görünce çok üzülürler. Kendi çocukluk yıllarına geri 
dönüp Mine, Müge ve Mıncır için geçmișten günümüze kadar gelen 

Barıș Manço gibi unutulmaz sanatçıları taklit ederek anlatırlar. Mine ve Müge geçmișe 
giderler. Unutulmaz değerlerimizi bugünün çocuklarına bir kez daha sunmaktan 

Canım Kardeșim ailesi olarak gurur duyuyoruz. Geçmiș de iz b
ırakan değerlerimizin sanatlarını günümüz çocuklarına bu 

çok heyecanlı, kıpır kıpır müzikal ile sunuyoruz. 
Bu müzikalde harika șarkılar ile neșeli dakikalar küçük 

büyük Canım Kardeșim seyircilerini bekliyor."



ALADDİN’İN SİHİRLİ HALISI
TARİH: 20 Ocak 2019 Pazar

SAAT: 15:00

YER: Öykü Sahne

NOT: 3 yaș ve üzeri, çocukların için uygundur.

KONUSU: Kukla tiyatrosunun ve oyuncuların bir arada sahnede yer aldığı 
oyunda çocukların interaktif katılımı ile eğlenceli bir serüvene çıkıyoruz…

ZAMAN MAKİNESİ- GRAHAM BELL
TARİH: 23 Ocak 2019 Çarșamba

SAAT: 20:00
YER: Tiyatro 34

NOT: Tüm yaș gruplarına uygundur.
KONUSU: "Okul proje ödevleri için “Zaman Makinesi” 

tasarlayan iki kafadar, babaannenin bilmeden yardım etmesiyle 
kendilerini, tam da telefonu icat ettiği sırada Graham Bell’in 

laboratuvarında bulurlar ve onun icadına șahit olurlar. 
Bell ve yardımcısını da alarak günümüze dönerler.

   1876 yılından günümüze gelen Bell ve yardımcısının yașadığı șașkınlıktan 
kaynaklanan durum komedisi, çocuklara keyifli anlar yașatırken, a

ynı zamanda bilim tarihini öğrenmelerine yardımcı olacak."



KÖSTEBEKGİLLER
ORMAN MÜZİKALİ

TARİH: 20 Ocak 2019 Pazar
SAAT: 15:00

YER: Duru Tiyatro Büyük Salon
NOT: 3 yaș ve üzeri tüm seyirciler uygundur.

KONUSU: Büyük bir ormanda ailesi ile yașayan iki kardeș 
Süslü ve Boyo, Çok uzaklarda Köstebekya adlı, 

sadece köstebeklerin yașadığı bir yer olduğunu d
uyarlar. Bu bilgiye çok sevinen Boyo, bulduğu bir 

harita ve kitap ile Köstebekya'yı aramak için yollara düșer. 
Süslü kardeși Boyo'yu yalnız bırakmaz birlikte uzun 

ve maceralı bir yolculuk bașlar. İlk önce șașkın 
ve unutkan Kösteban ile karșılașırlar daha sonra 

onlara yardım etsin diye hep birlikte Köstan 
amcayı bulmaya çalıșırlar. Kahramanlarımız Köstebekya'yı 

bulmaya çalıșırken birbirlerinin değerini ve arkadașlığın 
önemini fark ederek, sevgi ve beraberliğin ne kadar önemli 

olduğunu keșfetmiș olurlar. 



     TAȘ DEVRİ MACERALARI
TARİH: 21 Ocak 2019 Pazartesi

SAAT: 12:00
YER: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

NOT: Her yaș için uygundur.
KONUSU: "Çocukların eșlik edeceği birbirinden

 eğlenceli șarkılar, danslar ve esprileri ile 
Taș Devri Maceraları; sevgi, aile, dostluk, 

çalıșkanlık ve hayvan sevgisi kavramlarıyla 
öğretici tarafını kullanarak çocuklarımızın 

kișisel gelișimini ve sosyalleșmesini amaçlayan pedagog 
onaylı bir çocuk oyunudur. 

 İyi kalpli Fred ve çalıșkanlığı ile herkesin sevgisini kazanmıș 
Barney birbirinden sakar iki yakın arkadaștır. Disiplinli Wilma 
ve akıllı Betty ise yeni bulușları, zekâları, lezzetli yemekleriyle 

Fred ve Barney’nin hayranlığını kazanmıștır. 
Yalnız bu iki çiftin aile olabilmesinin önünde bu yeni devrin engelleri vardır. 

Taș devri kanunları ile artık insanlar ișlerine ve yeteneklerine göre ayrılacaktır. 
Yakın arkadașlar farklı yeteneklerini bir araya getirir ve hepsi birbirinden 

yeni șeyler öğrenir. Herkesin beraber yașaması gerektiğini ve aile olmanın 
önemini kanıtlarlar ve zekâlarıyla Taș devri kanunlarını sevgi, 
dostluk, çalıșkanlık ve saygı ilkeleri ile yeniden oluștururlar."



MASAL SAATİ ATÖLYESİ
TARİH: 23 Ocak 2019 Cumartesi

SAAT: 17:00
YER: 1001 Sanat

NOT: 4-9 yaș aralığı için uygundur.
Masal Saati Atölyesi Eğitimi’nin İçeriği

1) Masal saati bașlamadan önce masal saatine alıștırmak ve bağ kurabilmesi için çocuk; 
diyafram, ses ve nefes anlamında çeșitli psikolojik tekniklerle masala hazırlanacaktır.

2) Bir varmıș, bir yokmuș diyerek bașladığımız masal saati atölyesi kapsamında; 
müziğin de desteğiyle çocuklar, kendilerini masalın büyülü dünyasında bulacaklardır. 

Karakterlerle özdeșleșen çocuklara masalın gerçek dünyası yașatılıp, 
masalın konusuyla bağdașan atölyede çocuklar uygulamalı etkinlikte de bulunacaklardır. 

3) İșitsel ve görsel becerilerini de geliștirebilme adına; ișitsel olarak 
dinledikleri masalı somutlaștırmaları etkinlikle desteklenecektir. 

 4)Atölyenin sonunda çocuklarla beraber koreografik dans yapılacaktır. 

Masal Saati Atölyesi Eğitimi’nin Amacı 

1. Çocukların hayatta karșıla bilecekleri durum ve olaylara karșı mücadele yeteneğini geliștirir.  
2. Çocuğun gözlem ve hayal gücünü arttırır.

3. Ses ve nefes çalıșmalarıyla çocuğun kendini dinlemesini sağlayıp ve farkındalığını yükseltir. 
4. Neden ve sonuç ilișkisi kurulmasına ve çocuğun dinamiğini 

geliștirerek sonuca kolay ulașılmasını sağlamaktadır.
5. Çocuğun ideasındaki iyi kavramını geliștirerek adalet duygusunu olușturmaktadır. 

6. Çocuğu karakterlerle özdeșleștirerek, empati duygusunun 
olușmasına ve artmasına yardımcı olmaktadır.

7. Sakin olmayan hayatın ritmini çocuk kendi tutarak psikolojik anlamda  
karar mekanizmasının doğru zaman yönetimini kavramasını sağlar.

Eğitmenler
Masal ve Hikâye Anlatıcısı: Tülin Turgut  

Uzman Aile Danıșmanı ve Oyuncu Koçu Serap Ağalar



     DUYGUSAL KEMAN 
İLE KOMİK DAVUL

TARİH: 24 Ocak 2019 Perșembe
SAAT: 15:00

YER: Barıș Manço Kültür Merkezi
NOT: 3 yaș ve üzeri çocuklar için uygundur.

KONUSU: Dev maskot müzik enstrümanlarının canlandığı 
oyunda müzik enstrümanları çocuklarla bulușuyor. 

Yetișkinlerin de severek izlediği oyunda, 
interaktif seyirci katılımı ve neșeli müzikler 

eșliğinde bambașka bir tiyatro deneyimi yașayacaksınız.

KÜÇÜK DENİZ KIZI
TARİH: 25 Ocak 2019 Cuma

SAAT: 15:00
YER: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

NOT: Tüm yaș grupları için uygundur



RAPUNZEL VE BEYAZ 
ATLI PRENSİ

TARİH: 25 Ocak 2019 Cuma
SAAT: 13:00

YER: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
NOT: Tüm yaș grupları için geçerlidir.

KONUSU: Kral ve kraliçenin bir erkek çocukları olur. 
Hırsızlar fidye için prensi kaçırırlar. 

Sihirli çiçeği bulup gençleșen yașlı cadı,
 prensle aynı gün doğan ve sarayın terzisinin bebeği 
olan Rapunzel’in saçlarıyla sihirli çiçeğin bağlantısı 

olduğunu fark eder. Rapunzel’i kaçırıp ormanda 
bir kuleye hapseder. Rapunzel 18 yașına geldiğinde șans 

eseri yolu ormana düșen prensle karșılașır. 
Kahramanlarımız birlikte kuleden kaçarlar ve 

kaderlerine doğru eğlenceli bir maceraya atılırlar.



ETKİNLİKLER:
1) Birlikte pazara ya da markete gidin ve 

kıș meyvelerinden alalım. 
onrada süslü meyve tabakları yapalım.

2) Zamanın nasıl geçtiğini anlamak için bugün 
bir saat yapalım. Evde hangi saat çeșitlerimiz var bulalım.

3) Büyük bir leğene su dolduralım ve evdeki nesnelerin 
hangilerinin yüzüp hangilerinin battığını bir deneyelim.

4) Tatilde neler yaptığımızın resmini yapalım ve 
ertesi gün okulda arkadașlarımıza anlatalım..

5) Esnek pipetler ve tel süzgeç ile yapılabilecek bir etkinlik. 
Esnek pipetleri süzgecin deliklerine yerleștirerek tüm delikleri 

kapatmayı deneyin. İnce motor becerileri için faydalı ve eğlenceli bir oyun.

6) Karton bardaklardan piramit yapabilirsiniz. 
Bu piramitleri çoğaltarak aralarında araba sürebilir, 

kurgu hikâyeler olușturabilirsiniz. Amaç sadece 
bardakları dizmek olmamakla beraber 

çocuğunuzun hayal dünyasına girebilmek, 
yeni fikirler sunmasını sağlamaktır.
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7) Ritim duygusunun gelișmesi 
için basit müzik aletleri olușturabilirsiniz. 

Kısa sözlü, hareketli șarkılar ezberletebilirsiniz.

8)  5-6 adet yarım litrelik su șișesini alın 
ve hepsini yarısına kadar suyla doldurun. 

Bir top ile bunları (uzaktan topu yuvarlayarak) 
devirmeye çalıșın. Su șișeleri labut olmuș olur, 

siz de bowling turnuvası yapıyor olursunuz.

9)  Bitmiș meyve suyu veya süt kutularından trafik lambası yapın. 
Büyük veya küçük fark etmez her türlü dikdörtgen kutu ișinizi görür. 

Beyaz bir kâğıdı kutunun etrafına yapıștırın (pirit veya benzeri bir yapıștırıcıyla), 
sonra üzerine kalemle 3 yuvarlak çizin. Çocuğunuz bunları yeșil, sarı, 

kırmızı renklere boyasın. Șimdi de ona oyuncak 
arabalarıyla trafik lambası eșliğinde durma, 

bekleme ve geçme oyunu oynamasını öğretin.  Sonra 
bırakın kendi kendine devam etsin oynamaya.
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ANNE VE BABALARA YARDIMCI 
OLABİLECEK KİTAP ÖNERİLERİ:

9)  Ağır mı hafif mi? 
Tüy, pamuk, kalem, kâğıt, kitap, oyuncak araba gibi 

farklı ağırlıktaki nesneleri dağınık bir șekilde çocuğunuzun önüne 
koyun. Sonrada bu eșyalar üfleyerek hareket ettirmesini isteyin. 

Hareket eden nesnelerin neden hareket ettikleri, hareket 
etmeyen nesnelerin neden hareket etmedikleri, ağırlıkları 

üzerine sohbet ederek vakit geçirebilirsiniz.

Tahmin et?
 Çocuğunuzdan gözlerini kapatmasını ve eline verdiğiniz nesnenin 

nasıl bir dokusu olduğunu tahmin etmesini isteyebilirsiniz.
 Biraz motor biraz zekâ geliștirecek aktivite?

 Kenarları yüksek genișçe bir kaba șeker, 
un, pirinç, mercimek kısacası evde ufak 
ne varsa doldurun. Verin eline bir pipet 

ya da tahta çubuk. Önüne koyacağınız șekilleri 
olușturmasını söyleyin, ya da istediği șekilleri yapmasını isteyin. Bırakın 

hayal gücü onu nereye götürürse onu yapsın, sonra da size anlatsın.


