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EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

YAZ TATİL REHBERİ



EDA KOCAMAN
Okul Psikoloğu

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak yoğun 

geçen bir yılın ardından sizlere dışarıda 

ka�labileceğiniz etkinlik önerileri sunuyoruz. 

Bu ta�li en verimli şekilde geçirebilmek adına 

belli bir ta�l programı yapmak faydalı olacak�r. 

Eksik olan konular tamamlanırken aynı zamanda 

bedenen ve zihnen rahatlamalarını sağlayacak ak�vitelerde 

bulunmaları çocukların bir dahaki yıla daha 

mutlu başlamalarını sağlayacak�r.  

Tüm bunların yanı sıra dinlenmek ve aile 

ile daha fazla vakit geçirmek hem 

ebeveynlere hem de çocuklara 

psikolojik açıdan çok iyi gelecek�r.

Yaz ta�linde çocuklarımıza üstesinden 

gelebilecekleri sorumluluklar vermek 

hem kişisel olarak gelişmelerini sağlar 

hem de kendilerine olan güven duyguları gelişir.

Her şeyin gönlünüzce olacağı güzel ve 

keyifli bir ta�l geçirmeniz dileğiyle….



GÖSTERİ VE MÜZİKALLER

Canım Kardeşim Müzikali 

Tarih: 29 Haziran 13:00/ Akasya Kültür Sanat
Galip bey ve eşi 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 geçmişten günümüze kadar gelen Barış Manço gibi unutulmaz 
sanatçıları taklit ederek anla�rlar. Mine ve Müge geçmişe giderler.

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Tarih: 22 Haziran 13:00 / Akasya Kültür Sanat 
22 Haziran 15:00 / Akasya Kültür Sanat          



GÖSTERİ VE MÜZİKALLER

Pablo Picasso ve İlham Perileri

Tarihler: 16 Haziran 15:00 / Tiyatro 34 

                20 Haziran 20:00 / Tiyatro 34

Picasso bir türlü resim yapamamaktadır. 

Bir gece, evine gelen Mavi İlham Perileri sayesinde, tekrar resim yapmaya başlar. 

Bu Picasso'nun "Mavi Dönemini" anla�r. Hemen ardından başlayan "Pembe Dönem" ise, gelen 

Pembe İlham Perileri sayesinde başlar. Mavi ve Pembe Periler arasındaki ça�şma, aslında 

Picasso'nun, içinde yaşadığı ça�şmayı simgeler. Bu ça�şmadan ortaya çıkan karmaşa, Picasso'nun 

"Kübik Döneme" geçmesine ve bu akımı oluşturmasına neden olur. Picasso'nun haya�ndan 

kesitleri ele alan oyunda, resimlerindeki "Mavi Dönem", "Pembe Dönem" ve "Kübik Dönem", 

anlayabilecekleri bir dille çocuklara aktarılmaktadır. İlham perileri sayesinde, Picasso'nun 

dönemleri soyutlaş�rılarak, çocukların daha rahat anlayabilecekleri bir şekle ge�rilmiş�r. 



GÖSTERİ VE MÜZİKALLER

Zaman Makinesi- A. Graham Bell

Leonardo Da Vıncı ile Müzede Bir Gün

Tarih: 19 Haziran 20:00 / Tiyatro 34 

            30 Haziran 15:00 / Tiyatro 34

"Okul proje ödevleri için “Zaman Makinesi” tasarlayan iki kafadar, 

babaannenin bilmeden yardım etmesiyle kendilerini, tam da telefonu 

icat e�ği sırada Graham Bell'in laboratuvarında bulurlar ve onun icadına 

şahit olurlar. Bell ve yardımcısını da alarak günümüze dönerler. 1876 yılından günümüze 

gelen Bell ve yardımcısının yaşadığı şaşkınlıktan kaynaklanan durum komedisi, 

çocuklara keyifli anlar yaşa�rken, aynı zamanda bilim tarihini öğrenmelerine yardımcı olacak."

Tarih: 21 Haziran 20:00 / Tiyatro 34

Babası bir müzede bekçi olan Pı�rcık, babasını ziyarete gider. Müzedeki 
Mona Lisa tablosunu çalmaya gelen 2 hırsızın konuşmalarını 
duyar. Fakat babası onların bakanlıktan gelen müfe�şler olduğunu 
sandığı için onu hırsız olduklarına inandıramaz. Neyse ki Leonardo 
Da Vinci tablosu canlanır ve Pı�rcık'a yardımcı olur.



GÖSTERİ VE MÜZİKALLER

Zaman Makinesi 2 – Albert Einstein

Tarih: 22 Haziran 15:00 / Tiyatro 34
"Okul proje ödevleri için, zamanda yolculuk makinesi yapan 
Kemal ve Ayşe, babaanne Hacer'i de alarak 1951 yılına Albert 
Einstein'ın evine giderler. Einstein “İzafiyet Teorisini” onların 
anlayabileceği bir dille anla�r. Dönem farklılıklarından dolayı 
çeşitli karışıklıklara ve yanlış anlaşılmalara neden olurlar. 
Eistein'ın okul çağında okumayı geç öğrenmesi, okuldaki 
başarısızlığı oyunda ön plana çıkarılarak, çocuklardaki 
potansiyelin okul başarılarına göre değerlendirilmemesi ve 
her çocuğun mutlaka bir şekilde başarılı olabileceğinin al� 
çizilmektedir. Eistein'ın ünlü fotoğra�nın çekilmesiyle ona veda ederler."



İstanbul Modern Sanat Müzesi, 17 Haziran – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında, 

yaz ta�linde çocuklara sanat dolu bir program sunuyor. 7-12 yaş aralığındaki 

çocuklar bu program kapsamında müze uzmanlarıyla birlikte sana� yorumlamaya 

ve sanatsal üre�mler gerçekleş�rmeye yönelik atölye çalışmalarına ka�labiliyor.

Atölye çalışmaları, sabah 10.00-12.00 ve öğleden sonra 13.30-15.30 saatleri 

arasında günde iki defa düzenleniyor. Müze uzmanlarının yöne�minde gerçekleş�rilen 

bu atölye çalışmalarının ka�lım bedeli 150TL. Ayrıca İstanbul Modern'in Bireysel, Aile, 

Gümüş, Al�n üyelerine ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanıyor.

17 Haziran, Pazartesi 13.30-15.30

1, 29 Temmuz, 19 Ağustos 2019, Pazartesi 10.00-12.00

8, 22 Temmuz, 5, 26 Ağustos 2019, Pazartesi 13.30-15.30

Bu atölyede çocuklar, renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle 

çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını zorluyor. Sanat tarihinden usta 

ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek 

resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendiriyorlar. Ardından, 

önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyor, sonra bu kostümü giyen 

bir figür için resim çalışması yaparak atölye çalışmasını tamamlıyorlar.

8, 22 Temmuz, 5, 26 Ağustos 2019, Pazartesi 10.00-12.00

1, 29 Temmuz, 19 Ağustos 2019, Pazartesi 13.30-15.30

Farklı duyulara hitap eden bu program, resimlerinde müziği kullanan, 

işitsel yerleş�rmeler yaratan çağdaş sanatçılardan ya da grafik çizimlerle 

bestelerini görselleş�ren kompozitörlerden ilham alıyor. Sanat tarihinden 

örneklerin incelenmesiyle başlayan atölye çalışmasında çocuklar, belirledikleri 

bir resmi dinlemenin, renklerin ve biçimlerin seslerini hayal etmenin yollarını 

araş�rıyorlar. Programın sonunda görsel bir düzenleme oluşturup, bu görsel 

düzenlemeyi aileleri için seslendirerek müziğe dönüştürüyorlar. 

Resimler ve Kostümler

Resmi Duyabilseydik Ne Olurdu?

ATÖLYE ÇALIŞMALARI



Akımlar ve Resimler

Sessiz Film

Bir Hayal Mekânı

25 Haziran, Salı 13.30-15.30

2, 16, 30 Temmuz, 20 Ağustos 2019, Salı 10.00-12.00

9, 23 Temmuz, 6, 27 Ağustos 2019, Salı 13.30-15.30

Bu atölye çalışmasında çocuklar, kendine özgü üre�m süreçlerini 

içeren sanatsal pra�kleri deneyimleyerek modern sanat tarihinin 

İzlenimcilik, Kübizm, Soyut Dışavurumculuk gibi akımlarını keşfetme 

�rsa� yakalıyor. Programda müzenin sergi salonlarında desenler çizen 

ve atölyede çekilen fotoğraflarından yola çıkarak farklı perspek�flerle 

portrelerini hazırlayan çocuklar, duygu ve düşüncelerini bir oyunla ortaya 

çıkaran resimler oluşturuyor.  Atölye çalışması çocukları kendini ifade 

etmenin farklı sanatsal biçimleriyle tanış�rıyor.

9, 23 Temmuz, 6, 27 Ağustos 2019, Salı 10.00-12.00

2, 16, 30 Temmuz, 20 Ağustos 2019, Salı 13.30-15.30

Çocuklar bu atölyede gruplar oluşturuyor ve kendi kısa 

animasyon filmlerini hazırlıyor. William Shakespeare'in 

“Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı roman�k komedya oyunundan 

uyarlanan senaryoyu dinliyor, rolleri paylaşıyor ve oyunu 

yorumluyorlar. Bu drama çalışması sırasında çekilen 

fotoğraflarla hazırlanan film, çocuklara ha�ra olarak sunuluyor.

3, 17, 31 Temmuz, 21 Ağustos 2019, Çarşamba 10.00-12.00

10, 24 Temmuz, 7, 28 Ağustos 2019, Çarşamba 13.30-15.30

Atölye çalışması, çocukları “yerleş�rme sana�” kavramını sanatsal 

deneyimlerle yaşayarak öğrenmeye davet ediyor. Sergi gezisi ile 

başlayan program, bir kelime oyunu ile devam ediyor. Çocuklar 

bazı kelimelerden yola çıkarak imgeler yara�yor. Çizimler yapıyor, 

eva malzemesini kullanarak büyük şekiller yara�yorlar. Program 

çocukların tasarımlarını atölyenin bir köşesinde düzenlemeleriyle tamamlanıyor. 



Çamurdan Heykeller

Çukurlar Tepeler

Baskılı Çantalar

19 Haziran, Çarşamba 13.30-15.30

10, 24 Temmuz, 7, 28 Ağustos 2019, Çarşamba 10.00-12.00

3, 17, 31 Temmuz, 21 Ağustos 2019, Çarşamba 13.30-15.30

Bu atölye çalışması çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak 

imgelem dünyalarını geliş�rmeye davet ediyor. Programda 

çocuklar İstanbul Modern'in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların 

sanat çalışmalarında olduğu gibi kendi hikâyelerinden yola çıkıyor. 

Fiziksel özelliklerinin ötesinde kendi iç dünyalarına bakan çocuklar, 

kendini anlatma sana�nın alışılagelmişin dışında kalan, bin bir türlü 

yöntemiyle tanışıyor. Alışkanlıklarını, korkularını, yani kendilerine 

dair özgünlüklerini çamura form vererek somutlaş�rıyorlar.

4, 18 Temmuz, 1, 22 Ağustos 2019 Perşembe 10.00-12.00

11, 25 Temmuz, 8, 29 Ağustos 2019 Perşembe 13.30-15.30

Tarihi uzun bir geçmişe dayanan rölyef sana�ndan yola çıkan 

atölye çalışması, çocukları, kahramanlarını konu alan bir 

macerayı çamurla oluşturacakları formlarla anlatmaya çağırıyor. 

Gündelik haya�an örnekleri içeren bir sunumla başlayan atölye, 

çocukların doğal bir malzemeyi yoğurup ekleyerek oluşturdukları 

kompozisyonları boyamalarıyla tamamlanıyor.

27 Haziran, Perşembe 13.30-15.30

11, 25 Temmuz, 8, 29 Ağustos 2019 Perşembe 10.00-12.00

4, 18 Temmuz, 1, 22 Ağustos 2019 Perşembe 13.30-15.30

Atölye çalışması tasarım ve ipek baskı sana�nı buluşturuyor. 

İlk uygulamada çocuklar kendilerine baskı kalıpları üre�yor. 

İkinci adımda kumaşlardan çantalar tasarlıyorlar. Program 

çocukların tasarladıkları çantalara, tasarladıkları baskıları uygulamalarıyla tamamlanıyor.



Geleceğin Mimarları
9, 23 Temmuz, 6, 27 Ağustos 2019, Salı 10.00-12.00

2, 16, 30 Temmuz, 20 Ağustos 2019, Salı 13.30-15.30

Çocuklar bu atölyede gruplar oluşturuyor ve kendi kısa 

animasyon filmlerini hazırlıyor. William Shakespeare'in 

“Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı roman�k komedya oyunundan 

uyarlanan senaryoyu dinliyor, rolleri paylaşıyor ve oyunu 

yorumluyorlar. Bu drama çalışması sırasında çekilen 

fotoğraflarla hazırlanan film, çocuklara ha�ra olarak sunuluyor.

Tuvalimdeki Doğa
5, 19 Temmuz, 2, 23 Ağustos 2019, Cuma 10.00-12.00  

12, 26 Temmuz, 9 Ağustos 2019, Cuma 13.30-15.30

Bu atölyede çocuklar, doğayı sadece görüntüleriyle değil, 

onu oluşturan parçalarla, yapraklar, bitki gövdeleri vb. organik 

malzemelerle resmetmenin yollarını arıyorlar. Program, resimlerini 

arayan tuvallerin hikâyelerinin dinlenmesiyle başlıyor. Çocuklar 

boş tuvallerde olmayan resimler hayal edip, kompozisyonlar 

oluşturarak, hayallerini gerçek kılıyor.



MÜZELER VE EĞLENCE YERLERİ

Rahmi Koç Müzesi

Rahmi Koç Müzesi

1994 yılında Rahmi Koç'un desteği ile açılan Türkiye'de sanayi, ulaşım, 
endüstri ve ile�şim tarihine adanmış ilk önemli müze olan Rahmi Koç 
Müzesi'nde çocuklarınız ile birlikte nostaljik Fenerbahçe vapurunu gezebilir, 
klasik arabaları inceleyebilir, Renkli Matema�k Dünyası bölümündeki 
interak�f deney setleri ile eğlenebilirsiniz. Yaz ta�li boyunca müzeleri 
gezip görmeniz hem çocuklarda tarih bilincini geliş�recek hem geçmiş, 
hem bugün hem de gelecek kavramlarını algılamalarına katkı sağlayacak�r.

23 Nisan 2005 yılında Sunay Akın tara�ndan kurulmuştur. 

1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin 

sergilendiği müze tarihi bir köşkte konumlanmış�r.  İstanbul 

Oyuncak Müzesi'nin en önemli özelliklerinden birisi de aileyi bütün 

üyeleri ile kucaklamasıdır. Müze bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada 

vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekândır.



Kıdzanıa, Akasya Avm

İstanbul Akvaryum

10.000 metrekarelik bir alan düşünün, bir de bu dünyanın 
sadece çocuklar için olduğunu hayal edin. Çocukların 
gelecekte olmayı istedikleri meslekleri deneyimlemeleri 
için kurulmuş bu minik şehirde, çocuklar para ile alışverişi, 
ekip çalışmasını, temel yaşam becerilerini öğreniyor, geleceğe 
hazırlanıyorlar. Burada eği�m eğlence ile harmanlanıyor, çocuklar 
�yatroyu, bankayı, hastaneyi, i�aiyeyi, Polis Karakolu'nu, Gizli 
Ajan Eği�m Merkezi'ni ve Havacılık Akademisi'ni içeren eğlenceli 
pek çok tesisi özgürce ziyaret edebiliyorlar.

Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde bulunduğu, 
temalandırma, interak�flik, yağmur ormanı ve yeni nesil teknolojisiyle 
dünyanın en yenisi... Alanların temalandırılmasında o alanın kültürel, 
coğrafi, tarihsel ve mimari özellikleri, buna uygun dekora�f unsurlar, 
interak�f oyunlar, filmler ve alan hakkında detaylı bilgilerin verildiği görsel 
grafikler yer alıyor. Alanların, ses ve ışıklandırma sistemleri de bu 
temalandırmaya uygun olarak düzenlenmiş�r.



3-10 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri için 
tasarlanmış eğlenceli öğrenme merkezidir.
          
Bu alanın içerisinde;
·L ego Fabrikası
·L ego 4D Sinema
·K rallık Macerası Lazer Oyunu
·M iniland
·L ego Yarışçıları
·M erlin'in Çırağı
·L ego Yangın Akademisi
·L ego İnşa Sahası
·M aster Model Builder
·L ego Mağazası
·D uplo Kasabası
·L ego Arkadaşları ve Olivia'nın Evi gibi farklı üniteler yer alıyor.

Her bir ünite ise birbirinden çok daha eğlenceli ve zevkli.
Bu parçalar çocukların zekâ gelişimlerini sağlarken bir yandan 
da yara�cılıklarını geliş�riyor. Bu sebep ile fayda sağlarken de eğlenmeyi başarıyor.

Legoland



EBEVEYNLER İÇİN KİTAP ÖNERİLERİ

EVDE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLERİ

EĞLENCELİ SÜNGERLER

Bulaşık süngerini şekildeki gibi dikdörtgenler 

halinde kesin. Hazırladığınız süngerler ile 

isterseniz kule, isterseniz ev yapın.

NEŞELİ ÇİZGİLER

Kenarları yüksek genişçe bir kaba şeker, un, pirinç, 

mercimek doldurun. Çocuğumuzun eline bir pipet 

veya tahta çubuk verin. Kendisinden önüne koyacağınız 

şekilleri oluşturmasını söyleyin ya da istediği şekilleri 

yapmasını isteyin. Bırakın hayal gücü onu nereye 

götürürse onu yapsın, sonra da size anlatsın.



Malzemeler;
Dikdörtgen şeklinde bir kutu
2 adet pipet
Beyaz renk boya (kalın uçlu kalem de olabilir)
Kale yapılabilecek boyu�a kutu (mukavvadan da yapabilirsiniz)
Renkli yapışkanlı kağıt
Renkli A4 kağıdı
Ponpon (top olarak kullanılacak)

Yap-boz kutusunun içini yeşil A4 kağıt ile halı saha şeklinde 
kaplayalım. Kale yapmak için oyuncak kutuları kullanabilirsiniz. 
İkiye bölüp kutuyu, siyah yapışkanlı kağıt ile kaplayın. Silikon yardımı 
ile kaleleri halı sahaya yapış�rın. Halı saha içindeki çizgileri beyaz 
boyutlu boya ile yapabilirsiniz Ve işte oyunumuz oynamaya hazır hale geldi. 

ÜFLEMELİ FUTBOL



TOMBALA
Tombala ailece eğlenceli vakit geçirmek için önemli bir ak�vitedir. 

Hazır tombala setleri yerine tombala için gerekli malzemeleri 

ailece birlikte yaratmanız çok daha etkili olacak�r. Sayıları 

kâğıtlara yazın ve dikkatlice çocuğunuzla birlikte kesin. 

Set tamamlandığında çocuğunuza ufak sürprizler yapın. 

El KUKLALARI

HİKÂYE AVCILARI

Bir çi� çorabı, el kuklası yapın. Düğmelerle gözlerini, bir 
kâğıt parçası ile de ağzını oluşturun. Yap�ğınız kuklaya 
bir isim vermeyi unutmayın. Sonra koltuğun arkasına 
geçerek kukla gösterinizi düzenleyin.

Çocukların hayal güçleri çok geniş�r. Anne-babalar 
çocuklarının hayal güçlerini kullanmaları için onları 
cesaretlendirmelidir. Çocuklarınızdan kendi hikâyelerini 
anlatmalarını istemeniz onların hayal gücünü geliş�rmek 
için çok faydalı olacak�r. Eminiz güzel hikâyeleriyle sizi çok şaşırtacaklardır.  


