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2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
YARIYIL TATİL REHBERİ

Sevgili velimiz, tüm çocuklar için yoğun ve eğlenceli geçen dönemin ardından dinlenme zamanı geldi. Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından hazırlamış olduğumuz yarıyıl tatili ile ilgili düşüncelerimizi ve 
etkinlik önerilerimizi sizlerle paylaşmak istedik.
 Çocuklara, dönemin yorgunluğunu atma, hem zihnen hem de bedenen dinlenme imkânları sağlarken,
ebeveynler için ise tatil, çocuklarıyla daha çok vakit geçirmek, daha çok paylaşımda bulunmaları için önemli bir 
süreçtir. Özellikle oyun oynamaları, hem bedensel hem de zihinsel gelişimleri için çok önemlidir. Çünkü oyun, 
çocuklar için eğlenmek, vakit geçirmek değil tamamen ihtiyaçtır. Bundan dolayı ebeveynlerin bu süreçte zaman 
ayırıp çocuklarla oyun oynamaları, onlara büyük katkı sağlayacaktır. Tatillerini iyi ve kaliteli bir şekilde geçiren 
çocuklar bir sonraki döneme daha iyi konsantre ve motive olurlar ve başarıya daha kolay ulaşırlar.

Neler yapabiliriz?
- Her gün psikomotor alanını geliştirecek, özellikle küçük kas etkinliklerine (kalem ve makas tutma, boyama, 
hamur vs.) yer verilmelidir.
- Yaş seviyelerine uygun, sorumluluklar verilebilir. Böylece hem başarı hem de kendine güven duygusu
 gelişecektir.
- Bilişsel gelişimine katkı sağlayacak kelime oyunları, kutu oyunları, puzzle, bulmacalar, boyama kitapları ve 
dikkat oyunları faydalı olacaktır. Hem bireysel hem birlikte hem de akran gruplarıyla vakit geçirilmesine fırsat 
verilmelidir.
- Yaşı, vücut gelişimi, en önemlisi de çocuğun bireysel tercihlerini göz önüne alarak spor faaliyetlerine
 yönlendirilebilir.
- Akraba, dost ve komşuluk ilişkilerini geliştirmek, çocukların kişilik gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu yüzden 
imkân oldukça ziyaretler yapılabilir. 
- Ailece sinemaya, tiyatroya gitmek, kitap okumak, ilgilerini çekecek müze, sergi ziyaretleri yapılabilir. Yaşam 
biçimleri hakkında fikir edinmelerini sağlayacaktır. 
- Tatil süresince gezdiğiniz tatil beldesi, müze vb. alanları ona tanıtılabilir ve üzerine konuşmalar yapılabilir.
- Her günün sonunda yaptıklarınız hakkında sohbet etmeniz, çocukların günün tekrarını düşünüp 
değerlendirme becerisini geliştirebilir. 
- Çocuklarınızın bilgisayar ya da tablet karşısında geçirdikleri süreyi ve oyunları kontrol ederek, birlikte karar 
vererek eğitici ve eğlendirici oyunlar oynamasına belirli süreler tanınabilir.



Değerli velilerimiz, güzel ve keyifli bir tatil geçirmenizi diliyoruz.

Evdeyken yapılabilecek etkinlikler;
- Düğme çözme yarışması yapmak
- Kağıttan gemi yaparak bir kapta yüzdürmek
- Birlikte çiçek sulamak
- Eşleştirme, şekil bulma ve hafıza kar t oyunları oynamak
- Oyun hamuru etkinlikleri
- Kesme ve yapıştırma yapmak
- Serbest boyama etkinlikleri
- Eğitici Türkçe ve İngilizce çizgi film izlemek, seyredilen film hakkında konuşmak
- Donma oyunu oynamak (Müzik durunca bir pozisyonda kalın ta ki müzik tekrar başlayana kadar.)

Merve YALÇIN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI

OKUL PSİKOLOĞU



TİYATRO VE MÜZİKALLER

•19 Ocak, 15:00  / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi.
•26 Ocak, 15:00  / Duru Ataşehir, Ana Sahne.3 Yaş ve üzeri

SÜPER KAHRAMANIM
ATATÜRK

SUZİ VE RED KİT’İN
MACERALARI

ANADOLU ATEŞİ-KIVILCIM

CHARLİE’NİN
ÇİKOLATA FABRİKASINDA

Leyla süper kahramanları çok seven on yaşında bir kızdır. Öğretmen babası Levent 
Bey, kafası ara ara gidip gelen dedesi Kur tuluş, en yakın arkadaşları rapçi Mete ve 
atletik Pelin ile çok mutlu bir hayatı vardır. Bir gün okula çocuklardan nefret eden bir 
müdire gelir. Müdire tüm teneffüsleri, oyunları, dansı ve müziği yasaklar. Çok sevdiği 
okulunun yavaş yavaş grileştiğini, tüm renklerinin solduğunu fark eden Leyla, onu 
eski renkli günlerine döndürebilmek için süper kahramanlar gibi güçlerinin olması 
gerektiğini düşünür. Ama bu elbette mümkün değildir. Kendini en umutsuz hissettiği 
gün dedesinin zihninde biriyle tanışır: O Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ar tık hiçbir şey 
Leyla ve arkadaşları için eskisi gibi olmayacaktır.  Atatürk’ün hiçbir süper gücü 
olmadan, arkadaşları ile nasıl hayallerinin peşinden gittiğini, zekası ve kararlılığıyla 
neler başardığını anlarlar. Arkadaşlarıyla bir plan yaparlar, amaçları bellidir: Okulu 
tekrar eski renklerine kavuşturmak ve ülkenin tüm çocuklarına en süper kahramanın 
kim olduğunu anlatmak.

“Ben yalnız bir kovboyum, evimden 
uzaklardayım."
Vahşi batının gölgesinden gelen hızlı 
kovboyu Red Kit ve arkadaşı Suzi, Dalton 
kardeşlere karşı iyiliği yaymanın 
peşindeler.

Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Willy Wonka,  5 altın bileti 
bulan 5 çocuğa daha önce kimsenin görmediği fabrikasını gezdir-
meye karar verir. Bu fabrikada düzenlediği yarışmada birinci olan 
çocuğa da kimsenin bilmediği bir büyük ödül vardır. Diğer çocuklar 
altın bileti bulmak için farklı yollar denerken Charlie tamamen 
şans eseri bileti bulur ve macera başlar. 
Çocuklarınızın eşlik ederek eğleneceği oyunda beş farklı çocuğun 
yarışmadaki hallerine, büyükbabanın sevgisine ve Willy Wonka’nın 
danslarına şahit olacaksınız.

Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern 
dans kurgusu ile her yaştan izleyiciyi büyüleyen Anadolu Ateşi Kıvılcım çocuk 
grubu gösterisi sahneye taşınıyor.
Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 
dünya sahnelerinde edindiği başarıyı şimdi de çocuklarla paylaşıyor. 2000
çocuk arasından sınavla seçilen 4-16 yaş grubu 80 yetenekli çocuktan
oluşan Anadolu Ateşi Kıvılcım çocuk grubu sanatseverlere muhteşem
performansları ile unutulmayacak bir gösteri sunuyor.

•29 Ocak, 15:00  / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi.

•25 Ocak, 14:00  / Caddebostan Kültür Merkezi.

•27 Ocak, 12:00  / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi.
•30 Ocak, 13:00/15:00  / Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi.
•01 Şubat, 13:00/15:00  / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi.



Yaşlı Marangoz Gepetto Usta çeşitli oyuncaklar ve kuklalar yapmaktadır. Bir gün bir 
ağaç kütüğünden yaptığı kuklaya Pinokyo ismini verir. Pinokyo bir gece yarısı Peri 
sayesinde hareket edip konuşmaya başlar. Pinokyo’nun tek bir dileği vardır. O da 
gerçek bir çocuk olabilmek. Bunun içinde gereken dürüst ahlaklı çalışkan yardımsever 
ve fedakar olmasıdır. Pinokyo zamanını boşa harcayıp eğlenceye ve oyuna daldığı bir 
sırada kötü niyetli kumpanya sahibi Stromboli'nin eline düşer. Bu zorlu mücadelesinde 
ona çekirge Jimini yardımcı olacak ve çok özlediği Gepetto ustasına kavuşabilmesi için 
amansız bir mücadelenin içinde bulacaktır kendini. Bu macerada, arkadaşlığı 
yardımseverliği cesur olmayı ümitsizliğe kapılmamayı dürüst olmayı, fedakarlığı
öğrenecektir.

Dorothy evinin bahçesinde vakit geçirirken, renkli bir ülkenin hayalini kurmaktadır. Tam 
bu sırada çıkan fır tınanın ardından kendini renkli, büyülü bir ülkede bulur. Burayı çok 
beğenmesine rağmen evine dönmek isteyen Dorothy ilk olarak karşısına çıkan iyi yürekli 
cadıdan bunu rica eder. Cadı ona Oz'u bulmasını ve onun isteğini yerine getireceğini 
söyler. Oz'un sarayına sarı renkli yolu izleyerek gidebileceğini dile getirir ve ona sihirli 
ayakkabıları giydirir. Fakat bu kötü yürekli batı cadısının hiç hoşuna gitmez. Dorothy 
sarı renkli yolda ilerlerken sırasıyla korkuluk, teneke adam ve aslan ile karşılaşır.

Çok fakir bir ailenin çocuklarından biri olan Zeze, 5 yaşında olmasına rağmen hayal 
gücü ve zekası çok gelişmiş, oldukça yaramaz bir çocuktur. Çok meraklı olan ve
çevresindeki her şeyi keşfetmeye çalışan bu çocuk okumayı da erken yaşta öğrenmiştir, 
öğretmeninin gözdesi olmuştur. Yeni taşındıkları evde bahçedeki ağaçlardan biri olan 
şeker por takalı fidanı Zeze ile konuşmaya başlar ve çok iyi iki arkadaş olurlar. Zeze bir 
yandan yaramazlıklarına devam ederken diğer yandan da okuldaki başarısıyla 
öğretmeni ve çevresindekileri oldukça şaşır tır. Günün birinde Zeze bir yaramazlık 
neticesinde ayağını keser ve şehrin en güzel arabasına sahip olan Por tekizli O’nu 
eczaneye götürür. Zeze Por tekizli’den çok şey öğrenir ve bir süre sonra dost olurlar. Zeze 
bu dostluk sayesinde sevginin ne olduğunu anlamış ve eski yaramazlıklarını bırakmıştır.

Küçük köpekbalığının doğum günü kutlaması için ailesi ve arkadaşları deniz altında 
görkemli bir par ti hazırlamıştır. Herkes par tide çok eğlenmiştir.  Pastanın mumları 
üflendiğinde babası küçük köpekbalığına ar tık büyüdüğünü söyler ve köpekbalığı 
olmanın kurallarını bilmesi gerektiğini anlatır. Köpekbalıkları okyanusların kralıdır, 
ağır durmalı ve yalnız yaşamalıdır. Küçük köpekbalığı bu durumdan çok memnun 
kalmaz çünkü dans etmeyi ve arkadaşlarını çok seviyordur. Üzüntü ile dans ederken
bir anda girdaba kapılır ve kendini deniz altında hiç bilmediği bir yerde bulur.
 Kaybolmuştur. Yardım için seslenir ama kimseye sesini duyuramaz. Arkadaşları 
yengeç, ahtapot ve kırmızı balık oyun oynamak için her zaman buluştukları parkta 
küçük köpekbalığının olmadığını görünce ailesine haber vermeye giderler. Herkes 
küçük köpekbalığını aramaya başlar.  Küçük köpekbalığını buldukları kayalıklarda, tek 
başına babasının gücü onu kur tarmaya yetmez. Arkadaşları yengeç ve ahtapot ve 
kırmızı balığın yardımları ile sonunda kur tulur. Herkes şimdi çok mutludur. Baba 
köpekbalığı da bu olaydan ders çıkarır, arkadaşlığın ne kadar güzel olduğunu sonunda 
görmüştür.

•22 Ocak 12:00  / Caddebostan Kültür Merkezi. / 3 Yaş ve üzeri

•29 Ocak 12:00  / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

•24 Ocak 12:00/14:00  / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

•19 Ocak 12:00/ Kadıköy Halk Eğitim Merkezi.
3 yaş ve üzeri

Her yaş çocuk bilete tabidir.

OZ ÜLKESİ

ŞEKER PORTAKALI

BABY SHARK MÜZİKALİ

PİNOKYO MÜZİKALİ



•18 Ocak 13:00/15:00 /  Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
KÜÇÜK PRENS

•28 Ocak 13:00 /  Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi •29 Ocak 13:00/15:00 /  Akasya Kültür Sanat

Not: Tüm yaş grupları bilete tabidir.
3 yaş ve üzeri

ÇİZMELİ KEDİ BİR KÜMES MÜZİKALİ

•29 Ocak 13:00/15:00 /  Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
TAŞ DEVRİ MACERALARI

•29 Ocak 15:00 /  1001 Sanat
EN İYİ ÇOCUK ÖDÜLÜ

Kimdir Küçük Prens, neden sürekli sorular sorar, çiçeğiyle neden anlaşamamıştır, 
gittiği diğer gezegenlerde kimlerle karşılaşmıştır ve neler öğrenmiştir. Bu öyküyü 
dinlerken Küçük Prens'in yaşadıkları ve öğrendikleri sayesinde hayatımıza tekrar 
bakıyoruz ve yaşamı anlamlandırmada "ne kadar da büyüdüğümüzü" görüyoruz.  
Küçük Prens'in de dediği gibi "Büyüklere her şeyi açıklamak gerekir zaten.

Konu: Kümeste günler şarkılar, danslar ve 
mutluluk içinde geçerken Tonton Dede
yaşlandığını ve ar tık dinlenmek istediğini 
söyler. Kümesi de bekçi köpeği Debur ve onun 
sahibi Pata'ya emanet eder. Ama Debur ve Pata, 
Tonton Dede'nin sandığı gibi iyi kişiler
değildirler. Kümesteki dostlarımızı neler 
beklemektedir?

İyi kalpli Fred ve çalışkanlığı ile herkesin sevgisini kazanmış Barney 
birbirinden sakar iki yakın arkadaştır. Disiplinli Wilma ve akıllı Betty 
ise yeni buluşları, zekaları, lezzetli yemekleriyle Fred ve Barney ’nin 
hayranlığını kazanmıştır. Yalnız arkadaş olabilmelerinin önünde 
engeller vardır. Taş devri kanunları ile ar tık insanlar işlerine ve 
yeteneklerine göre ayrılacaktır. Yakın arkadaşlar farklı yeteneklerini 
bir araya getirir ve hepsi birbirinden yeni şeyler öğrenir. Herkesin 
beraber yaşaması gerektiğini ve zekalarıyla Taş devri kanunlarını 
sevgi, dostluk, çalışkanlık ve saygı ilkeleri ile yeniden oluştururlar.

Dünyamız masmavi bulutlarla yemyeşil kırlar arasında, bin bir çeşit 
canlı ile dolu kocaman bir yuvadır. Burada herkesin çok sevdiği, akıllı 
ve çok sevimli bir çocuk olan Metin, en yakın dostu Karabaş ile en iyi 
çocuk ödülünü almak için yola çıkmıştır fakat bir türlü yolu 
bulamamaktadır. Bu sırada geçtikleri yollarda çöplerini etrafa atan 
Ceyda ile karşılaştıklarında sadece oranın değil tüm çevrenin ve 
havanın ne kadar kirlendiğini fark ederler. Tüm bunlar olurken 
kirliliğin arkasındaki sebeple karşılaşırlar; çöp adam!
Çöp adam pis kokudan, çöplerin etrafa saçılmasından o kadar 
mutludur ki kahramanlarımızı buna dâhil etmek ister.
Bakalım kahramanlarımız arkadaşlığın ve iyiliğin yolunu 
izleyerek yuvalarını koruyabilecekler mi?



•24 Ocak 15:00 /  Tiyatro 34.

•31 Ocak 13:00 /  BAKIRKÖY SAHNE 74 YASEMİN YALÇIN SAHNESİ

•19 Ocak 15:00 /  Tiyatro 34

LEONARDA DA VİNCİ İLE MÜZEDE BİR GÜN

KRAL ŞAKİR-UZAYDA ŞAMATA

PABLO PİCASSO VE
İLHAM PERİLERİ

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

Şakir ve Canan kaybolan anne ve babalarını bulmak için galaksiler arası 
çılgın bir yolculuğa atılıyorlar.  Fil Necati ve Mirket de onlara bu 
eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı macerada eşlik ediyor."

Picasso bir türlü resim yapamamaktadır. Bir gece, evine gelen Mavi İlham Perileri 
sayesinde, tekrar resim yapmaya başlar. Bu Picasso'nun "Mavi Dönemini" anlatır. 
Hemen ardından başlayan "Pembe Dönem" ise, gelen Pembe İlham Perileri 
sayesinde başlar. Mavi ve Pembe Periler arasındaki çatışma, aslında Picasso'nun, 
içinde yaşadığı çatışmayı simgeler. Bu çatışmadan or taya çıkan karmaşa, 
Picasso'nun "Kübik Döneme" geçmesine ve bu akımı oluşturmasına neden olur. 
Picasso'nun hayatından kesitleri ele alan oyunda, resimlerindeki "Mavi Dönem", 
"Pembe Dönem" ve "Kübik Dönem", anlayabilecekleri bir dille çocuklara
aktarılmaktadır. İlham perileri sayesinde, Picasso'nun dönemleri
soyutlaştırılarak, çocukların daha rahat anlayabilecekleri bir şekle getirilmiştir.



AİLECE
GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİZ

ETKİNLİKLER:

Gününüzün nasıl geçtiğini anlatabilir, 
akşam yemeğini şarkılar eşliğinde birlikte 
hazırlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun yaptığı resimlerle evde sergi 
açabilir ve bu sergiyi misafirlerinize 
gösterebilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte sessiz sinema oyunu 
gibi hayvanları vb. taklit ederek onları 
bulmasını sağlayabilirsiniz.

Birlikte plastik bardaklardan 
yapboz veya kaleler
yapabilirsiniz.

Çocuğunuzla beraber meslekleri taklit
edebilirsiniz. Doktor olup sizi muayene edebilir, 
öğretmen olup size tekerleme öğretebilir.

Aynanın karşısında organları 
birlikte inceleyebilir, yüzünüzü 
komik, asık suratlı, şaşkın gibi 
ifadelere bürünebilirsiniz.



Beraber meyve yerken çocuğunuzun gözlerini kapatmasını ve 
meyveyi kokusundan ya da dokunarak tanımasını sağlayabilirsiniz.

Tek ayak ile dengede kalma oyunu 
oynayabilirsiniz.(Ayakları her defasında 
değiştirin.)

Birlikte şekilli kurabiyeler
yapabilirsiniz ve sonra da neye 
benzedikleri hakkında tahmin 
yürütebilirsiniz, hamur yaparken 
ondan yardım isteyebilirsiniz.

Evde aynı renkteki eşyaları bulma 
oyunu oynayabilirsiniz.

Balkona çıkıp bulutlar (neye 
benzedikleri vb. hakkında 
konuşmak) ve yıldızları 
izleyebilirsiniz.

Mumun yansımasında ellerle 
şekiller yaparak gölge oyunu 
oynayabilirsiniz.

Öykü kitaplarını okuduktan sonra öyküyü 
canlandırabilir ya da öyküyü yarıda kesip sonra 
ne olmuş diye sorabilirsiniz.

Oturduğunuz semtte, 
mahallede ne var, nerede? 
oyunu oynayabilirsiniz.

Mandallarla şekiller yaparak, 
mandal kutusuna en çok kim attı 
oyunu oynayabilirsiniz.



Oturduğunuz semtte, mahallede ne var, nerede? 
oyunu oynayabilirsiniz.

Arabaları sürmek, park etmek, trenleri sürmek 
çocukların sevdiği bir oyundur. Bu oyunu 
renklendirmek için kar tondan güzel bir istasyon 
yapabilirsiniz. Nereden yolların geçeceği hayal 
gücünüze kalmış. Kar tonun altına yuvarlak 
tüneller, üzerine yollar çizebilirsiniz.

Birlikte çamaşır katlayabilirsiniz 
ve çorapları eşleştirebilirsiniz.

Birlikte kuşlara, balıklara, 
çevredeki hayvanlara yem 
verebilir, bir kap içinde su 
bırakabilir, ekmek verebilirsiniz.

Arabaları sürmek, park etmek, trenleri sürmek çocukların sevdiği bir 
oyundur. Bu oyunu renklendirmek için kar tondan güzel bir istasyon 
yapabilirsiniz. Nereden yolların geçeceği hayal gücünüze kalmış. 
Kar tonun altına yuvarlak tüneller, üzerine yollar çizebilirsiniz.

Patlamış mısırlar ile oynak ve resim 
yapmak eğlenceli olabilir. Patlamış 
mısırları resmini çizdiğiniz çiçek ağaç 
dalları üzerine yapıştırabilir hatta onları 
da renkli renkli boyayabilirsiniz. 

Kar ton bardaklardan piramit yapabilirsiniz. Bu piramitleri çoğaltarak 
aralarında araba sürebilir, kurgu hikâyeler oluşturabilirsiniz. Amaç 
sadece bardakları dizmek olmamakla
beraber çocuğunuzun hayal dünyasına
girebilmek, yeni fikirler sunmasını sağlamaktır.

Esnek pipetler ve tel süzgeç ile yapılabilecek bir 
etkinlik. Esnek pipetleri süzgecin deliklerine 
yerleştirerek tüm delikleri kapatmayı deneyin. 
İnce motor becerileri için faydalı bir oyun.



Zamanın nasıl 
geçtiğini anlamak için 
bugün bir saat 
yapalım. Evde hangi 
saat çeşitlerimiz var 
bulalım.

Bitmiş meyve suyu veya süt kutularından trafik lambası yapın. Büyük veya küçük 
fark etmez her türlü dikdör tgen kutu işinizi görür. Beyaz bir kâğıdı kutunun 
etrafına yapıştırın (pirit veya benzeri bir yapıştırıcıyla), sonra üzerine kalemle 3 
yuvarlak çizin. Çocuğunuz bunları yeşil, sarı, kırmızı renklere boyasın. Şimdi de 
ona oyuncak arabalarıyla trafik lambası eşliğinde durma, bekleme ve geçme 
oyunu oynamasını öğretin.  Sonra bırakın kendi kendine devam etsin oynamaya.

Ağır mı hafif mi? 
 Tüy, pamuk, kalem, kâğıt, kitap, oyuncak araba gibi farklı ağırlıktaki nesneleri dağınık bir şekilde çocuğunuzun 
önüne koyun. Sonrada bu eşyalar 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 geliştirecek aktivite? 
  Kenarları yüksek genişçe bir kaba şeker, un, pirinç, mercimek kısacası evde ufak ne varsa doldurun. Verin eline 
bir pipet ya da tahta çubuk. Önüne koyacağınız şekilleri oluşturmasını söyleyin, ya da istediği şekilleri yapmasını 
isteyin. Bırakın hayal gücü onu nereye götürürse onu yapsın, sonra da size anlatsın.

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

Ritim duygusunun 
gelişmesi için basit 
müzik aletleri 
oluşturabilirsiniz. Kısa 
sözlü, hareketli şarkılar 
ezberletebilirsiniz.

5-6 adet yarım litrelik su şişesini 
alın ve hepsini yarısına kadar
suyla doldurun. Bir top ile bunları 
(uzaktan topu yuvarlayarak) 
devirmeye çalışın. Su şişeleri labut 
olmuş olur, siz de bowling
turnuvası yapıyor olursunuz.



ANNE VE BABALAR İÇİN
KİTAP ÖNERİLERİ:



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI
ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI

ADIGÜZEL ANAOKULU


