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2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
YARIYIL TATİL REHBERİ

Yoğun geçen bir dönemin sonuna geldik. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından
 hazırlamış olduğumuz “ Yarıyıl Tatil Rehberimiz” içinde, sizlerle yarıyıl tatili ile ilgili düşüncelerimizi ve 

etkinlik önerilerimizi paylaşmak istedik.

Tatil; çocuklara, yılın yorgunluğunu atma, zihnen ve bedenen dinlenme imkanları sağlarken, anne ve baba-
lar için ise tatil, çocuklarla daha fazla birlikte olma ve daha fazla paylaşımda bulunma fırsatı 

yakalayabilecekleri değerli bir zaman dilimidir. Çocukluk ve gençlik çağlarında oyun ve spor tif aktiviteler 
bedensel olduğu kadar zihinsel gelişim için de önemlidir. Bunun için aileler günün uygun saatlerinde 

çocuklarını arkadaşlarıyla spor yapmaya ve oyun oynamaya yönlendirmelidirler.

Ayrıca yarıyıl tatilini verimli ve güzel geçirmek için çocukların kendilerine mutlaka bir tatil programı 
hazırlaması gerekir. Bu programda dinlenmeye, eğlenmeye, ağırlık verildiği gibi çocukların eksik olduğu 

konuların tekrarı için de zaman ayrılmalıdır. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşılması 
düşünülen yeni hedefler belirlenmelidir.

Çocuklarınıza yarıyıl tatilinde seviyelerine uygun sorumluluklar verebilirsiniz. Böylece, hayattaki 
sorumluluklara başlangıç yapılıp zemin hazırlandığı gibi, başarı duygusunu yaşayıp özgüvenlerinin 

gelişimine de destek olmuş olursunuz. Ailece sinemaya, tiyatroya gitmek, bol bol kitap okumak, ilgilerini 
çekecek müze ziyaretleri yapmak, akraba, dost ve komşuluk ilişkilerini geliştirmek, çocukların kişilik 

gelişimine katkı sağlayacaktır.

Her şeyin gönlünüzce olacağı güzel ve keyifli bir tatil geçirmeniz dileğiyle….

Eda KOCAMAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI

REHBERLİK BİRİMİ



GÖSTERİ VE MÜZİKALLER

KÜÇÜK PRENS
•28 Ocak 12:00  / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozzy Avm 23.00 TL
•28 Ocak 14:00  / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozzy Avm 23.00 TL
•18 Ocak 13:00 / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 27.00 TL
•18 Ocak 15:00 / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 27.00 TL
•25 Ocak 12:00  / Trump Towers Gösteri ve Kültür Merkezi 28.00 TL
•25 Ocak 14:00  / Trump Towers Gösteri ve Kültür Merkezi 28.00 TL

TAŞ DEVRİ MACERALARI
•22 Ocak 12:00 / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozzy Avm 23.00 TL
•22 Ocak 14:00 / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozzy Avm 23.00 TL
•29 Ocak 13:00  / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 28.00 TL
•29 Ocak 15:00  / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 28.00 TL
•23 Ocak 12:00  / Trump Towers Gösteri ve Kültür Merkezi 28.00 TL
•23 Ocak 14:00  / Trump Towers Gösteri ve Kültür Merkezi 28.00 TL
•2 Şubat 12:00 / Trump Towers Gösteri ve Kültür Merkezi 28.00 TL

•10 Ocak 11:00  / Novada AVM Cemal Süreya Salonu 19.00 TL
•10 Ocak 13:00 / Novada AVM Cemal Süreya Salonu 19.00 TL
•26 Ocak 12:00 / Kozyatağı Kültür Merkezi 30.00 TL
•26 Ocak 14:00  / Kozyatağı Kültür Merkezi 30.00 TL

PAMUK PRENSES

Gerçek cüceler ile oynanan Pamuk Prenses masalı müzikali gösterimi minik seyircilerimiz ile buluşuyor. Nesillerdir konusu
aynı şekilde işlenen masal bu kez farklı bir bakış açısı ile tiyatro sahnesinde hayat buluyor. Her şey göründüğü gibi midir,
yoksa görünenin arkasında başka gerçekler de var mıdır? Prensler hep yakışıklı mı olur? Gerçek iyi kim?
Soruları üzerine yeniden yorumlanan oyunda çocuklarımıza olaylara farklı bakış açısı kazandırıp, ön yargılardan kur tulma
ve sorgulama özelliklerini kazandırmayı hedeflemektedir.

İyi kalpli Fred ve çalışkanlığı ile herkesin sevgisini kazanmış Barney birbirinden sakar iki yakın arkadaştır. Disiplinli 
Wilma ve akıllı Betty ise yeni buluşları, zekâları, lezzetli yemekleriyle Fred ve Barney ’nin hayranlığını kazanmıştır.
Yalnız bu iki çiftin aile olabilmesinin önünde bu yeni devrin engelleri 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 aile olmanın önemini kanıtlarlar ve zekalarıyla Taş devri kanunlarını 
sevgi, dostluk, çalışkanlık ve saygı ilkeleri ile yeniden oluştururlar.



•26 Ocak  13.00 / Bakırköy Yasemin Yalçın Sahnesi  24 TL
•26 Ocak  15.00 /  Bakırköy Yasemin Yalçın Sahnesi 24 TL
•27 Ocak 12.00 / Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Sahnesi 23 TL
•1 Şubat 13.00 / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 28 TL
•1 Şubat  15.00 / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 28 TL
• 8 Şubat 13.00 /Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi  26 TL

CHARLİE’NİN
ÇİKOLATA FABRİKASINDA

•21 Ocak 14:00 / Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 19.00 TL
•22 Ocak 13:00 / Torium AVM Sahne 22.00 TL
•22 Ocak 15:00  / Torium AVM Sahne 22.00 TL

PİNOKYO MACERASI

•19 Ocak 12:00  / Caddebostan Kültür Merkezi 20.00 TL
ALİS HARİKALAR DİYARINDA

Dünyanın en ünlü çikolatacısı olan Willy Wonka, 5 altın bileti bulan 5 çocuğa daha önce kimsenin görmediği 
fabrikasını gezdirmeye 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.

Küçük bir kasabada Geppetto isminde ihtiyar bir oyuncakçı yaşamaktadır. Geppetto tahtadan oyuncak ve kukla yapıp 
satarak geçimini sağlamaktadır. İhtiyar oyuncakçı Geppetto’un hiç çocuğu olmamış ve buna da çok üzülmektedir. Tek 
derdi budur. Yeni bir kukla yapar ve adını Pinokyo koyar. Herkese iyilik yapan Gepetto’nun dileği bir iyilik perisi 
tarafından gerçekleştirilir. Pinokyo ar tık canlı ipsiz bir kukladır. Gepetto çok mutludur. Ama Pinokyo gerçek bir çocuk 
olmak istemektedir. Gerçek bir çocuk olabilmesi için dürüst, çalışkan, yardımsever, iyi ahlaklı ve cesur bir çocuk olması 
gerekmektedir.
Bir gün okuldan dönerken tilki ve kedi tarafından kandırılır. Tilki onu gösteri dünyasının ünlü kuklacısına satar. 
Pinokyo tehlikenin farkında değildir. Kuklacı tilkiye istediği miktarı ödemediği için kılık değiştirerek Pinokyo’yu 
oradan kur tarır, Pinokyo’ aramaya gelen arkadaşını da kandırıp onları, çocukları eşeğe çevirip onları eşek adasında 
madende çalıştıran Wicked’a satar. Gepetto uzun arayışları sonucunda çocukları bulur ve onları perinin yardımıyla 
kur tarır. Pinokyo, yaşadığı maceralar sırasında dürüst, çalışkan, yardımsever, iyi ahlaklı ve cesur biri olduğu için 
gerçek bir çocuğa dönüşmüştür.

Günlerden bir gün Alis ormanda çiçek toplarken bir tavşan 
gördü. Ama bir gariplik vardı. Bu tavşan hem insan gibi 
giyinmiş hem de konuşuyordu. Alis gördüğü şeyin kendisine 
hayal gücünün bir oyunu olduğunu zannetti. Ama
gördükleri bir hayal değildi. Beyaz Tavşan’ı takip etmesiyle 
kendini Harikalar Diyarı’nda buldu. Ama asıl tehlike pek 
yakınındaydı. Kırmızı Kraliçe uzun zamandır Alis’
 bekliyordu. Dünyaca ünlü çocuk masalı şimdi tiyatro 
sahnesine taşınıyor.



•20 Ocak 15:00 /  Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy 20.00 TL
•22 Ocak 13:00 /  Caddebostan Kültür Merkezi 20.00 TL
•29 Ocak 15:00 / Halis Kurtça Kültür Merkezi 20.00 TL
•30 Ocak 12:00 / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozzy Avm 20.00

ISLIK ÇALAN
KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

•21 Ocak 13:00 / Yasemin Yalçın Tiyatrosu 30.00 TL
•21 Ocak 15:00 / Yasemin Yalçın Tiyatrosu 30.00 TL
•23 Ocak 13:00  / Duru Ataşehir Watergarden Avm, Ana Sahne 30.00 TL
•25 Ocak 13:00  / Moi Sahne 30.00 TL
•2 Şubat 13:00 / Duru Ataşehir Watergarden Avm, Ana Sahne 30.00 TL

RAPUNZEL İLE BEYAZ ATLI PRENSİ

•21 Ocak 14:00  / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozzy Avm 30.00 TL
SEVGİ ORMANI

CHARLES PERRAULT'un ünlü hikayesini çizgi film tadında sahneye taşıyoruz. Oyunumuzda büyükannesi hasta olan 
kırmızı başlıklı kız, annesinin isteğiyle ona şifalı bitkileri ve yiyecekleri götürmek için yola çıkar. Yolda kanadı 
incinmiş ve arkadaşı olan kuş ile karşılaşır ona yardım eder tekrar uçması için. Kuş ile ayrıldıktan sonra annesini 
dinlemediği için ormanda kaybolur. Annesi keçi yolunu takip etmesini istemiştir; ama o annesini dinlemeyip keçi 
yolundan ayrılmış ve ormanda kaybolmuştur. Ormanda kötü kur t ile karşılaşır. Oyunumuzda kötü kur t kırmızıyı 
kandırmak için kendisini sihirbaz olarak tanıtır ve sihir gösterilerine yapar tam kırmızıyı kandıracakken ormancı 
gelir ve Kur t kaçar büyükannenin evine gider. Büyükanneyi bağlar dolaba koyar ve kırmızı Başlıklı Kızı bekler. 
Ormancı ve Kuşun da yardımı ile kurdun kötü planı engellenir. Oyunumuz, büyüklerin sözünü dinlemeyince
oluşabilecek tehlikeleri ve dostluğu yardımlaşmayı anlatmayı hedeflemektedir.

Kral ve kraliçenin bir erkek çocukları olur. Hırsızlar fidye için prensi kaçırırlar. Sihirli çiçeği bulup gençleşen yaşlı 
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 yaşına geldiğinde şans eseri yolu 
ormana düşen prensle karşılaşır. Kahramanlarımız birlikte kuleden kaçarlar ve kaderlerine doğru eğlenceli bir 
maceraya atılırlar.

Oyunumuz; Karınca, Ağustos Böceği, Kara Karga, Leylek, Kınalı Kuzu, Horoz ve Tilki’den 
oluşan orman sakinlerinin türlü maceralarını anlatıyor. Adından da anlaşılacağı üzere 
kahramanlarımızın yaşadığı bu orman, oldukça renkli ve neşeli bir orman... Başroldeki 
Tilki’nin kurnazca oyunlarıyla her zaman neşeli ve eğlenceli. Kahramanlarımız bu 
ormanda paylaşmayı, dostluğu vurgulayarak oldukça neşeli günler geçiriyorlar. 
İzleyicilere de dostluğun ve paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu öğütlüyorlar.



•22 Ocak 15:00 / Caddebostan Kültür Merkezi 20.00 TL
•29 Ocak 13:00 / Halis Kurtça Kültür Merkezi 20.00 TL
•30 Ocak 14:00  / KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozzy Avm 20.00 TL

BREMEN MIZIKACILARI

•11 Ocak 12:00  / Koza Tiyatrosu Cep Sahnesi 20.00 TL
•12 Ocak 12:00 / Koza Tiyatrosu Cep Sahnesi 20.00 TL
•18 Ocak 12:00 / Koza Tiyatrosu Cep Sahnesi 20.00 TL
•19 Ocak 12:00  / Koza Tiyatrosu Cep Sahnesi 20.00 TL
•25 Ocak 12:00  / Koza Tiyatrosu Cep Sahnesi 20.00 TL
•26 Ocak 12:00  / Koza Tiyatrosu Cep Sahnesi 20.00 TL

KUKLA SHOW- YARAMAZ ÇOCUK

•18 Ocak 15:00 /  Tiyatro 34, 44.00 TL
•24 Ocak 15:00 / Tiyatro 34, 44.00 TL

LEONARDO DA VINCI MÜZEDE BİR GÜN

Grimm Kardeşlerin ünlü hikâyesinden bir uyarlama...
Oyunumuzda, evlerinden kovulan Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz’un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma
mücadeleleri anlatılmaktadır. Eşek, yaşlandığı için ev sahibi ona kötü davranmakta ve hor görmektedir. O da çareyi 
kaçmak da bulur. Yine köpek de yaşlandığı ve eskisi gibi avlanamadığı için sahibi tarafından kovulmuştur. Kedi ise 
tembel olduğu ve bir işe yaramadığı gerekçesiyle evinden sokağa atılmıştır. Horoz ise eve gelen misafirler için kesip 
yenmek istediği için kaçmıştır. Tüm hayvanların yolları kesişir ve Bremen’e gidip Belediye Bandosuna katılmaya karar 
verirler. Ancak bu oyunumuzda Kahramanlarımız kendilerine ait bir dünya kurma fikri ile çalışmalara başlarlar.
Kendi evleri kendi bandoları olacak ve özgürce doğada yaşayacaklardır; ama başları bir gece Yeni Dünya Bandos
Çalışmalarından eve dönerken derdi girer…

Çocuklarımıza sağlıklı beslenme, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, ayrıca okul ve öğretmen sevgisini anlatan bir oyundur.

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 heykeli canlanır ve Pıtırcık’a yardımcı 
olur.



•18 Ocak 13:00 / Tiyatro 34, 44.00 TL
•22 Ocak 20:00 / Tiyatro 34, 44.00 TL
•25 Ocak 15:00  / Tiyatro 34,44.00 TL

ZAMAN MAKİNESİ 2 ALBERT EİNSTEİN

Okul proje ödevleri için, zamanda yolculuk makinesi yapan Kemal ve Ayşe, babaanne Hacer ’i de alarak 1951 yılına Alber t 
Einstein’ın evine giderler. Einstein “İzafiyet Teorisini” onların anlayabileceği bir dille anlatır. 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 altı çizilmektedir. Fotoğraf sanatçısı Ar thur Sasse tarafından, Eistein’ın ünlü 
fotoğrafının çekilmesiyle onlara veda ederler.

•23 Ocak 15:00 /  Profilo Kültür Merkezi, Profilo Avm 24.00 TL
•23 Ocak 15:00 / Profilo Kültür Merkezi, Profilo Avm 25.00 TL

KÖSTEBEKGİLLER ORMAN MÜZİKALİ

Büyük bir ormanda ailesi ile yaşayan iki kardeş Süslü ve Boyo, Çok uzaklarda Köstebekya adlı, 
sadece köstebeklerin yaşadığı bir yer olduğunu duyarlar. Bu bilgiye çok sevinen Boyo, bulduğu bir harita ve kitap ile 
Köstebekya'yı aramak için yollara düşer. Süslü kardeşi Boyo'yu yalnız bırakmaz birlikte uzun ve maceralı bir yolculuk başlar. 
İlk önce şaşkın ve unutkan Kösteban ile karşılaşırlar daha sonra onlara yardım etsin diye hep birlikte Köstan amcayı bulmaya 
çalışırlar. Kahramanlarımız Köstebekya'yı bulmaya çalışırken birbirlerinin değerini ve arkadaşlığın önemini fark ederek, 
sevgi ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu keşfetmiş olurlar. 



•2 Saat /  Kişi Başı 39.00 TL

Çizgi Film Dublaj Saatleri;
Cumartesi - Pazar
09:00/11:00 arası
11:00/13:00 arası
13:00/15:00 arası
15:00/17:00 arası
Yaş Aralığı;
5 ile 6 yaş arası
7 ile 8 yaş arası
9 ile 10 yaş arası
11 ile 12 yaş arası
13 ile 14 yaş arası

DUBLAJ ATÖLYESİ:

Çocuklarımız; özel olarak seçilmiş eğlenceli ve öğretici çizgi 
filmi sadece izlemeyecek; sesleri, tavırları ve zekaları ile o 
eseri yeniden şekillendireceklerdir.
Amacımız; geleceğin sahipleri olan çocuklarımıza etkin 
okuma ile beraber etkin anlama konusunda öncü olmak. 
Okuduklarını etkin anlatımlarını hızlandıracak alışkanlığı 
edindirmek. Dilimizi daha doğru kullanabilmenin
yöntemlerini öğretmek. Empati algısını yukarıya doğru 
çekmek. Ve daha da önemlisi; çok mutlu olarak, çok 
eğlenerek, çok öğrenmelerini sağlamak...

MİNİSKOP BİLİM VE SANAT ATÖLYESİ

MUCİTLER ATÖLYESİ

USTURLAB

ENGİNEERING FOR KIDS

Geleceğin büyüklerine yeni ufuklar açan merkezlerden biri olan Miniskop Bilim ve Sanat Atölyesi, 
Çamlıca’da bulunuyor. Atölyenin, tamamı uzman eğitmenler tarafından yürütülen kimya,
astronomi, doğa atölyeleri, elektrik dünyası, zekâ oyunları ve robotik dünyası bölümleri var. 
İlköğretim öğrencileri de müfredat kapsamında gördükleri derslere paralel hazırlanan atölyelerde 
deneyerek öğrenmenin keyfine varıyor.

Çocuğunla bilimsel etkinlikler gerçekleştirebileceğin yerlerden biri de keyifli ve eğitici bir seçenek 
olarak Üsküdar ’da bulunmaktadır. 
6- 14 yaş aralığında olan minikler için mucitler atölyesi birçok imkâna sahip. Gündelik hayatta 
devamlı karşılaştığımız doğa olaylarının bilimsel temellerini göstererek anlatma ve çocuklara akıl 
yürütme becerisi kazandırma konusunda destekleyicidir.

Fatih'te hizmet veren Usturlab, geleceğin mucitlerine ilham vermek ve farkındalık 
kazandırmak amacıyla kurulmuş bir atölye. Burada çocuklar ilgi alanlarına göre 
yönlendiriliyor ve alternatif eğitim metotlarıyla, alanında uzman eğitimciler eşliğinde 
çalışmalar yapıyor.
Bilim, sanat, astronomi, mimarlık gibi çeşitli alanlarda çalışmalar düzenleyen Usturlab, 
çocukların deneyimleyerek öğrenmesine ve problem çözme kabiliyetlerinin gelişmesine 
yardımcı oluyor.

Ataşehir ’de faaliyet göstermektedir. Çocuğunun fen, matematik, mühendislik ve teknoloji alanlarında 
eğlenceli atölyelere katılarak problem çözme yeteneğinin gelişmesini destekler.
Bu atölye sayesinde çocuğun nesnelerin nasıl çalıştığını, mühendisliğin ne olduğunu öğrenir;
matematik ve fen alanındaki kavramları öğrenecek. Ayrıca Engineering For Kids'in temelinde yatan 
"Sınıftan uzaklaşarak öğrenme" yöntemi ile kapalı alanlara sıkışmaktan kur tulacak, araştırarak 
öğrenme fırsatı yakalayacak.

YER:  SESTANBUL
Adres: Osman ağa, Süleyman Paşa Sokak. 21-5, 34714 Kadıköy/İstanbul

Telefon:  (0216) 803 41 66



SİNEMA ETKİNLİKLERİ

•Kişi Başı 19.00 TL

TERS DÜNYA ATAŞEHİR

Gamonya: Hayaller Ülkesi
Vizyon Tarihi:  10.01.2020
Süre: 104 Dakika
Tür:  Aile
Konu:  Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinden fantastik ve çok 
eğlenceli bir film! Hayaller ülkesi Gamonya herkese kapılarını 
açıyor! Umut, dedesi Ahmet ile yaşayan, hayal kurmayı unutmuş 
bir çocuktur. Bir gün yaşadığı bir talihsizlik onu hiç bilmediği 
fantastik ve rengarenk bir dünyanın insanlarıyla tanıştırır. Bu 
sihirli dünyanın adı Gamonya’dır ve buranın insanları, dünyanın 
umutsuz çocuklarına hayal üretmektedir. Kötü Hortka’nın 
saldırısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Gamonya’nın 
bir umuda ihtiyacı vardır. Acaba Umut bu sihirli ve eğlenceli 
macerada Gamonyanlar birlikte yeniden hayal kurmayı öğrenip, 
gerçek bir Gamonyan olabilecek midir?

MÜZE ÖNERİLERİ:
•Arsay Klasik Otomobil Müzesi
•Pera Müzesi
•Rahmi Koç Müzesi
•Sakıp Sabancı Müzesi
•Dolmabahçe Sarayı
•Barış Manço Evi
•Topkapı Sarayı
•Balmumu Heykel Müzesi
•Miniatürk
•Panoroma 1453
•Oyuncak Müzesi

Adından da anlayacağınız üzere ters ev; evimiz 
içindeki mobilyalar ve her türlü eşya ters, eşyalar 
tavana monte olmuş olduğu için, içeri girdiğiniz 
anda tavanda yürüme hissine kapılacağınız, eşsiz 
bir deneyim.



Kirpi ve saksağan
Vizyon Tarihi:  17.01.2020
Süre:  80 Dakika
Tür:  Animasyon
Konu: Parlak mucit Reodor ve cesur astronot Saksağan Louis 
Uluslararası Ay Yarışına katılmaya karar verir. Herkes “Bu muhte-
şem ikilinin yarışı kazanacağını düşünmektedir. Fakat, yolculuk 
sırasında ortaya çıkan davetsiz misafirler ve sakladıkları sırlar 
yüzünden işler planladıkları gibi gitmeyebilir. Bu muhteşem ay 
yarışında, Saksağan Louis ve arkadaşı Kirpi Luca’yı sürprizlerle 
dolu bir uzay macerası beklemektedir.

Kutup Köpekleri
Vizyon Tarihi:  24.01.2020
Süre:  92 Dakika
Tür:  Animasyon
Konu: Aaron Woodley'nin yönettiği Kutup Köpekleri, kutupların en hızlı köpek kuryesi 
olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını konu alıyor. Kutup posta 
şirketinde çalışan Buzul Tilkisi Swifty’nin en büyük hayali Antarktika’nın yıldızı en 
hızlı köpek (Husky) kuryesi olmaktır. Swifty bu role layık olduğun
 kanıtlayabilmek için kızaklardan birini gizlice yürütür ve gizemli bir paketi gizemli 
bir yere götürmek için yola çıkar. Bu sırada, mekanik ayakları üzerinde dolaşan ve 
tuhaf sadık martı ordusunu yöneten Denizaslanı Otto Von Walrus ile yüz yüze geldiği 
gizli bir kaleye rastlar. Swifty, kısa bir süre sonra Otto Von Walrus'un, dünyanın en 
büyük lideri olabilmek için Kuzey Kutbunu delerek tüm Kuzey Kutbu’nu eritecek kadar 
eski gazı açığa çıkarmaya çalıştığı gizemli korkunç planını keşfeder. Swifty tüm 
bunlardan sonra birbirinden uyumsuz arkadaşlarının yardımını almak zorunda kalır.

Süper Ajanlar
Vizyon Tarihi:  07.02.2020
Süre:  90 Dakika
Tür:  Animasyon
Konu: Süper Ajanlar, çalınan değerli bir metaryelin peşine düşen iki 
ajanın hikayesini konu ediyor. Yetenekli ama asi bir ajan olan Vladimir, 
çaylak bir ajan olan Hector ile birlikte çalışmaya başlar. Özel bir metaryel 
olan Radiuzite'ın çalındığı haberini alan Vladimir ve Hector, vakit 
kaybetmeden araştırmalara başlar. Radiuzite'yi bulmaya çalışan ekip, 
kendilerini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.



ANNE VE BABALARA
YARDIMCI OLABİLECEK

KİTAP ÖNERİLERİ:



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI
ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI

ADIGÜZEL İLKOKULU


