
 

2020-2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 

MEV KOLEJİ ÖZEL BASINKÖY OKULLARI 

                  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 

 

“YAZ TATİLİ ETKİNLİKLERİ” 

Sizlere tatil için, ailece gerçekleştirebileceğiniz bazı etkinlikler hazırladık. Amacımız, 

çocuklarınızla sevginizi ifade etmenin farklı yollarını denemeniz, ortak paylaşımlarınızı arttırmanız, 

çocuklarınızın güven duygularını geliştirmeniz ve aynı zamanda keyifli zaman geçirmenize 

yardımcı olmaktır. 

 

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ  (İllüzyon ve oyuncak Müzesi WOX Türkiye) 

Yeşil Bir Dünya İçin El Ele! Faber - Castell ile Yaratıcılık Atölyesi  (Çevrimiçi) 

Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmak, bez çanta kullanmak ya da çöplerimizi 

ayrıştırmak.Günlük hayatta hepimizin yapabileceği birtakım değişiklikler ile dünyadaki karbon 

salınımını, kaynakların tüketimini ve çevre kirliliğini önleyebiliriz. İstanbul Oyuncak Müzesi 360 

sanal tur ile başlayacak bu atölyede, çevre dostu genç tasarımcılar ile daha temiz bir dünya 

için yapabileceklerimiz üzerine konuşacağız. Ardından, 

çocuklar sürdürülebilir ve sağlıklı bir dünya için hayallerini 

ve fikirlerini üç boyutlu bir tasarıma dönüştürecekler. 

Faber- Castell’in destekleri ile ücretsiz gerçekleşecek 

çevrim içi atölye “Zoom” üzerinden yapılacaktır. Etkinliğe 

katılım için info@istanbuloyuncakmuzesi.com adresine 

mail atarak rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. 

Katılım linki kayıt tamamlandıktan sonra tarafınıza 

iletilecektir. Rezervasyon için son tarih 25 Haziran 

Cuma’dır. 

 

Tarih: 26 Haziran Cumartesi 

Saat: 11:30 

Eğitmen: Aslı Ersoy – Elif Üngör ( Atölye Pikolo) 

Yaş Grubu: 8 yaş ve üzeri 

Gerekli Malzemeler: 1'er adet yeşil, kahverengi ve mavi 

fon kartonu, 1 adet kurşun kalem ve silgi, Faber Castell pastel boya kalemleri, 2 adet resim 

kağıdı ,1 parça A4 boyutlarında oluklu karton (bir kutunun ya da kolinin yüzeyinden 

faydalanılabilir), 1’er adet tabak ve kase, 1 adet Faber Castell stick yapıştırıcı, kağıt bandı, 1 

adet makas, 1’er adet havlu kağıt rulosu ve tuvalet kağıdı rulosu, Faber Castell oyun hamuru. 

Etkinlikte kullanılacak malzemeler katılımcılar tarafından temin edilecektir.  

 

“Kıtalararası Yolculuk” (Müzik Atölyesi) (Çevrimiçi) 

 

Esma Ertel’in yazdığı, Mehmet Güleryüz’ün çizimlerinin 

yer aldığı çocuk kitabından yola çıkılarak oluşturulan 7 

Kıta 7 Horoz: Dünya Çocuklarına Günaydın sergisi 

kapsamında düzenlenen etkinlikte müzikal bir yolculuğa 

çıkıyoruz. Farklı kültürlere ait ezgilerin bize yol gösterdiği 

atölyede çocuklarla çeşitlilik ve özgünlük kavramları 

üzerine sohbet ediyoruz. Ardından evde bulduğumuz 

malzemelerle kendi ritim aletlerimizi tasarlıyoruz. 

 

 



Yaklaşık 40 dakika sürecek atölye çalışması “Zoom” üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecektir. 

Katılım için info@istanbuloyuncakmuzesi.com adresine yazarak rezervasyon yaptırılması 

gerekmektedir. Rezervasyon için son tarih 26 Haziran Cumartesi’dir. Katılım linki kayıt 

tamamlandıktan sonra tarafınıza iletilecektir. 

 

Tarih: 27 Haziran Pazar  

Saat: 13.00 

Yaş Grubu: 7-9 yaş  

Gerekli malzemeler: Elişi kağıtları, bant, paket lastiği, 2 adet tuvalet kağıdı rulosu ya da 1 adet 

kağıt havlu rulosu, 2 boş küçük boy kavanoz, 1 adet çay bardağı, çay kaşıkları, fular ya da bel 

kuşağı, biraz mercimek ya da pirinç. Etkinlikte kullanılacak malzemeler katılımcılar tarafından 

temin edilecektir.  

 

 

Yasemin Sungurla Kitap ile Sohbet (Çevrimiçi) 

 

Yasemin Sungur tarafından kurgulanan ve yönetilen, her 

ay farklı kitaplar okuduğumuz “Kitap ile Sohbet” 

etkinliğinde kitabın yazarını tanıyor, kahramanlarını 

inceliyor, kitabı analiz ediyor ve kendi hayatımızla 

bağlantılar kurarak farklı bir deneyim yaşıyoruz. 

Haziran ayında Melih Cevdet Anday'ın "Gizli Emir" ve 

Erendiz Adasü'nün  "Şairin Ölümü" adlı 

romanları  okunacaktır. 

Yetişkinlere yönelik etkinlik  Zoom uygulaması üzerinden 

her salı  11:00-13:30 saatleri arasında 

gerçekleştirilecektir.  

 

Tarih: 1 -8 -15 -22 -29  Haziran  Salı 

Katılım Ücreti: 4 haftalık katılım ücreti 350 

TL’dir. Etkinliklerde katılımcının derse katılamaması 

durumunda ücret iadesi veya değişiklik 

yapılamamaktadır.  

 

SAKIP SABANCI MÜZESİ (SSM) ÖĞRENME PROGRAMLARI 

Haziran ayı boyunca farklı yaş grubundan çocuk ve gençlere sanatın farklı dallarından temalar 

içeren çevrimiçi atölyeler düzenliyor. 

5-10 yaş arası çocuklara yönelik Haftasonu Çocuk Atölyeleri  cumartesi ve pazar günleri saat 

12.00 – 13.00 arasında gerçekleştirilecek. 

14-17 yaş grubundaki gençlere yönelik atölyelerin yer aldığı Yaz Okulu ise 12-20 Haziran’da 

haftasonları takip edilecek dört günlük derslerden oluşacak. 13.00-14.00 saatleri arasında Renk 

Teorisi konusuyla başlayacak derslerde sırasıyla 

portre, natürmort ve peyzaj konuları ele 

alınacak. 

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek dersler 

hakkında detaylı bilgi kayıt Sakıp Sabancı 

Müzesi’nin web sayfasından ulaşılabilir. 

https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/cevrimici-cocuk-atolyeleri-2021
https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/guncel-genc-ogrenme-programlari
https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/ogrenme-programlari
https://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/ogrenme-programlari


HAFTASONU ÇOCUK ATÖLYELERİ (5-10 yaş grubu, 12.00-13.00) 

Geri Dönüşümlü Heykeller (6-10 yaş) (5 Haziran Cumartesi) 

Kobra akımının önde gelen isimleri arasındaki Hollandalı ressam, 

heykeltıraş ve grafik sanatçısı Karel Appel’den (1921-2006) ilham 

alan atölyede katılımcılar, tıpkı onun eserlerinde olduğu gibi canlı 

renklerle kendi çalışmalarını gerçekleştirecek. 

 

 

Şekerden Natürmortlar (6-9 yaş) (6 Haziran Pazar) 

Türkiye’de resim sanatının gelişiminde önemli bir rolü olan 1841-1907) 

ve onun öğrencilerinden Hüseyin Zekâi Paşa’nın (1860-1919) 

natürmort eserlerine odaklanacak etkinlikte çocuklar sanat tarihinin 

belirleyici bir dönemi konusunda bilgilendirilecek. 

 

Abidin Dino’nun Çiçek Bahçesi (6-10 yaş) (12 Haziran Cumartesi) 

Bu atölyede çocuklar çevrelerindeki çiçekleri gözlemleyecek ve 

Abidin Dino’nun (1913-1993) eserlerindeki betimlemeleriyle 

karşılaştıracak. Karton kullanarak sanatçının eserlerindeki gibi çiçekler 

yaratacak katılımcılar, atölye sonunda bu eserlerini suda yüzdürecek. 

Zaman Makinesi ile Yolculuk (7-10 yaş) (13 Haziran Pazar) 

Katılımcılarını Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına götüren atölye, 

dönemin öncü kadınlarından ressam Mihri (Müşfik) Hanım’ın (1886-

1954) hayatı ve eserlerine odaklanıyor. Sanatçının portreleri üzerinden 

Türkiye sanat tarihinden bir sayfanın inceleneceği etkinlikte katılımcılar, 

kendi yaşadıkları dönemi yansıttıkları figür çalışmaları gerçekleştirecek. 

 

 

 

 

 

Masal Şehri (5-8 yaş) (19 Haziran Cumartesi) 

Çalışmalarıyla yıllardır illüstratörleri ve sinemacıları etkileyen, 20. 

yüzyıl ortasında Walt Disney Stüdyoları’ndan çıkmış pek çok 

klasik animasyonda imzası bulunan konsept sanatçısı ve 

tasarımcı Mary Blair (1911-1978) hayal gücü ve yaratıcılığa 

odaklanan bir atölyeye ilham veriyor. Blair’in rengârenk 

tasarımlarının temel alınacağı etkinlikte çocuklar renkli kâğıtları 

kesip yapıştıracak, kendi masal dünyalarını oluşturacak. 

 

 

 

 

 

 



Kâğıttan Kayıklarım  (7-9 yaş) (20 Haziran Pazar)Paris’te aldıkları 

eğitimin ardından izlenimci bir anlayışla Türkiye’ye dönen 1914 

Kuşağı’nın önde gelen isimlerinden Hikmet Onat (1882-1977) 

doğayı betimlediği eserleriyle bu atölyeye ilham veriyor. 

Sanatçının, SSM Resim Koleksiyonu’nda bulunan manzara 

resimlerini inceleyecek çocuklar, bu eserlerde betimlenen 

teknelerden hareketle karton tekneler yapacak. Sonrasında 

boyayacakları bu maketlerle kendi manzara çalışmalarını 

gerçekleştirecekler. 

 

 

 

Benim de Bir Heykelim Var (8-10 yaş)  (26 Haziran Cumartesi) 

Osmanlı sarayının Batılı tarzda resim sanatına verdiği önemi 

konu alan atölye, bu alanın öncülerinden Sultan Abdülaziz’e 

(1830-1876) odaklanıyor. At üstünde heykelini yaptıran ilk 

Osmanlı padişahı olan Abdülaziz’in sanata ilgisi hakkında 

bilgi edinecek atölye katılımcıları daha sonra kendi 

heykellerini  tasarlayacak. 

 

 

Tepetaklak Hikâyem (6-10 yaş)   

(27 Haziran Pazar) 

Bu atölyede çocuklar ters dönmüş evler, uçan dağlar ya da 

insandan büyük kuşların olduğu renkli bir yolculuğa adım 

atacak. Rus Asıllı Fransız ressam Marc Chagall’ın (1887-1985) 

fantastik evreninden ilhamla hazırlanan atölyenin katılımcıları 

hayallerindeki gökyüzünü farklı bir boyama tekniğiyle 

resmedecek. 

 

         YAZ OKULU – RESİM ATÖLYESİ  (14-17 yaş grubu, 13.00-14.00 

                    Renk Teorisi ( 12 Haziran 2021, Cumartesi) 

Tanışma / Renk Egzersizi / Renk Teorisi / Renk 

Çemberi (Color Wheel) / Renk Çemberi 

Örnekleri / Renk Çemberi Egzersizi 

 

Natürmort (13 Haziran 2021, Pazar) 

Perspektif / Kompozisyon / Proporsiyon / 

Natürmort Egzersizi 

Portre (19 Haziran 2021, Cumartesi) 

Obje / Poz / Proporsiyon / Portre Egzersizi 

Peyzaj  (20 Haziran 2021, Pazar) 

 

Manzara / Kompozisyon / Peyzaj Egzersizi 



Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) geçmiş 

dönem sergileri kapsamında yayımlanan “Ben 

Picasso”, “Ben Dali”, “Ben Rodin”, “Ben Cengiz Han”, “Ben 

Venedik Taciri”, “Ben Halı” kitaplarıyla birlikte müzenin Kitap 

Sanatları ve Hat Koleksiyonu için hazırlanan “Ben Kitap” ve 

çocuklara küçük yaştan itibaren konservasyonun önemini 

anlatan “Ben Eserleri Koruyorum” kitapları çocuklara dijital 

ortamda dinleme ve okunma imkânı sağlıyor. Sanatçıların 

hayat hikâyeleri ve sanatsal üretimlerini, koleksiyonların 

oluşturulduğu tarihsel bağlamı ve bir müzenin işleyişine dair 

konuları anlaşılır bir dille çocuklara açıklamayı hedefleyen 

kitaplar http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sesli-

cocuk-kitaplari adresinden indirebiliyor.Küçük yaştaki henüz 

okuma-yazma bilmeyen çocuklar için de eğitici ve eğlenceli 

bir fırsat sunan uygulama kapsamında sitedeki hikâyelere 

ücretsiz ulaşılabiliyor. 

 

“Çağdaş Dans Tekniği” dersleri Akbank Sanat 

YouTube kanalı üzerinden evlere taşınıyor. Akbank 

Sanat Dans Atölyesi eğitmenlerinden dansçı ve 

koreograf Bengi Yörük her Cumartesi 4-6 yaş çocuklar 

için mini egzersiz serisine devam ediyor. Ebeveynin 

her hareket öncesi videoyu durdurarak çocuğunu 

yönlendirmesi esasına dayanan egzersiz videolarını 

çocuğunuzla birlikte evde yapabilirsiniz. 

 

 

Children’s Museum’un kağıt süslerden örgü ve dokumaya, 

origamiden suluboyaya hatta bahçeciliğe kadar pek çok alanda 

eğlenceli ve öğretici aktivitelerine ulaşabilirsiniz.  

https://pittsburghkids.org/learn/parents-children-2/museumhome/ 

 

 

 

National Museums of Australia, eğlenceli el işi aktiviteleri açısından 

en zengin içeriğe sahip olan platform. Müze tamamen en basit 

ürünlerle yapılabilecek en eğlenceli aktivitelere odaklanmış 

durumda. Kartondan nesli tükenmiş hayvan yapımı, doğa 

günlüğü, ejderha kuklası ve daha pek çok el işi aktivitesini videolu 

anlatımlarıyla bulabileceğiniz sanal müzenin web sitesine hemen 

göz atın. 

http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sesli-cocuk-kitaplari
http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sesli-cocuk-kitaplari
https://www.youtube.com/user/AkbankSanat
https://www.youtube.com/user/AkbankSanat
https://pittsburghkids.org/learn/parents-children-2/museumhome/
https://www.nma.gov.au/learn/diy?


 

Glazer Children’s Museum çocuklara sadece sanal deneyimler 

sunmak yerine evde yapabilecekleri etkinlik fikirleri veriyor. 

Printerdan çıktı alarak kendi puzzlelarınızı oluşturabilir ya da yeni bir 

boyama kâğıdıyla kelebeğin büyüme aşamalarını resmedebilirsiniz. 

 

 

 

Children’s Museum of South Dakota bir müzeden çok, çocukların 

sadece kendileri için tasarlanmış bir ortamda oyun yoluyla 

öğrendiği ve keşfettiği bir yer. Çocuklara hayal güçlerini 

genişletmeleri için ilham vererek yaratıcı ve yenilikçi düşünmeye 

teşvik eden aktivitelere videolardan erişebilirsiniz. 

 

Türkiye İş Bankası’nın çocuklara özel dijital platformu Kumbara 

Dergisi çocukları kitap okumaya, eğlenceli etkinliklerle kaliteli 

zaman geçirmeye ve geçmiş sezonda İş Sanat’ta sahnelenen 

çocuk oyunlarını www.kumbaradergisi.com adresi üzerinden 

izlemeye davet ediyor. Resimden origamiye, kitap ayracı 

yapımından illüzyon gösterisine, kodlama eğitimlerinden 

kelime oyunlarına dek pek çok etkinlik minik sanatseverlerle 

paylaşılıyor. Çocukların evde aileleriyle birlikte az malzemeyle 

eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun önerileri de hem İş 

Sanat’ın sosyal medya hesaplarından hem de Kumbara 

dergisi üzerinden takip edilebiliyor. 

 

 

AİLE İLE BERABER İZLENEBİLECEK FİLMLER 

 

 Like Stars On Earth 

 The Present 

 UP 

 Ters yüz 

 La luna 

 Her çocuk özeldir 

 3 idiot 

 Neşeli Günler 

 Oz Büyücüsü 

 Evde Tek Başına 

 Siyah İnci 

 Charlie’nin Çikolata 

Fabrikası 

 The Grinch 

 İnanılmaz Aile 

 Define Avcıları 

 Karlar Ülkesi 

 Karateci Çocuk 

 Orman Çetesi  

 Bir Böceğin Yaşamı 

 Mary Poppins 

 Jurassic Park 

 Kayıp Balık Nemo 

 Kırmızı Balon 

 Madagaskar 

 Kung-Fu Panda 

 Zootropolis 

 İyi Dinozor 

 Ratatouille 

 Küçük Ayak  

 Lego Filmi  

 Leylekler  

 Klaus  

 Taş Devri Firarda  

 Oyunbozan Ralph 

 Vol-i 

 Oyuncak hikayes

    

    

http://www.kumbaradergisi.com/


   ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ İÇİN ETKİNLİK KİTAPLARI 

 Çocuklar için otokontrol - Lauren Brukner 

 Duygularım - Virginie Limousin , Eric Veille , Isabelle Filliozat 

 Atlas etkinlik kitabı - Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński 

 Bir kurbağa gibi sakin ve dikkatli - Eline Snel 

 Sorunlarla baş etmek için boyama kitabı ve günlük - Pooky Knightsmith 

 Çocuklar için duygularla iletişim becerileri - Bonnie Thomas 

 Yavaşlamayı ve odaklanmayı öğrenmek - Ellen B. Dixon 

 Çocuklar ve gençler için yaratıcı baş etme becerileri - Bonnie Thomas (11-16 yaş) 

 Çocuklar için yaratıcı baş etme becerileri - Bonnie Thomas (3-12 yaş) 

 Çocuklar için dedektiflik bilimi - Jim Wiese- Virginie Limousin, Eric Veille, Isabelle Filliozat 

 Mindfulness- Çocuklar İçin Bilinçli Farkındalık- Zümra Atalay 

 Merak Ettikleriniz 1-2- Kolektif- Tutku Yayınevi 

 

 

AİLE İLE BERABER OYNANABİLECEK KUTU OYUNLARI 

 

 Süper Doktor 

 Tabu Juniors 

 Brainbox abc 

 Tangram 

 Look&Look 

 Make’n Break 

 Go 

 Satranç 

 Pratik Bardaklar 

 Katamino 

 Rubik’s Race 

 Skippity 

 Reversi 

 Mangala 

 Duygu Ormanı 

 Az Lakırtı Bol 

İletişim 

 Piramid Strateji 

Oyunu 

 Uno 

 Jenga 

 Kızma Birader 

 Twister 

 Bil Bakalım Kim? 

 Scrabble Kelime 

Oyunu 

 Neşeli Ahtapot 

 Penta Blok 

 Şakacı Limonlar 

 Koridor 

 Pasta Savaşı 

 Rory’nin Hikâye 

Küpleri  

 Pie Face Chain 

Kutu Oyunu

 

 

      

 

           Mev Koleji Özel Basınköy Okulları  

           Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

https://www.idefix.com/Yazar/virginie-limousin/s=10067032
https://www.idefix.com/Yazar/eric-veille/s=10067033
https://www.idefix.com/Yazar/isabelle-filliozat/s=276260
https://domingo.com.tr/collections/vendors?q=Aleksandra%20Mizieli%C5%84ska%2C%20Daniel%20Mizieli%C5%84ski
https://www.kitapyurdu.com/yazar/eline-snel/191966.html
https://www.kitapyurdu.com/yazar/pooky-knightsmith/206644.html
https://www.dr.com.tr/Yazar/ellen-b--dixon/s=10087295
https://www.idefix.com/Yazar/jim-wiese/s=10033010
https://www.idefix.com/Yazar/virginie-limousin/s=10067032
https://www.idefix.com/Yazar/eric-veille/s=10067033
https://www.idefix.com/Yazar/isabelle-filliozat/s=276260

