Sevgili Velilerimiz;
Heyecanla başladığımız 2011-2012 eğitim
öğretim yılını geride bırakıyoruz. Uzun ve
yoğun geçen bir yılın ardından beklenen yaz
tatili başlıyor.
Çocukların çok daha uzun zamanlarını evde
geçirmeye başladıkları bu dönem, çocuklar için
her ne kadar eğlenceli ve rahat olsa da anne ve babaların çeşitli
sıkıntılar yaşadığı ve cevap arayan çeşitli sorular taşıdıkları bir dönem
olabiliyor. Eğer anne-babaların her ikisi de çalışıyorsa çocukların
kocaman yaz tatilinde nasıl oyalanacakları, onlar yokken nasıl verimli
zaman geçirecekleri gibi konular sıkıntı kaynağı olurken, çalışmayan
anneler de evde onlarla birlikte zaman geçiren çocuklarının tatillerini en
yararlı ve geliştirici bir şekilde nasıl değerlendireceklerini düşünürken
bulabiliyorlar. Bu iki grubun da ortak derdi, oldukça uzun geçen bu
zaman dilimini hem fiziksel hem de gelişimsel açıdan çocukları için en
iyi şekilde değerlendirme isteği olsa gerek.
Yaz tatilinin birinci amacı dinlenmektir. Çocuğun günlerinin mümkün
olduğunca onun dinlenme gereksinimi ve akademik becerilerini
gözetecek şekilde programlanması önemle üzerinde durulması gereken
noktalardan biridir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
çocuğu sıkmadan, bazı çalışmaları oyun şekline getirerek fakat her gün
düzenli bir şekilde, süresi ve miktarı onunla beraber planlanarak
mutlaka uygulanması gerektiğidir. Okul zamanında belli rutinlere
(kalkış saati, çalışma saati vb.) alışmış çocuklar için tatil, kimi zaman
yapacak bir şeyin bulunamadığı, sıkıcı geçen ‘‘boş zamanlar’’ halini
alabilir. Başıboş ve serbest kalan çocuklar yaz tatilinden kendilerine bir
kazanç çıkaramadıkları gibi bazı öğrenilmiş davranışları da
unutabilmektedirler.

Tatil planları yapılırken, genellikle birçok
aile çatışma yaşar. Çocukların istekleri ile
ailenin koşulları, anne-babanın istekleri
çatışabilir. Genellikle anne-babalar
çatışma çözmede ya otoriter davranarak
“Benim dediğim olacak, işte o kadar!” ya
da “Pekala, tamam, senin dediğin olsun!”
şeklinde ödün veren yöntemleri kullanma
eğilimindedir. Bu takdirde çatışmalar bir tarafın kazanıp bir tarafın
kaybetmesiyle sonuçlanır. (Kazan-Kaybet yöntemi) Bu yöntemler, ister
sert, ister yumuşak olsun; taraflardan birinin kazanırken, diğerinin
kaybetmesi ile sonuçlanır. Bu bir bakıma isteklerin yarışması,
kazanmak için mücadele ve güçlerin savaşıdır. Oysa ev; otoritenin ve
gücün kanıtlandığı bir savaş alanı değil, sevgi ve paylaşımın yaşandığı
bir aile ortamıdır. Bu nedenle çocuğunuzun yaz tatili isteği size uygun
değilse, sizin önerileriniz de ona cazip gelmiyorsa ne yapabilirsiniz?
Kaybeden Yok Yöntemi
Bu yöntemin uygulanması, tüm insan ilişkilerinde ortaya çıkan
çatışmalarda evrensel olarak geçerli ve etkin çözümler üretmede olumlu
sonuçlar verir. Yöntem 6 basamakta uygulanır:
Basamak 1. Sorunu tanımla (Tatilde ne yapmak istiyorsunuz?)
Basamak 2. Olası çözümler üretme (Seçenekler, olabildiğince çok
üretilip, sıralanır.)
Basamak 3. Çözümleri değerlendirme (Her bir seçeneğin avantaj ve
dezavantajları neler olabilir?)
Basamak 4. İçlerinden herkese en uygun olana karar verme
Basamak 5. Kararın nasıl uygulanacağını belirleme
Basamak 6. Çözümün başarısını değerlendirme

Yöntemi uygularken tüm tarafların sürece etkin ve eşit ölçüde katılması,
herkesin birbirini dinlemesi, birbiri ile empati kurmaya çalışması,
birbirlerinin duygu ve ihtiyaçlarını anlamaya teşvik edilmesi gereklidir.
Bu yöntem iyi değerlendirildiğinde, çatışmaların “uzlaşma” ile
çözülebileceği konusunda ailede herkesin bir öğrenme yaşantısı
kazanarak olgunlaşabileceğini unutmamak gerekir.
Çocuğun yaz aylarını kendisini geliştirmek yönünde fırsata
dönüştürebilmesi için gerekli alt yapı sağlanmalı ve çocuk okul
döneminde yapamadıklarını yapmaya teşvik edilmelidir. Bunlar çeşitli
hobiler, spor etkinlikleri veya sanatsal aktiviteleri öğrenmek ve bir
alanda kendini geliştirmek olabilir. Bu planlar yapılırken, çocukların
yaklaşık 3 yaşından itibaren sosyalleşmeye başladıklarını unutmayıp,
grupların içinde yer alabilecekleri, takım halinde hareket etmenin
önemini anlayabilecekleri aktivitelere öncelik tanınmalıdır.

Yaz Tatilinde
Çocuklarınızla Birlikte
Katılabileceğiniz
Etkinlik Önerilerimiz;
İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ
SANAT ATÖLYELERİ

/ YAZ

İstanbul Modern, yaz tatilinde çocukların
eğlenceli etkinlikler aracılığıyla sanatı
anlamalarını, yorumlamalarını ve paylaşmalarını
sağlayan bir program hazırladı. 4 Temmuz-26
Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan
Genç AtölyeModern’de 7-12 yaş grubu çocuklar,
"Benim Müzem", "Hayal Evreni", "Tiyatro
Çantam" ve "Tuvaldeki Hikaye" başlıklı atölyelere
katılabilecekler.

BENİM MÜZEM (7-9 ve 10-12 yaş grupları için)
"Benim Müzem" adlı etkinlikte çocuklar "müze" kavramı üzerinde
duracak ve kolektif bir müze yaratacaklar. Küratörlerle, eser kayıt, arşiv
ve güvenlik görevlileriyle görüşmeler yaparak müzelerin sergileme
tekniklerini, eserleri koruma koşullarını, yapıt seçimlerini ve sergi
kurulum aşamalarını inceleyecekler. Sonra, elde ettikleri bilgileri
kullanarak kendi müzelerini kuracaklar. Ayrıca müzelerinde sergilemek
üzere resimden heykele, yerleştirmeden fotoğrafa birçok farklı dalda
atölye çalışmaları yapacak ve müzelerine ailelerini davet edecekler.

7-9 yaş grubu
25-29 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-12.00
15-19 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-12.00
22-26 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 13.00-15.00
10-12 yaş grubu
4-8 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-12.00
11-15 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün 13.00-15.00
8- 12 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-12.00

HAYAL EVRENİ (7-9 yaş grubu için)
"Hayal Evreni" adlı etkinlikte çocuklar, dünyamızın geçirdiği evreleri
inceleyecek, geçmiş ve günümüzün doğasını, bitki örtüsünü, yeryüzü
şekillerini, doğal oluşumlarını sentezleyip yorumlayarak hayali yeryüzü
maketleri yaratacaklar. Çocukların kendi sunumlarını video çekimiyle
gerçekleştirecekleri bu atölye çalışmasında resim, video performans ve
yerleştirme çalışmaları yapılacak.
7-9 yaş grubu
4-8 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün 13.00-15.00
11-15 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-12.00
1-5 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 13.00-15.00
22-26 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-12.00

TİYATRO ÇANTAM (7-9 yaş grubu için)
"Tiyatro Çantam" adlı etkinlikte çocuklar taşınabilir tiyatro tasarımları
yaratacaklar. Derinlikten dokuya, perspektiften hareket edebilen
mekanizmalara, kostüm tasarımından sahne düzenlemesine kadar birçok
detayı uygulayacaklar. Atölye çalışmasının sonunda sahneleyecekleri
bir oyunla etkinliği tamamlayıp perdelerini kapatacaklar.
7-9 yaş grubu
18-22 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün 13.00-15.00
1-5 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-12.00

TUVALDEKİ HİKAYE (10-12 yaş grubu için)
"Tuvaldeki Hikaye" adlı atölyede çocuklar, İstanbul Modern’in sürekli
sergisi "Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar"ı gezecek; ardından sergi
alanından seçilen bir eserle ilgili gözlemlerinden yola çıkarak, kendi
hikayelerini yaratacaklar. Senaryosunu yazdıkları bu hikayeyi, kendi
hazırlayacakları dekor ve kostümlerle sahneleyip filme çekecekler.
10-12 yaş grubu
18-22 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00-12.00
25-29 Temmuz tarihleri arasında hafta içi her gün 13.00-15.00
15- 19 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 13.00-15.00
Tel: 0212 334 73 41
Ücret: Genç Atölye Modern’e katılım bedeli atölye başına 180 TL.
İstanbul Modern Üyeleri’ne özel indirim uygulanıyor.

İTÜ BİLİM MERKEZİ /YAZ ATÖLYELERİ
Çocuğunuzun içindeki gizli mucit ve bilim adamını
çıkarmanın en iyi yolu İTÜ Bilim Merkezi’ndeki Eğlen
Bilim atölyelerinden geçiyor.. Hayal gücü, pratik ile
eğlenmek öğrenmekle birleşiyor! Çünkü biliyoruz ki bilim
her şeyin içinde ve aslında çok eğlenceli

“ÇILGIN BİLİM” YAZ BİLİM ATÖLYESİ Programında
sihirli kimya karışımları, enerji ve iklim atölyeleri, astronomi, roket,
geri dönüşüm atölyeleri, aerodinamik deneyleri ve böcek avı gibi bir
çok bilim atölyesi ve eğlence aktivite barındıran, bunun yanında
Nezahat Gökyiğit Botanik Parkı ve Planetaryum gezilerini de içeren,
hafta içi toplam 10 gün süren bir temel bilim- eğlence atölyesi.
Başlama tarihi: 11 Haziran 2012 (2 haftada bir tekrarlanır)
Saatler: 09:30 – 16:00
2 Haftalık Katılım Ücreti: 800 TL (Tek haftalık katılım ücreti: 500
TL)

ELEKTRONİK ATÖLYESİ (Yaş: 7-10)
7 -10 yaş arası teknolojiye meraklı arkadaşlarımızla 5 gün boyunca İTÜ
Bilim Merkezi’nde tıpkı birer
elektronik mühendisi gibi çalışıyor,
devreler tasarlıyor, oyuncaklar
üretiyor ve projelerimizle elektronik
dünyasına dev bir adım atıyoruz !
Başlama Tarihi: 11 Haziran 2012 (Her hafta tekrarlanır)
Saatler: 09:30 – 16:00
Katılım Ücreti: 500 TL

UÇAN MAKİNELER: MODEL UÇAK ATÖLYESİ
Uçmayı yeniden keşfediyor, uçan bir
makineyi baştan tasarlıyoruz. Hava ile
ilgili tiyatro gösterileri izleniyor,
deneyler yapılıyor, havacılık müzesi
geziliyor, uzay keşfediliyor. Parçalar
birleşiyor, modeller oluşuyor. Sonunda
uzaktan kumanda edebildiğimiz, havada
süzülen uçaklar ortaya çıkıyor. Üstelik
herkesin yaptığı uçaklar kursun sonunda kendisinde kalıyor!
Başlama Tarihi: 11 Haziran 2012 (2 haftada bir tekrarlanır)
Saatler: 09:30 – 16:00
2 Haftalık Katılım Ücreti: 1000 TL (Tek Haftalık Katılım Ücreti:
600 TL)

OKULDAN ÖNCE BİLİM” : 4-6 Yaş Grubu için
Bilim Atölyesi!
Türkiye’de 4-6 yaş grubundaki minik
meraklılar için de artık eğlence dolu bir
bilim okulu var! 2 Hafta süren bu
çalışmalar içinde baloncuklardan
kuklalara, zevkli ışık-gölge oyunlarından
basit robotlara kadar birçok bilimsel konu,
eğlenceli bir atmosfer içinde sunuluyor.
Kostümlü karakterlerin de eşlik edeceği aktivitelerde her şey çevrenin
ve doğanın algılanmasına yönelik, fikir üretme temeline dayanıyor.
Kursun sonunda katılımcılar Minik Bilim Meraklıları sertifikası ile
ödüllendiriliyor.
Başlama Tarihi: 11 Haziran 2012 (2 haftada bir tekrarlanır)
Saatler: 09:30 – 16:00
2 Haftalık Katılım Ücreti: 800 TL (Tek Haftalık Katılım Ücreti:
500 TL)

‘‘ARKEOLOJİ ATÖLYESİ” : 7-11 Yaş Grubu için
Arkeoloji Etkinlikleri!
Arkeoloji okulumuzda bir arkeolog meslek hayatı
içerisinde ne gibi şeylerle karşılaşıyorsa, bunları
bulduk, modelledik ve çocuklar için beş gün
boyunca yaşanabilen bir deneyime dönüştürdük.
Mumya yapımı, restorasyon, gerçek kazı
çalışması, tümleme, orienteering, çivi yazısı
atölyeleri yapılan aktivitelerden bazıları..

Başlama Tarihi: 11 Haziran 2012 (Her hafta tekrarlanır)
Saatler: 09:30 – 16:00

‘‘MUTFAKTA BİLİM’’ GÜNLERİ
Artık hem bilim insanı hem de harika bir
aşçı olmak mümkün! Burada bütün
deneyler besin maddeleri ve basit mutfak
gereçleri ile yapılıyor ve mutfağımız en
eğlenceli laboratuarımız haline geliyor.
Organik yangın söndürücü, dilin tad algısı,
ağızda patlayan baloncuklar, hızlı soğutma
ile dondurma yapımı atölyeleri bu kapsamda çocuklar ile yapılan
atölyelerden bazılarıdır.
“Mutfakta Bilim” 2 gün sürmektedir. Bu programımız daha küçük
gruplar için de açılabilmektedir. İlginiz doğrultusunda lütfen bizimle
iletişime geçiniz.
Mekan: İTÜ Bilim Merkezi İTÜ Taşkışla kampüsü Beyoğlu
Tel: 0 212 251 60 13

FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ
Çocuklar ile eğlenceli bir yolculuğa çıkıyoruz.
Fotoğraf makinalarını alıp fotoğraf çekiyoruz
fotoğraf dünyasının penceresini aralıyoruz.
Eğlenceli ve öğretici bir maceraya hazırmısınız?
Dersler 6-10 ve 11-16 yaş olmak üzere iki farklı
grupta yapılıyor .
Hafta içi Pazartesi -Çarşamba 11:00- 12:30 13:0014:30
Hafta sonu Cumartesi 15:30-17:00 17:00-18:30 arasında
Bilgi ve rezarvasyon için info@zerinkultural.com’a mail atabilirsiniz
yada 0 532 323 20 15 den ulaşabilirsiniz.

YAZ KAMPLARI
İBRAHİM KUTLUAY BASKETBALL ACADEMY &
ADİDAS ULUSLARARASI YAZ KAMPI (GÖKOVA)
Kamp yeri: Gökova (Yücelen
Hotel, Akyaka / Gökova / Muğla)
Kamp Dönemleri:
Southern Camp : 11-16 Haziran
2012 – 1995-2004 doğumlular
Junior Camp #1 : 17-22 Haziran
2003-2005 doğumlular
Junior Camp #2 : 23-28 Haziran
2001-2004 doğumlular
Junior Camp #3 : 29 Haz.-5 Tem.
2001-2002 doğumlular
Team Camp:
5-10 Temmuz
1998-2000 doğumlular
Game Camp:
11-21 Temmuz
1995-2000 doğumlular
Adres: Bağdat Cad. Şan Apt. No:245/3 Göztepe
Tel: 0216 411 48 00

Camp Club 2012 – Uludağ ve Orman Kampı
24 yıllık tecrübe, 172 dönemin
birikimi, binlerce öğrenci ve
velilerimizden alınan referanslarla,
ülkemize "Yaz Kampları" geleneğini
yerleştiren, Dünya Gençlik Kamp
Hizmetleri bilinen adıyla CAMP
CLUB, 2012 Dağ ve Orman Kampını
Uludağ'ın en prestijli tesislerinden
olan Alkoçlar Hotel'de
gerçekleştirecektir.

Kamp yeri: Alkoçlar Hotel
Kamp Dönemleri: 1-15 Temmuz 2012
Yaş grubu: 9-15 yaş arası
Katılım bedeli: 2230 TL
Tel: 0212 275 79 09
Ayrıntılı bilgi: http://www.dunyagenclikkamp.com.tr

Camp Club 2012 – Junior Camp
Ülkemizde "Yaz Kampları" konusunda
ilklerin öncüsü olan, Dünya Gençlik
Kamp Hizmetleri - CAMP CLUB,
Türkiye'de ilk defa 5 yıl önce başlattığı
Junior Kamp, 2012 yazında Uludağ'da
Alkoçlar Hotel'de devam etmektedir.
Kamp yeri: Bursa – Uludağ - Alkoçlar Hotel
Kamp Dönemleri: 1-10Temmuz 2012
Yaş grubu: 8-10 yaş arası
Tel: 0212 275 79 09
Ayrıntılı bilgi: http://www.dunyagenclikkamp.com.tr

TEMEL BİNİCİLİK EĞİTİMİ YAZ KAMPI
Çocukların seviyelerine göre gruplar halinde yapılan derslerin içeriği,
temel binicilik eğitimi, tımar, at bilgisi teori
dersleri, atlı oyunlardan oluşuyor.
Çalışma günleri: Pazartesi hariç hafta içi
10.00-19.00, hafta sonu 10.00-17.30 saatleri
arasında hizmet veriyor.
Mekan: Maslak üç Yol Mevkii, Binicilik
Tesisleri Maslak / Şişli
Telefon Numarası: 0 (212) 276 20 56
Ayrıntılı bilgi: http://www.istanbulatlisporkulubu.com

MÜJDAT GEZEN YAZ OKULU
7-16 Yaş grubunda çocuklar için ;
1.Dönem : 11 Haziran – 6 Temmuz arasındadır.
2.Dönem: 16 Temmuz – 10 Ağustos arasındadır.
Tel: 0216 348 80 72
Ayrıntılı bilgi: http://www.mujdatgezensanatmerkezi.com.tr

SİNEMALAR
MADAGASKAR 3 / EUROPE’S MOST WANTED 3D
Filmin Konusu:
Dört sevimli arkadaşımız olan alex, melman, gloria ve
marty new york'a dönmek için yine çaba
içerisindedirler. Bu sefer bir sirke katılırlar ve sirk ile
birlikte gezmeye başlarlar.. Fakat sirkte başlarına
geleceklerinden haberleri yoktur.

SHREK 4 / FOREVER AFTER
Filmin Konusu :
Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir
şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları
çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik
etmektedir.Zaman tersine dönmüş gibidirBu iyi aile
babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar.
Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı
eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek

bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli
Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Shrek’in yeni görevi her şeyi
eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır.
Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

GÜZEL VE ÇİRKİN / BEAUTY AND THE BEAST
Filmin Konusu:
Küçük bir fransız köyünde yaşayan belle, tekdüze
hayatından sıkılmış durumdadır. Bir gün
babasının gece yolunu kaybedip bir şatoda esir
edilmesi üzerine Belle, hiç de beklemediği bir
durumla karşılaşır, şatonun sahibi lanetlenmiş bir
prenstir

SEVİMLİ KEDİ İŞ BAŞINDA / DON GATO Y SU
PANDİLLA (TOP CAT)
Filmin Konusu:
Top Cat ve çetesi, dolandırıcılığı önlemek için
çalışırken hiç mutlu olmayan yeni bir polis şefi,
yoksul memur Dribble performansı ile karşı
karşıya...

Kaynakça:




Yeşilyaprak, Binnur. Çalışan Anne ve Çocuk. İstanbul: Morpa
Kültür Yayınları, 2004.
Gander, Mary. Gardiner, Harry. Çocuk ve ergen gelişimi.
İstanbul: İmge Kitapevi, 2008.
https://www.pdr.org.tr/HaberDetay.aspx?id=36
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