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Merhaba Sevgili Anne-Babalar ve Sevgili Çocuklar,

Yarıyıl tatilinin tadını çıkarırken ailece yapabileceğiniz etkinlikler, 

katılabileceğiniz atölyeler ve sergiler burada.  Kendinizi 

keşfedeceğiniz yeni hobiler edinmeniz, keyifle gezmeniz ve 

eğlenmeniz dileğiyle.

Sağlıcakla kalın sevgili anne-babalar ve sevgili çocuklar. 

Çocuklara Çevrimiçi Modern ve Çağdaş 
Sanat Programı

İstanbul Modern, hafta sonları Çocuklara 
Çevrimiçi Modern ve Çağdaş Sanat Programı 
düzenliyor. Bu çevrimiçi programa Türkiye’nin 
her yerinden katılan çocuklar, müze 
uzmanları ile buluşup, modern ve çağdaş 
sanat konularında bilgi ediniyor, tartışıyor ve 
sanatsal üretimler gerçekleştiriyor.

Van Gogh Müzesi

Bugünün  çevrimiçi ziyaretini Amsterdam'da 
bulunan Van Gogh Müzesi'ne yapmaya ne 
dersin?

https://www.istanbulmodern.org/tr/egitim/cocuklara-cevrimici-modern-ve-cagdas-sanat-programi_2534.html
https://360stories.com/amsterdam/story/the-zouave


3

YARIYIL ETKİNLİK ÖNERİLERİÖZEL IRMAK ANAOKULU

İngiltere’de Bakanlık onaylı olarak yaklaşık 
12 ülkede sanat atölyeleri gerçekleştiren, 
çevrimiçi ve Yüz Yüze faaliyetler sunan sanat 
kurumu QBICART ile tanışmaya ne dersiniz?

SSM Çocuk Atolyeleri

SSM Öğrenme Programları, farklı yaş 
gruplarından çocuklar için hazırlanan ve hafta 
sonu gerçekleştirilen atölyelere ev sahipliği 
yapıyor. Sakıp Sabancı müzesine misafir 
olmak ister misiniz?

Müze Gazhane

Müze Gazhane’nin çocuklar ve yetişkinler için 
düsenledikleri etkinlikleri de burada :)

https://qbicart.com/
https://www.sakipsabancimuzesi.org/sergiler-ve-etkinlikler/atolye/202
https://muzegazhane.istanbul/#home
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Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri

Akbank Sanat birbirinden farklı ve yaratıcı 
çocuk atölyelerini evlerinize taşıyor. 
Sanat eğitmeni Barış Karayazgan'ın 
yürütücülüğünde, çocukların ve 
ebeveynlerin evde eğlenceli ve eğitici 
aktiviteler yapabilmesini kolaylaştıran çocuk 
sanat atölyelerini birlikte keşfedebilir ve 
deneyimleyebilirsiz.

Kokopelli Şehirde

Ekoloji ve sürdürülebilir yaşam üzerine 
çocuk ve yetişkinlere yönelik öğrenme ve 
deneyimleme alanı olan Kokopelli Şehirde ile 
evde kompost yapabilir ya da saksıda bostan 
yetiştirebilirsiniz.

Çocuğunuz ile birlikte nitelikli kitaplardan 
oluşan bu kitap listesini inceleyebilir, yeni 
kitaplar edinebilirsiniz.

KİTAPLAR

https://www.akbanksanat.com/etkinlik/akbank-sanat-cocuk-atolyeleri-evinizde
https://www.akbanksanat.com/etkinlik/akbank-sanat-cocuk-atolyeleri-evinizde
https://www.kokopellisehirde.com/
https://okuyanbirgelecek.acev.org/kitap-oneri-listesi-obg.pdf
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KUTU OYUNLARI
Bazen sadece durmak, dinlenmek, bazen spor yapmak, bazen 

sohbet etmek, bazen de oynamak gerek. Çocuğunuz ile birlikte 

oynayabileceğiniz kutu oyunlarına ulaşmak için incelemek 

istediğiniz oyunun üzerine tıklayabilirsiniz. 

Oyun oynarken müzik dinlemek isterseniz 

çocuklar için özel şarkılar burada. 

https://open.spotify.com/artist/0WEm7OoYkjL0n7OirhWkN8?si=df80489db1ff4dcd&nd=1
https://www.ustunzekalilar.com/urun/quoridor-cocuk-quoridor-junior-oyunu
https://www.ustunzekalilar.com/urun/jungle-dikkat-gelistiren-zeka-oyunu-3-yas
https://www.ustunzekalilar.com/urun/penguenler-pengoloo-plastik-oyunu-4-yas
https://www.ustunzekalilar.com/urun/zoombat-dikkat-gelistiren-hafiza-oyunu-3-yas
https://www.ustunzekalilar.com/urun/clink-dikkat-gelistiren-zeka-oyunu-3-yas
https://www.ustunzekalilar.com/Dans-Eden-Tavuklar-Hafiza-Oyunu-4-yas,PR-2050.html
https://www.ustunzekalilar.com/urun/rapidoo-aile-dikkat-gelistiren-zeka-oyunu-3-yas
https://www.ustunzekalilar.com/KEVA-Brain-Builders-Junior-Tasarim-Oyunu4-yas,PR-4876.html
https://www.ustunzekalilar.com/Zingo-Sayi-Kavrama-1-2-3-Oyunu-4-yas,PR-83.html
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https://www.ustunzekalilar.com/urun/dedektif-xl-hiz-ve-zeka-oyunu-3-yas
https://www.ustunzekalilar.com/Reversi-Strateji-Oyunu-5-Yas,PR-2108.html
https://www.ustunzekalilar.com/Rorynin-Hikaye-Kupleri-Oyunu-Yolculukta-6-yas,PR-1901.html
https://www.ustunzekalilar.com/Meta-Forms-Gorsel-Dikkat-Oyunu-6-yas,PR-2066.html
https://www.ustunzekalilar.com/urun/kurnaz-tilki-outfoxed-hafiza-oyunu
https://www.ustunzekalilar.com/Trafik-Mantik-Rush-Hour-Junior-Oyunu-5-yas,PR-3.html
https://www.ustunzekalilar.com/Baloncuklar-Bubbles-Gorsel-Algi-Oyunu-6-yas,PR-3108.html
https://www.ustunzekalilar.com/Look-Look-Dikkat-ve-Odaklanma-Oyunu6-Yas,PR-2079.html
https://www.ustunzekalilar.com/Dans-Eden-Tavuklar-Hafiza-Oyunu-4-yas,PR-2050.html
https://www.ustunzekalilar.com/urun/tik-tak-bomm-ekstra-ekstra-kart-ekstra-heyecan
https://www.ustunzekalilar.com/urun/hizli-bardaklar-4-set-speed-cups-dikkat-oyunu-6-yas
https://www.ustunzekalilar.com/Dobble-Hiz-ve-Konsantrasyon-Oyunu-6-yas,PR-2591.html
https://www.ustunzekalilar.com/Cilgin-Ofis-Mantik-Oyunu-Crazy-Office-7-yas,PR-1596.html
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FİLMLER
Yetişkinlerin çocuklarla bilinçli seçimler yaparken kullanabileceği 

bir rehber. Dijital dünyaya dair aradıklarınızı bulabileceğiniz 

"commonsensemedia" size çocuklar için filmler, kitaplar, dijital 

oyunlar ve çok daha fazlası ile ilgili uzman incelemeleri, objektif 

tavsiyeler ve değerlendirmeler sunuyor.   

https://www.commonsensemedia.org/


iyi
tatiller!

irmak.k12.tr

http://irmak.k12.tr
http://facebook.com/irmakokullari
http://twitter.com/irmakokullari
http://youtube.com/irmakokullari
https://www.linkedin.com/company/6391613/
http://instagram.com/irmakschools
http://instagram.com/irmakschools

