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Sayın Velilerimiz,

Bu kitapçık, TED İstanbul Koleji İlkokulu olarak

öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirebileceğiniz yaz tatili

önerilerimizden oluşmaktadır. Öğrencilerimizden tatil

dönüşü, gerçekleştirdikleri önerilerden en az 2 tanesini sınıf

ortamında paylaşmalarını bekliyoruz.

İnteraktif önerilerimize ulaşmak için sayfada bulunan

linklere tıklayabilir ya da linklerden birini seçip

kopyalayarak tarayıcı sayfasına yapıştırabilirsiniz.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, iyi tatiller dileriz.
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1. Ailenizle birlikte sanal turlar yapabileceğiniz çeşitli mekan

önerileri için «DÜNYAYA AÇILAN PENCERE» sayfasına

bakabilirsiniz.(Sayfa 6,7,8 ve 9)

2. Tatilde izleyerek/dinleyerek güzel vakit geçireceğiniz opera,

tiyatro, sinema filmi önerilerimiz «SEYİRLİK» sayfasında. (Sayfa 10)

3. Kendi oyuncağınızı yapmak nasıl olurdu? Hem de kolay bulunan

malzemelerle… Öyleyse «YAPIMI KOLAY OYUNCAK» sayfasına göz

atın. (Sayfa 11 ve 12)

4. Hiç bilmediğiniz bir alfabeyle tanışmak ve o alfabe ile yazılar

yazmak ister misiniz? «İLGİNÇ BİR BİLGİ, İLGİNÇ BİR ETKİNLİK»

sayfasına göz atın. ( Sayfa 13)

5. Yazı yazmanın keyfine varmak için güzel önerilerimiz var. (Sayfa

14)
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6. Tatilde bol bol okuma yapmanız için yayınevi önerilerimiz var.

(Sayfa 15)

7. Yaz tatilinde bilgilerini unutmamak, tekrar çalışmaları yapmak

isteyenler için «TATİL KİTABI ÖNERİLERİMİZ» var. (Sayfa 16)

8. Sporsuz tatil geçmez. «SPOR ZAMANI» sayfasında yoga, dans ve

egzersizler, spor ile ilgili kitap önerileri, «HER GÜNE YENİ BİR

ETKİNLİK» sayfasında da aktivite önerileri var. (Sayfa 17, 18 ve 19)

9. Yeni dergiler keşfedebilir, kodlama çalışmaları yapabilirsiniz.

«BİLİMSEL İÇERİKLİ DERGİ ÖNERİLERİMİZ» ve «KODLAMA SİTESİ

ÖNERİLERİMİZ» sayfasına bayılacaksınız. (Sayfa 20).

10. Şimdi yazmanın tam zamanı! «İNTERAKTİF ÇALIŞMA

ÖNERİLERİMİZ» sayfasında kendi dijital hikaye kitaplarınızı

oluşturabilir, hikayenize uygun karakterler, arka planlar, çizimler

ekleyebilirsiniz. (Sayfa 21)

11. Günlük hayatta matematikle ilişkilendirilebilecek birçok örnek

vardır. Oyunlar da bunun bir parçası. Eğlenceli oyun önerileri için

«MATEMATİK HER YERDE» sayfasına göz atın. (Sayfa 22 ve 23)
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12. İşlemsel becerilerinizi geliştirmeye yönelik alıştırmaları

«İNTERAKTİF MATEMATİK OYUNLARI ÖNERİLERİMİZ» sayfasında

görebilirsiniz.(Sayfa 24).

13. 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimiz için «İNTERAKTİF FEN BİLİMLERİ

ÖNERİLERİMİZ» var. (Sayfa 25)

14. «MOBİL UYGULAMA ÖNERİLERİMİZ» sayfasında yararlı ve

eğlenceli uygulamalara ulaşabilirsiniz. (Sayfa 26)

15. Sanatsız tatil olmaz! Sanat çalışmaları önerileri için «İÇİMİZDEKİ

SANAT» sayfasına göz atın. (Sayfa 27 VE 28)

16. «RUHUMUZUN GIDASI MÜZİK» sayfasında çeşitli müzik

aktivitelerine katılırken, konser ve kitap önerileri de bulacaksınız.

(Sayfa 29 VE 30)

17. «GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ÖNERİLERİ» (Sayfa 30)
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DÜNYAYA AÇILAN PENCERE

Ailenizle birlikte evinizden ulaşabileceğiniz, sanal tur yapabileceğiniz 

çeşitli mekanların adreslerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu müzelerde 

dikkatinizi çeken unsurları not alabilir, okula döndüğünüzde 

arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Monterey Bay Akvaryumu’ndaki

mercan habitatlarına, balık

türlerine ve yosun ormanlarına

merhaba diyelim.

https://www.montereybayaquariu

m.org/visit/exhibits

Tarihin akışını değiştiren tapınak

Göbeklitepe’nin şaşırtan anıtsal

mimarisine göz atın.

https://sanalmuze.gov.tr/TR-
259963/gobeklitepe-orenyeri---
sanliurfa.html

https://www.montereybayaquarium.org/visit/exhibits
https://www.montereybayaquarium.org/visit/exhibits
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html
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Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi

Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni

360⁰ gezebilirsiniz.

https://sanalmuze.gov.tr/TR259957/
kurtulus-savasi-muzesi---ankara.html

İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi

Binası olan Cumhuriyet Müzesi’ni

360⁰ gezebilirsiniz.

https://sanalmuze.gov.tr/TR259958

/cumhuriyet-muzesi---ankara.html

Picasso Müzesi kapılarını sanal

bir tur için insanlara açıyor. Siz de

Barcelona'da bulunan bu barok

yapıya ait detayları

inceleyebilirsiniz.

http://courtyard.museupicassob

cn.org/virtual-tour

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi---ankara.html
https://sanalmuze.gov.tr/TR-259958/cumhuriyet-muzesi---ankara.html
http://courtyard.museupicassobcn.org/virtual-tour
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Doğanın ve yeşilin önemine

dikkat çekmek linke tıklayarak

Atatürk Arboretumu’na sanal gezi

yapabilirsiniz.

https://ataturkarboretumu.ogm.
gov.tr/Uploads/sanal-
tur/homepage.html

Arıların ve kelebeklerin ekosisteme katkısında büyük rol oynayan

çiçeklere dikkat çekmek için çocuğunuzla aşağıdaki linke tıklayarak

dünyanın en büyük çiçek bahçesi olan Dubai Miracle Garden’a sanal

gezi yapabilirsiniz.

https://www.p4panorama.com/Gallery.aspx/dubai-miracle-garden-
360-virtual-tour/

https://ataturkarboretumu.ogm.gov.tr/Uploads/sanal-tur/homepage.html
https://www.p4panorama.com/Gallery.aspx/dubai-miracle-garden-360-virtual-tour/
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Yerli ve yabancı turistlerin
İstanbul turlarında ilk adresi olan
Miniatürk, kısa sürede muhteşem
bir Türkiye turu atmak isteyenler
için de ideal bir mekân.
Kısacası, Türkiye’nin Vitrini!
http://www.3dmekanlar.com/tr/
miniaturk-parki.html

Konya Bilim Merkezi; tematik ve
açık hava sergileri, gözlem ve seyir
kulesi, gezegen evi gibi
mekanlarıyla ziyaret edilmesi
gereken müzeler arasında
bulunuyor.
https://sanalgezinti.com/yeni/tubi
tak/konya-bilim-merkezi/tr.html

Birbirinden değerli koleksiyonların
bulunduğu Rahmi Koç Müzesi, bir
müzeden çok daha ötesi.

http://www.3dmekanlar.com/tr/r
ahmi-koc-muzesi.html

http://www.3dmekanlar.com/tr/miniaturk-parki.html
https://sanalgezinti.com/yeni/tubitak/konya-bilim-merkezi/tr.html
http://www.3dmekanlar.com/tr/rahmi-koc-muzesi.html
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SEYİRLİK
Ailenizle birlikte keyifle izleyebileceğiniz, üzerinde konuşup 

tartışabileceğiniz önerilerimiz var.

FİLM ÖNERİSİ:

“Şarkını Söyle” ve «Her 

Çocuk Özeldir» isimli filmleri 

çeşitli uygulamalar ya da 

web siteleri aracılığıyla 

izleyebilirsiniz.

TİYATRO ÖNERİSİ

Eti Çocuk Tiyatrosu’nun Heidi 

adlı oyununa aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watc

h?v=V4o3dPNHh2M

OPERA ÖNERİSİ

«Barış Ormanı Çocuk Operası” adlı

gösteriye aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=
g5soa_hl9w0

https://www.youtube.com/watch?v=V4o3dPNHh2M
https://www.youtube.com/watch?v=g5soa_hl9w0
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YAPIMI KOLAY OYUNCAK

Çevrenizdeki her şey bir oyuncağa dönüştürülebilir. Farklı bir 
gözle bakarsanız her şeyin oyuncak yapmak için 

kullanılabileceğini görürsünüz. 
İhtiyacınız olan tek şey, nesnelere yaratıcı bir gözle 

bakabilmektir. 

RÜZGAR ARABASI

Malzemeler:

Bir parça kalın karton, pipetler, çöp şiş çubukları, plastik şişe kapakları,

Kağıt bardak, kağıt tutkalı, yapışkan bant, oyun hamuru.

Yapımı:

1.İki pipeti karton tabakasının 

genişliğinden biraz uzun olacak şekilde 

kesin.

2. Bunları yapışkan bantla kartona 

yapıştırın.

3. Karton parçasını ters çevirin ve kağıt

bardağı pipetlerin bulunduğu tarafın

arkasına yapıştırın.
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4. Dört plastik şişe kapağını plastik

oyun hamurlarıyla doldurun.

Bunlardan ikisine tahta çubuklardan

birer tane saplayın.

5. Bu çubukları kartona

yapıştırdığınız pipetin içinden

geçirin. Kartonun öbür tarafında

çubukların dışarıda kalan uçlarına

diğer şişe kapaklarını saplayın.

6. İsterseniz arabayı çeşitli şeylerle (düğme, kağıt parçaları) zevkinize

göre süsleyebilirsiniz.

NASIL OYNAYACAKSINIZ?

Bir başlangıç çizgisi

belirleyerek arabalarınızı

yerleştirin. Üfleyerek hareket

ettirmeye çalışın.

Bitiş çizgisine ilk ulaşan

oyunu kazanır.
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İLGİNÇ BİR BİLGİ, İLGİNÇ BİR ETKİNLİK

(MORS ALFABESİ)

Mors Alfabesi ile bir metin yazmak, o metnin hem ışıkla hem 
de sesle nasıl ifade edildiğini deneyimlemek ister 

misiniz? Öyleyse aşağıdaki linke tıklayın.

https://morsecode.world/international/translator.html

Mors Alfabesi, kısa ve uzun sinyalin
farklı olan kombinasyonlarının harfleri,
noktalama işaretleri ya da sayıların
oluşturmuş olduğu bir haberleşme
dilidir. Elektrik sinyali ya da radyo
frekansları ile kişiden uzak olan farklı
bir noktaya yazılı olan bir metnin
iletilmesidir. Mors Alfabesi, ses ile ya
da ışık ile yazılabilen bir alfabedir.

Dönemler boyunca insanlar gizli
kodlamalar kullanarak iletişim kurdu.
Bu gizli kodlardan biri de Mors
alfabesiydi. Telefonun olmadığı
dönemlerde mors alfabesi ile benzer
iletişim kurulabilmekteydi.

https:///
https://morsecode.world/international/translator.html


14

YAZMAK BİR KEYİFTİR

Yazı yazmak zihin sağlığını destekliyor. İnsanın kendi düşüncelerini gözden 

geçirmesine yardımcı oluyor. Kırılgan, üzgün ruh halini iyileştiriyor, kendini 

iyi hissettiriyor. Nasıl mı? Aşağıda yazmaya yönelik önerilerimize göz 

atabilirsiniz.

(3. ve 4. sınıflar için)

Eğlenceli Şeyler Kitabı – Mavisel Yener (Günışığı)

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi – Mustafa Yoğurtçu (İş Bankası)

Yaratıcı Yaramazlık – Nilay Yılmaz (Altın Kitap)

Benim Hikayem – Simon Cheshire (TUDEM)



YAYINEVİ ÖNERİLERİMİZ

Yaş grubuna uygun kitap seçimi için aşağıda yer alan yayınevleri 

listesinden yararlanabilirsiniz.

• Can Çocuk Yayınları

• Doğan Egmont Yayıncılık

• Final Kültür Yayınları

• Kırmızı Kedi Yayınları

• Yapı Kredi Yayınları

• İş Bankası Kültür Yayınları

• Günışığı Yayınları

• Kelime Yayınları

• Beyaz Balina Yayınları

• Bilgi Yayınları
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TATİL KİTABI ÖNERİLERİMİZ

• Doğan Egmont Yayıncılık

• Kırmızı Beyaz Yayınları

• Tudem
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SPOR ZAMANI

Düzenli spor yapmak, okulda ve sosyal hayatta daha başarılı 

olmaya yardımcı oluyor. Enerjimizi atma zamanı…

Haydi Spora!

Çocuk Egzersiz Çalışmaları Kanalı 
Little Sports

https://www.youtube.com/channel/
UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg

Çocuk Yogası Çalışmaları
Cosmic Yoga

https://www.youtube.com/user/Cos
micKidsYoga

Just Dance Kanalı

https://www.youtube.com/user/just
dancegame

https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga
https://www.youtube.com/user/justdancegame
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SPORLA İLGİLİ KİTAP ÖNERİLERİMİZ

Sporun hayatımızdaki yeri ve önemini anlatan güzel kitap 

önerilerimize göz atın.

1 ve 2. Sınıflarımız İçin:

3 ve 4. Sınıflarımız İçin:
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HER GÜNE YENİ BİR HAREKETLE BAŞLAMAK

Uyandığında bir hareket seç ve güne o hareketle başla.
Güç sende artık!

UNUTMA! Uçamazsan koş. Koşamazsan yürü. Yürüyemezsen 
emekle.  Ama ne yaparsan yap ilerlemeye devam et…

Her gün yaptığın bir aktivite için tabloya bir tik atabilir ya da bir 
çıkartma yapıştırabilirsin.

• Seçilen aktivite en az 30 dk aktif olarak yapılmalı,
• Haftada en az 3 aktivite tamamlanmalı,
• Aktiviteler esnasında sıvı tüketimi unutulmamalı,
• Beslenme alışkanlıklarındaki tercihin; sağlıklı gıdalar ve 

atıştırmalıklar olmalı 😊

Yaptığın her aktivite için bir madalya toplamaya ne dersin?

Haftada 2 gün 30 dk egzersiz yaptıysan,

Haftada 3 gün 30 dk egzersiz ve bir eğitsel oyun oynadıysan,

Haftada 4 gün 30 dk egzersiz, aktivite ve bir eğitsel oyun 
oynadıysan,



BİLİMSEL İÇERİKLİ DERGİ ÖNERİLERİMİZ

Bilim Çocuk dergilerinin tüm sayıları ücretsiz erişime açıktır. 

Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://bilimcocuk.tubitak.gov.tr/

KODLAMA SİTESİ ÖNERİLERİMİZ

https://algodijital.com/

https://blockly.games/

https://studio.code.org/s/course1

https://studio.code.org/s/course2

https://hourofcode.com/tr/learn

https://scratch.mit.edu/
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Bilim Çocuk 

National Geographic Kids

Atlas Çocuk

Araştırmacı Çocuk

http://bilimcocuk.tubitak.gov.tr/
https://algodijital.com/
https://blockly.games/
https://studio.code.org/s/course1
https://studio.code.org/s/course2
https://hourofcode.com/tr/learn
https://scratch.mit.edu/


İNTERAKTİF ÇALIŞMA ÖNERİLERİMİZ

Dijital Hikaye Kitabı Oluşturma

Uygulamaları ile okuma yazma becerilerinizi geliştirerek kendi
dijital hikaye kitaplarınızı oluşturabilirsiniz. Hikayenize uygun
karakterler, arka planlar, çizimler ve yazılar ekleyerek kendi hikaye
kitabınızı tasarlayabilirsiniz.

Kelime Bulutu Oluşturma

3D Çizim Çalışmaları
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https://www.mystorybook.com/

https://www.storyjumper.com/

https://www.tinkercad.com/ 

Bu uygulama ile kendi 3D 
tasarımlarınızı kolaylıkla 

oluşturabilirsiniz. 

Bir kaç kelime belirle.
Bir şekil seç.
Ve oluştur. 

İstediğin bir konuda  ve 
tasarımda kendi Kelime 

Bulutunu oluştur ve 
paylaş.

https://wordart.com/

https://www.mystorybook.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.tinkercad.com/
https://wordart.com/
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MATEMATİK HER YERDE

Yaz tatilinde oynayabileceğiniz eğitici oyun önerileri bu 

sayfada. Ailece eğlenmeye ne dersiniz?

3 ve 4. Sınıflarımız İçin Oyun Önerileri:

▪ Katamino

▪ Eğlenceli Matematik Çarpma İşlemi 

▪ Q Bitz

▪ Mangala

• Satranç

• Four In a Row

• Uno

• Tübitak Oyun ve Etkinlik Kartları 

• Look Look

• Skipty

1 ve 2. Sınıflarımız İçin Oyun Önerileri:

• Fast Flip

• Dobble

• Whatizz
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Matematik içerikli okuma kitapları önerileri için aşağıdaki 

listeye bakmadan geçmeyin. 

2. Sınıflarımız İçin:

• Matematik Ormanı Masalları 

(Polat ONAT)

• Bu Çok Fazla Biraz Çıkar (Hyeon –

JuLee) 

3. Sınıflarımız İçin:

• Matematiğin Kaç Canı Var? 

(Merve Uygun) 

• Çılgın Matematik (Rob Eastaway + 

Mike Askew)

4. Sınıflarımız İçin:

• Fırat’ın Matematik Korkusu (Elvin 

ÖVEN) 

• İnci’nin Resfebe Merakı (Elvin 

Öven) 

• İşlem Tamam 1 (Toprak Işık)



İNTERAKTİF MATEMATİK OYUNLARI ÖNERİLERİMİZ

RİTMİK SAYMA(2 ve 3. sınıflar 
için)

http://www.sheppardsoftwar
e.com/mathgames/earlymath
/BalloonPopSkip.htm

TOPLAMA-ÇIKARMA 
(1 ve 2. sınıflar İçin)
https://www.arcademics.com/games
/alien
https://www.arcademics.com/games
/mission
https://www.arcademics.com/game

s/island-chase ÇARPMA-BÖLME

(3 ve 4. sınıflar İçin)

https://www.multiplication.co
m/games/play/multiplication-
4-row

KESİRLER

(2, 3 ve 4. sınıflar için)
http://www.sheppardsoftware.co
m/mathgames/earlymath/fractio
ns_shoot.htm

«Timez Attack» oyununu indirerek dört işlemle ilgili eğlenceli 
tekrar çalışmaları yapabilirsiniz. Ayrıca Khan Academy sitesinden 
istediğin konuları tekrar edebilirsiniz.
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http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonPopSkip.htm
https://www.arcademics.com/games/alien
https://www.arcademics.com/games/mission
https://www.arcademics.com/games/island-chase
https://www.multiplication.com/games/play/multiplication-4-row
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonPopSkip.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonPopSkip.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/fractions_shoot.htm


İNTERAKTİF FEN BİLİMLERİ ÖNERİLERİMİZ
. 
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PROPERTIES OF MATERIALS: Dili İngilizce olan bu oyunda maddelerin 

birçok özelliğini keşfedeceksiniz. Maddeleri saydam, esnek ve suyu 

emmeme özelliklerine göre sınıflandıracaksınız. (2, 3 ve 4. sınıflar için)

https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/materialproperties.html

BESİN ZİNCİRİ YARIŞMASI: Dili İngilizce olan bu yarışmada canlılar 

arasındaki besin zincirini keşfedeceksiniz. 53 tane besin zincirinin hepsini 

deneyip bulabilirsiniz. (2, 3 ve 4. sınıflar için)

https://toybox.tools.bbc.co.uk/activities/id/g6klkqfxx1/exitGameUrl/http

s:%2F%2Fwww.bbc.com%2Fbitesize%2Farticles%2Fzsphrwx/language/en

-GB/palette/colour-palette-7

PHETCOLORADO SİMÜLASYONLARI: 

Bu sitede yer alan fen bilimleri konularına 

uygun simülasyonları bilgisayarınıza indirip 

konuları tekrar edebilirsiniz. 

https://phet.colorado.edu/tr/simulations/ca

tegory/by-level/elementary-school

SAMANYOLU GALAKSİSİ İZLEME

SİMULASYONU: Dili İngilizce olan bu

simülasyon ile, Dünya'mızın bulunduğu

Samanyolu Galaksisinde bir tura

çıkabileceksiniz.

http://stars.chromeexperiments.com/

https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/materialproperties.html
https://toybox.tools.bbc.co.uk/activities/id/g6klkqfxx1/exitGameUrl/https:%2F%2Fwww.bbc.com%2Fbitesize%2Farticles%2Fzsphrwx/language/en-GB/palette/colour-palette-7
https://phet.colorado.edu/tr/simulations/category/by-level/elementary-school
http://stars.chromeexperiments.com/


MOBİL UYGULAMA ÖNERİLERİMİZ
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STACK THE COUNTRIES 

Çocuklar için coğrafya ve harita bilgilerini geliştirecek eğitici

bir uygulama olan Stack the Countries, iOS ve Android

uygulama mağazalarında küçük kaşiflerin yeni yerler

keşfetmesine yardımcı oluyor. Ülkenin başkenti, komşuları,

bayrağı, resmi dili, büyük şehirleri, kıtası, sınır komşuları gibi

daha birçok bilgiyi eğlenceli bir şekilde onlara öğretiyor.

TWING

Bilimin eğlenceli hali Twing’i keşfedin. Bilimsel 

içerikleri, oyunlarla ve deneylerle keşfetmek 

için Twing mobil uygulamasını deneyebilirsiniz.

https://www.twinscience.com/tr/twingapp/
https://www.youtube.com/watch?v=gn2I_EG9
S_o

https://www.twinscience.com/tr/twingapp/
https://www.youtube.com/watch?v=gn2I_EG9S_o
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İÇİMİZDEKİ SANAT

İlham perisi gelecekse insanı her zaman ve her yerde 

bulabilir. Yerdeki çöpten bir kalem ucuna, eski eşyalardan 

yemeklere kadar her şey sanata dönüşebilir. Sanatla ilgili 

kitap önerilerimizi ve sanat etkinlik linklerini  incelemenizi 

öneririz.

1 ve 2. Sınıflarımız İçin Online 

Kitaplar:

BEN PICASSO

https://www.sakipsabancimu

zesi.org/sites/default/files/be

n_picasso_1.pdf

BEN DALİ

https://www.sakipsabancimu

zesi.org/sites/default/files/be

n_dali1.pdf

3 ve 4. Sınıflarımız İçin Online 

Kitaplar:

BEN ESERLERİ KORUYORUM

https://www.sakipsabancimu

zesi.org/sites/default/files/be

n_eserleri_koruyorum_0.pdf

BEN RODİN

https://www.sakipsabancimu

zesi.org/sites/default/files/be

n_rodin_0.pdf

https://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/ben_picasso_1.pdf
https://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/ben_dali1.pdf
https://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/ben_eserleri_koruyorum_0.pdf
https://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/ben_rodin_0.pdf
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1 VE 2. SINIFLAR İÇİN SANAT ETKİNLİĞİ ÖNERİLERİ

29 Oyuncak

https://www.youtube.com/watch?v=p5Ry1lznSps

Evdeki Basit Gereçlerle Çeşitli Oyunlar

https://www.youtube.com/watch?v=sR8TiIXe148

Kağıt Oyunlar

https://www.youtube.com/watch?v=t3PaHHcbtZE

Yaratıcı Baskı ve Boya Etkinlikleri

https://www.youtube.com/watch?v=xSsdnC896pU

3 VE 4. SINIFLAR İÇİN SANAT ETKİNLİĞİ ÖNERİLERİ

Do İt Yourself

https://www.youtube.com/watch?v=pmPfyOgvHUg

Stop Motion Videoları Nasıl Yapılır

https://www.youtube.com/watch?v=_ppedXZHhE0

Basit Tekneler

https://www.youtube.com/watch?v=qncATegYpeM

Evde Paraşüt Yapımı

https://www.youtube.com/watch?v=YXrKyaTSbEU

https://www.youtube.com/watch?v=p5Ry1lznSps
https://www.youtube.com/watch?v=sR8TiIXe148
https://www.youtube.com/watch?v=t3PaHHcbtZE
https://www.youtube.com/watch?v=xSsdnC896pU
https://www.youtube.com/watch?v=pmPfyOgvHUg
https://www.youtube.com/watch?v=_ppedXZHhE0
https://www.youtube.com/watch?v=qncATegYpeM
https://www.youtube.com/watch?v=YXrKyaTSbEU
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RUHUMUZUN GIDASI MÜZİK…

Şartlar ne olursa olsun müzik değil midir hayatı 

güzelleştiren? Size müzik önerilerimiz de var. Linklere 

tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Basit ses düzenlemeleri ile kendi 
müziğini yaratma. Çeşitli vocal simple
seslerden oluşan denemeler yaparak 
çok sesliliğin farkına varabilir kendi 
üretimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz

https://www.incredibox.com/demo/

Oyuncak müzik enstrümanı yapımı-
https://www.youtube.com/watch?v=M
XYVE6N_RnA&t=18s

Beethovens Wig -
https://www.youtube.com/watch?v=G
OLXvfZdAr8&t=1s&app=desktop

Same or Different? -
https://www.youtube.com/watch?v=u
CVKRuROsaU&t=2s&app=desktop

Dallas Senfoni Orkestrası resmî web 
sayfasında bulunan etkinliklere 
katılabilir, müzik alanında farklı 
deneyimleri yaşayabilirsiniz

https://www.mydso.com/dso-kids

https://www.incredibox.com/demo/
https://www.classicsforkids.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MXYVE6N_RnA&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=GOLXvfZdAr8&t=1s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=uCVKRuROsaU&t=2s&app=desktop
https://www.mydso.com/dso-kids
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KONSER ÖNERİLERİMİZ

MÜZİK İÇERİKLİ KİTAP ÖNERİLERİMİZ

Onur Erol'la Çocuk Şarkıları Konseri

https://www.youtube.com/watch?v=JeReRbYe7Do

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası

https://www.youtube.com/watch?v=0_zWNM_f85M

Çocuklar İçin Müzik- Rebecca Rumens

Tiz sesli Trudi ve kalın sesli Barry tüm çocukları 

bekliyor. Trudi ve Barry, çocukları müziksel bir 

yolculuğa çıkarıyor. 

Beethoven Çorbayı Neden Fırlattı? -Steven Isserlıs

Bu kitap çocuklara klasik müzik dünyasını, bestecileri 

ve müzikleriyle tanıtmak üzere kaleme alınmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=JeReRbYe7Do
https://www.youtube.com/watch?v=0_zWNM_f85M


GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ÖNERİLERİ
AİLEMİZİN YENİ ÜYESİNİ TANIYIN
• En az çocuğunuzu koruyacak kadar İnternet kullanmayı öğrenin. 
• İnternet kullanımında yasaklayıcı olmayın, kontrollü olun.
• Diğer sosyal aktivitelere katılımını özendirin.

OLASI TEHLİKELERİ ÖĞRENİN 
• Tanımadıkları kişilerle arkadaşlık
• Aşırı kullanımın sebep olduğu internet bağımlılığı
• Fiziki sağlık sorunları
• Öfke, şiddet ve yalnızlık gibi psikolojik sorunlar
• Şiddet ve müstehcen içerikli görüntüler

BİLMELERİ GEREKENLERİ ÖĞRETİN
• İnternette tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerine hayır 

demeyi 
• Hoşlanmadıkları bir durumu sizinle paylaşmaları gerektiğini
• İnternet üzerinden gelen cazip, fakat aldatıcı teklifleri reddetmeyi
• İnternetin gerçek hayattan çok farklı olduğunu
• Hayatın sadece İnternetten ibaret olmadığını
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ÖNCE SİZ ÖRNEK OLUN
• İnternet kuralları belirleyin ve bunlara önce siz uyun.
• Belirlediğiniz İnternet kullanım zamanına siz de dikkat edin.
• İnternet dışında aile içi aktiviteler düzenleyin.
SOSYAL AĞLARA DİKKAT EDİN
• Çocuğunuzun internete erişiminin aileyle paylaşılan ortak 

alandaki bir bilgisayar üzerinden olmasını sağlayın.
• Çocuğunuz bazı sitelere (örn. facebook) üye ise, siz de üye olup 

onun arkadaşı olun.
• Profillerindeki gizlilik ayarlarını yapmasını sağlayın.
• Tam isim, adres, telefon, okul, özel fotoğraflarını 

paylaşmamasını söyleyin.
• Tanımadıkları kişileri arkadaş listelerine eklememelerini 

söyleyin.
• Arkadaşı olarak kimlerle arkadaşlık ettiğini aralıklarla kontrol 

edin.


