


Minik Ajan 
Görev Başında

Malzemeler

• İp
• Bant

Nasıl Oynanır? 
Evinizdeki duvarlara ya da nesnelere; bant yardımıyla ipleri tut-
turun. Sonra çocuğunuzun, iplere değmeden oradan geçmesini 
izleyin. Ne kadar çok ip, o kadar zorluk seviyesi.

Dikkat: Bu oyunda çocuğunuz, görsel-uzamsal zeka becerilerini 
geliştirirken siz de kahkahalara boğulabilirsiniz.

Çocuklarınızla birlikte kahkahalarınızın 
birbirine karışacağı, verdiği cevaplarla sizi 
şaşırtacağı, büyümüş de küçülmüş diye-
ceğiniz, hayal güçlerini hayranlıkla seyre-
deceğiniz keyifli aktivitelerle evde kaliteli 
zaman geçirmeye ne dersiniz?

Oyun 
Zamanı



Balon Tenisi
Malzemeler
• 2 adet plastik tabak
• 2 tane tahta çubuk 
• 1 tane balon

Nasıl Oynanır? 
Tahta çubukları, plastik tabaklara; tenis raketi gibi yapıştırın. Ba-
lonu şişirdikten sonra çocukların ortasına atın. Balonu yere dü-
şürmemeye çalışırken hem çok eğlenecek hem de zamanın nasıl 
geçtiğini anlamayacaksınız. 

Kartondan Ev
Malzemeler
• Karton kutu
• Boya kalemi
• Makas

Nasıl Oynanır? 
Marketten bulabileceğiniz bir kartonu çocuğunuzla birlikte di-
lediğiniz gibi boyayın, üstüne de başka bir kartondan çatı yap-
mayı unutmayın. Ardından kapı ve pencereleri makas yardımıyla 
keserek oluşturun. (Dikkat: Olası yaralanmaları önlemek için; 
kesici-delici aletleri, çocuğunuzun kullanmasına izin vermeyin.) 
Dilerseniz arabaların da girebileceği bir garaj yapabilirsiniz. 



Kuklanı 
Kendin yap
Malzemeler
• Kullanmadığınız çorap
• Kumaş parçası ya da pamuk
• İp
• Düğme
• Plastik toka

Nasıl Oynanır? 
Evde kullanmadığınız çoraplarınızdan birkaçının içine birazcık parça ku-
maş ya da pamuk doldurun. Yine evdeki malzemelerden göz, kulak ve saç 
yapın. Mesela saç için ipleri, göz için düğmeleri ve kulak için plastik tokaları 
kullanabilirsiniz. Çorabı çocuğunuzun eline giydirin. Kuklalara bir isim verin 
ve her kuklayı farklı ses tonu ile konuşturun. Çocuğunuzun karşısına geçip 
kendi kuklanız ile onun kuklasını konuşturursanız aile katılımı etkinliklerine 
harika bir örnek olursunuz.

Hayal Et
Malzemeler
• Resim defteri
• Boya kalemi
• El işi kağıdı
• Bolca hayal gücü

Nasıl Oynanır? 
Bu etkinlikte çocuğunuzdan önce gözlerini kapatıp bir orman ha-
yal etmesini isteyin. Ona “Şu anda ne görüyorsun?” ya da “Peki 
ağacın yanındaki çiçek ne renk?” “Hangi hayvanlar şu an or-
manda?’’ gibi sorular sorarak hayalini şekillendirmesine yardımcı 
olun. 1 dakikalık süre sonunda gözlerini açmasını isteyin. Sonra 
doğruca resim defterinin başına. Yapabildiği kadarıyla hayalin-
de gördüklerini defterine çizsin ve boyasın. Dilerseniz minik ve 
renkli kağıt parçaları ile ağaçlara meyve yapabilir ya da güneşi 
sarı bir kağıt ile gösterebilirsiniz.



Oyun Hamuru 
Müzesi

Malzemeler
• Renkli oyun hamuru
• Karton
• Boya kalemi

Nasıl Oynanır? 
Çeşitli renklerdeki oyun hamurlarını çocuğunuza verin. Kendi sanat 
eserlerini üretmesini bekleyin. Ardından bir kartona çocuğunuzun 
ismini ve Oyun müzesi yazarak müzenizin girişine asın. Çocuğunuz 
müzede beklesin. Siz de müze ziyaretçisi olun ve çocuğunuza sorular 
sorarak eserleri hakkında bilgi edinin. 

Hareket 
Zamanı Çocuk Oyunu
Malzemeler
• Kağıt
• Kalem
• Sepet

Nasıl Oynanır? 
Çocuğunuzla birlikte bu oyun için minik kağıtlara çeşitli eylemler yazma-
lısınız. Mesela; yürümek, sürünmek, koşmak, zıplamak, dokunmak gibi... 
Eylemleri yazdığınız kağıtları bir sepete koyun ve ardından çocuğunuz-
dan bir kağıt çekmesini isteyin. Seçtiği kağıtta yer alan eylemi ya siz 
yapın ya da sahneyi çocuğunuza bırakın. Bu etkinlik ile çocuğunuz, be-
densel esneklik ve beden tanıma becerilerini de geliştirecektir.



Çizgi Roman 
Etkinliği
Malzemeler
• Makas
• Yapıştırıcı
• Kağıt
• Renkli kalemler

Nasıl Oynanır? 
Boş bir kağıda kutucuklar, diğer boş kağıda ise konuşma balon-
ları çizin. Çocuğunuzdan bir çizgi roman oluşturmasını isteyin.

Susam Sokağı 
Ponpon Karakterleri
Malzemeler
• Yün (mavi ve kırmızı)
• Makas
• Karton
• Yapıştırıcı
• Kurşun kalem
• Siyah keçe veya karton
• 2 orta boy hazır beyaz ponpon 
•         1 adet pembe küçük boy hazır ponpon

Nasıl Oynanır? 
Kartondan ponpon kalıbı çıkarılır ve seçilen yün rengi ile ponpon hazırla-
nır. Ponpon hazırlandıktan sonra siyah keçeden orta boy bir daire kesilir 
ve yapıştırıcı ile ponpona sabitlenir. Burun ve gözler ağzın üst kısmına 
yapıştırılır. Göz bebekleri için siyah keçeden iki daire kesebileceğiniz gibi 
siyah marker ile de iki daire çizebilirsiniz. Ponponlarınız artık hazır!



Çocuğunuzdan bir uğur böceğine ulaşmak için 
kalemi ile çizginin üzerinden geçmesini veya 
makas ile çizginin üzerinden kesmesini isteyin.

Kalem ve 
Makas Etkinliği



Müzeleri 
Keşfediyoruz

Kurtuluş 
Savaşı Müzesi

Miniatürk

Zeugma 
Müzesi

Disney World 
Orlando BölgesiRahmi Koç 

Müzesi

Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızı evlerimizde kutlayacağız. Bu önemli günün coşkusu-
nu meydanlarda yaşayamasak da çocuklarımızla birlikte tarihi müzeleri 
yeniden keşfedebiliriz.

Çocuklarınıza cumhuriyetin hangi aşama-
lardan geçerek kurulduğunu, Atatürk İlke 
ve İnkılâpları’nın, devrimlerinin doğuşunu 
detaylarıyla anlatmak istiyorsanız eski 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası’nı da 
gezebilirsiniz. Aynı zamanda bu müze 
Türkiye’nin ilk çocuk dostu müzesi…

İstanbul’un, Anadolu’nun hatta dünyanın 
önemli yapılarının 1/25 oranında küçül-
tülmüş halleri Miniatürk’te gezgin aileleri 
bekliyor. Saraylar, yalılar, Peri Bacaları, 
Pamukkale Travertenleri, camiler, kili-
seler, sinagoglar batıdan doğuya doğru 
bütün ülkeyi bir anda dolaşmak isteyen 
çocuklu aileler için ideal bir rota olarak 
karşımıza çıkıyor. Siz de çocuğunuzla 
birlikte evden çıkmadan bu deneyimi 
yaşayabilirsiniz.

Çocuklarıyla biraz da kültür sanat gezi-
si yapmak isteyen aileler için ideal bir 
seçenek olan Zeugma Müzesi, Gazian-
tep’te dünyanın en büyük ikinci mozaik 
müzesi olmasıyla ünlü. Zeugma’nın en 
önemli eseri ise Çingene Kızı figürlü mo-
zaik. Ayrıca bu müzede 2000 yıllık mo-
zaiklerin eksik parçaları lazer sistemiyle 
görüntülü olarak tamamlanıyor.

ABD’nin Orlando şehrinde yer alan eğ-
lence bölgesi çok zengin gezi seçenek-
leri sunuyor. Walt Disney World, Magic 
Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Dis-
ney MGM Stüdyoları, Universal Stüdyola-
rı, Sea World eğlence parkları gibi bir-
çok yeri sanal turla gezmeniz mümkün. 
Orlando’nun büyülü eğlence dünyasına 
yolculuk yapmanız için bir tık yetiyor.

Türkiye’de sanayi ve endüstri tarihine 
ilişkin tüm ayrıntıların yer aldığı Rahmi Koç 
Müzesi, bilime düşkün çocuklar için güzel 
bir gezi sunuyor. Haliç kıyısındaki bu mü-
zede eski model arabalar, çizgi filmlerde 
görülen şirin bisikletler, buharlı gemi ma-
kineleri ve para basma matbaasına kadar 
pek çok şeyi görmek mümkün. 



Yaratıcılığı 
Deneyimleyin

National 
Aquarium

Nasa 
(Uzay Keşfi)

Ulusal 
Parklar

Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak 2010 
yılında açılan Arter’in programından yola 
çıkarak şekillendirilen Çocuk Atölyele-
ri, farklı yaş gruplarından katılımcıların, 
çeşitli malzeme ve üretim araçlarıyla 
karşılaşarak yaratıcı süreçleri deneyim-
lemelerini amaçlıyor. Süreç odaklı atölye 
çalışmaları, her çocuğun kendi bakış açı-
sını paylaşmasına zaman ve alan tanıma-
ya özen gösteriyor. Çocuk atölyelerine 
ücretsiz ve online olarak katılım sağlaya-
bilirsiniz.

Çocukların ve büyüklerin dahi en sevdiği 
yerlerin başında akvaryumlar geliyor. Yüzlerce 
deniz canlısı ve rengarenk balıkları bir arada 
görmek isteyenler için ideal bir seçenek olan 
ABD’nin Baltimore şehrindeki Ulusal Akvar-
yum güzel bir sanal tur vadediyor. Evde kaldık-
ları bu günlerde böylesine renkli bir dünyaya 
yolculuk yapmak isteyen çocuklar için ideal bir 
seçenek olan Ulusal Akvaryum, yüzlerce balık 
çeşidinin yanı sıra tropikal bir bahçe ve zengin 
akvaryum çeşitliliğini sizin için sunuyor.

Bu sanal tur astronotların uzayda 
gezmek için kullandıkları araçları, yer 
çekimi odalarını, eğitim aldıkları yer-
leri ve çok daha fazlasını görmenize 
imkan tanıyor.

ABD’nin Orlando şehrinde yer alan eğ-
lence bölgesi çok zengin gezi seçenek-
leri sunuyor. Walt Disney World, Magic 
Kingdom, Epcot, Animal Kingdom, Dis-
ney MGM Stüdyoları, Universal Stüdyola-
rı, Sea World eğlence parkları gibi bir-
çok yeri sanal turla gezmeniz mümkün. 
Orlando’nun büyülü eğlence dünyasına 
yolculuk yapmanız için bir tık yetiyor.



Çocuklara 
Özel Tarifler
Haydi şimdi mutfağa giriyor ve çocuklarımızla 
birlikte harikalar yaratıyoruz. Hem tadıyla hem 
görüntüsüyle hem yaparken ki eğlencesiyle 
unutulmaz anlara hazır mısınız?

Fırında 
Mısır Cipsi 
Malzemeler
• 1 su bardağı mısır unu
• 1 su bardağı beyaz un
• Yaklaşık 1/4 (çeyrek) çay bardağı zeytinyağı
• İstediğiniz baharatlar
• 2-3 diş sarımsak
• 1/2 (yarım) çay bardağı su
• Tuz

Yapılışı
Mısır ununu ve beyaz unu bir kaba alın ve dilediğiniz ba-
haratları ekleyin. Sarımsakları temizleyip rendeleyin, unu-
nuzun içine koyun. Tuz ve zeytinyağını da ekleyip iyice 
karıştırın. Bundan sonra suyu azar azar ekleyin yumuşak ve 
ele yapışmayan bir hamur olduğunda üzerine streç film ile 
kapatıp 5 dk dinlendirin. Fırını 200 dereceye getirin ısınsın. 
Merdane yardımıyla hamuru açın. (Un serpmenize gerek 
yok yapışmıyor.) İstediğiniz şekil kesip yağlı kağıt serdiğiniz 
fırın tepsisine dizin. Yaklaşık 10 dk sonra cipsiniz hazır. 
Soğuduktan sonra servis yapılabilir dilerseniz yanına dip 
sos da hazırlayabilirsiniz. 



Şeker Tadında
Muz 
Malzemeler
• 2 adet muz
• 80 gr bitter çikolata ya da sütlü çikolata
• 4 adet dondurma çubuğu ya da şiş

Üzeri için

• Renkli şeker süsleri
• Yeşil toz fıstık ya da dövülmüş fıstık
• File badem

Yapılışı
2 adet muzun kabuklarını soyun. Soyduğunuz muzların her 
birini ortadan ikiye kesin. Diğer taraftan 80 gr bitter çikola-
tayı benmari usulü eritin, eriyen çikolataya kestiğiniz muz 
dilimlerini batırın. Hazırladığınız çikolata kaplı muz çubukla-
rını yağlı kağıt serdiğiniz tezgahın üzerine koyun. Üzerleri-
ne dilediğiniz süslemeleri serpiştirin. Son olarak çubukları 
muza batırın. Hazırladığınız çikolata kaplı muz çubuklarını 
oda sıcaklığında ya da buzdolabında donmasını bekledik-
ten sonra servis edebilirsiniz.

Kaplumbağa 
Kurabiye
Malzemeler
• 250 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 adet yumurta
• 1 su bardağı pudra şekeri
• 1 paket vanilya
• Yarım paket kabartma tozu
• Aldığı kadar un
• 3 yemek kaşığı kakao

Gözleri için

• Damla çikolata

Yapılışı
Kakao ve damla çikolata hariç diğer malzemelerimizi bir kabın içerisine alıp 
kulak memesi kıvamında bir hamur hazırlayın. Hazırladığınız hamurun 3’te 1’ini 
ayırıp, diğer 3’te 2’sine kakaoyu ilave edip tekrar yoğurun. Hamurlarınızın üzer-
lerine streç geçirip buzdolabına kaldırın ve 1 saat kadar hamurunuzu dinlendi-
rin. Daha sonra hamurları buzdolabından çıkartın ve parçalar kopartıp yuvarla-
yarak kaplumbağa şeklini verin. Kaplumbağanın gözlerini için damla çikolata 
kullanın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hazırladığınız şekilli hamuru yerleştirin 
ve buzdolabına kaldırıp 1 saat kadar bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik 
fırında 15 dakika kadar pişmeye bırakın, kontrol ederek çok pişmesini engel-
leyin. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın, daha sonra 
servis tabaklarına alın. 




