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Ocak ayı boyunca hayvanlar 
alemine konuk olduk. Her 

hafta farklı bir başlık 
altında incelemelerimizi 

yaptık. Evcil hayvanlardan, 
vahşi hayvanlara, havada 

yaşayanlardan suda 
yaşayanlara  dostlarımızı  
daha yakından tanıdık ve 

etkinliklerimizi bu çerçevede 
gerçekleştirdik.



İkinci haftamızı 
hayvan dostlarımızın  
bizlere sundukları 

hediyeler ile geçirdik. 

Hayvanların bize  sağladığı 
yararlar ve onlardan elde 

ettiklerimiz  bir hafta 
boyunca tekerleme oldu 

dilimize dolandı. Şarkı oldu 
ruhumuzu besledi. 

Makaslarımız ile ete 
kemiğe büründü faaliyet 

oldu.



Üçüncü haftamızın 
minik misafirleri 

böcekler ve küçük 
canlılar idi. Kırkayaktan 
karıncaya, karıncadan 

örümceğe bir çok minik 
devi tanıdık. 

Tırtıllardan kelebeğe 
yolculuğa çıktık.



Biri Antarktika mı dedi? 
Penguenlerin anavatanı 
Antarktika artık bizden 

sorulur. Güney Yarım 
Küre’de bulunan, daima kış 

mevsimin yaşandığı ve 
üzerinde insan  yaşamayan 
kıta olması bize oldukça 

ilginç geldi, ya size?



Osmanlı Devleti’nin 49 yıllık baş 
mimarı, mimarların atası Koca Sinan, 
Mimar Sinan’ı tanıdık.  Onun eşsiz  
eserlerine hayran kaldık. Çıraklık 
eserim dediği «Şehzade Camii», 

Kalfalık eserim dediği «Süleymaniye 
Camii» ve ustalık eserim dediği 86 

yaşında tamamladığı «Selimiye 
Camii» lerini inceleme fırsatını 
yakaladık. Bu güzel mesleği bize 

sevdiren tevazu sahibi olan Mimar 
Sinan’a bir kez daha hayranlık 

duyduk.



Yumurta insanın 
vücudunda salgılanamayan 

ve dışarıdan alınması 
zorunlu olan proteinleri 

barındırır.
Yumurtanın içinde A, B, D 

ve E vitaminleri 
bulunmaktadır.

Diğer birtakım vitaminleri 
de içerir. 

«Pekmez- Tahin» kalp 
sağlığını ve bağışıklık 
sistemini korumaya 
ve güçlendirmeye 
yardımcı olur. Göz 
sağlığı için hayati 

önem taşır.

Zeytinde; A,D,E ve K 
vitaminleri mevcuttur.
İnsanları virüs, bakteri 
ve mantarların sebep 

olduğu bazı 
hastalıklardan korur. 

Sindirim bozukluklarının 
tedavisinde zeytinin 

büyük yararları vardır 

Son misafirimiz olarak Melike 
arkadaşımızın annesi Fatma 

Hanım’ı misafir ettik.
Fatma Hanım’ın yaptığı pastayı 

afiyetle yiyerek, Melike 
arkadaşımızın Kuran-ı Kerim’e 

geçişini dualarla kutladık.



Ahtapotlar sekiz kola 
sahiptirler 

ve bu kollar düşmanlarından 
uzaklaşmalarına yardımcı olur. 

Ahtapotların en ilginç 
yanlarından biri, bu kollardan 

herhangi birinin koptuğu zaman 
yerine başka bir tanesinin çıkıp, 

tekrar uzayabilmesidir. Salyangozlar, bahçelerde 
otlar arasında yaşayan, 
yumuşak ve küçük bir 

hayvandır.  Sırtında bir kabuk 
taşır. Bu kabuk onları 

tehlikelerden, sıcaktan ve 
soğuktan korur

«Kaşıkçı kuşu” da denilen 
pelikanlar büyük ve geniş tatlı 

suların ve okyanusların 
kıyılarında sürüler halinde 

yaşarlar. En büyük özellikleri 
esnek derisiyle torba gibi olan 
gagalarıdır. Avladıkları balıkları 
alt gaga torbasında biriktirerek 

yutarlar.



Yiyecek, enerji/zaman ve 
eşya tasarrufu başlıkları 
altında topladığımız Ocak 

ayı değerimizi, video, 
hikâye, sanat etkinlikleri ve 

oyunlarımızla günedeme 
taşıdık. Tassarrufun ne 
kadar önemli olduğunun 

farkına vardık.

Tutumlu olmak için elimizden 
gelini yaptık. Suları açık 
bırakmadık, peçetleri ve 

kağıtları gereğinden fazla 
kullanıp israf etmedik, artık 

kağıtları geri dönüşüm 
kutusuna atıp, tabağımızdaki 
yemekleri bitirmeyi de ihmal 

etmedik



Bu ay gezi bize geldi  Şişli 
bilim atölyesini ağırladığımız 
bu günde, birbirinden farklı 

deneylerin ve bilimsel 
bilgilerin eğlenceli haline şahit 

olarak tadına vardık.



Emek vererek hazırlanan 
yemeklerin tadı bambaşka 
oluyormuş. Bu ay elimizin 

lezzetini kattığımız sandviçleri 
afiyetle yedik.



İyisiyle, bilgisiyle, 
eğlencesiyle, arkadaşlığı ve 

değerleriyle bir yılın yarısına 
geldik. Zaman nasıl geçti 

anlamadık. Çocuktuk, öğrenci 
olduk, olgunlaşmaya başladık. 

Geride hep mutlu izler 
bıraktık.



«Biletix» çocuk ve aile eğlencesi için farklı alternatifler sunuyor. 
Müzikalden, tiyatroya kadar geniş bir yelpazede tatil seçimlerinizi 
yapabilirsiniz.. Biz İkimiz Arda İle ceren ve Köstebekgiller  müzikal 
seçenekleri iken Pıtırcık, Çirkin Ördek Yavrusu,Ali Babanın Çiftliği 

ise merak edilen tiyatro oyunlarından. 

Optimum ve Captune World eğlence merkezinde çocuğunuzla  
beraber eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz…

Maşa ile Koca Ayı sahnede çocuk tiyatrosu 21 Ocak Pazar 
saat 14’te  Maslak Uniq Hall’de sahne alıyor.

«Miniskop Bilim Sanat Atölyesi’nde» 22-27 Ocak arasında  
beş farklı atölye çalışması gerçekleştiriyor. 4-7 Yaş ve 8-12 
yaş olmak üzere iki grup halinde planlanan etkinliklere tek 
tek de kayıt yaptırılabiliyor. Kontenjanın kısıtlı olduğu bu 
etkinliklerde yer almak için rezervasyonunuzu yaptırmayı 

unutmayın.



İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları ise her bütçeye 
uygun çocuk oyunları ile tiyatro sever ailelere hitap etmekte. Çocuk 
oyunları ise genellikle Pazar günleri saat 12.00 ve 15.00  olmak üzere 
iki seans şeklinde oluyor. Ayrıntılı bilgi ve bilet satın almak için  şehir 

tiyatrolarının web sitesine göz atabilirsiniz.

Evde ailecek keyifli vakit geçirmenin yolu ise oyun oynamaktan 
geçiyor. Birlikte oynayabileceğiniz yüzlerce oyun var aslında. 
Soğuk kış akşamlarını evlerinizde oynayabileceğiniz sıcacık 

kutu oyunları ile ısıtabilirsiniz. Pratik Bardaklar, Kızma Birader, 
Look Look iyi birer alternatif olabilir.

Kum oyunları, her yaş gurubunun zevk alarak 
oynayacağı oyunlardır. Ayrıca hem bireysel hem de 

arkadaşlarla oynanabilirler. Kurallı oyunlardan olmadığı 
için çocuk kendini rahatça ortaya koyabilir. Birilerinin 

yönetmesi ve yönlendirmesi olmadan oynandığı için 
kendisi üretimde bulunabilir, çocuğu bilişsel yönden 
geliştirir. Hayal gücünü en güzel şekilde kullanabilir.

Novada ve Star Cıty Alışveriş Merkezine 
gidebilirsiniz.



Kışa yeni bir soluk getirmenin, eğlenceye doymanın bir 
diğer adı buz pateni. Çocuklara güzel bir karne 

hediyesi olan bu spor türü için Anadolu yakasını tercih 
edenler Optimum AVM’ye gidebilir, paten deneyimini 
çocuklarla birlikte orada gerçekleştirebilir. Avrupa 

yakasını tercih edenler içinse Maslak’ta Türkiye’nin en 
büyük açık hava buz pisti onları bekliyor. Şehrin içinde 

ama ağaçların arasında doyasıya kızak ve buz pateni 
keyfi için  UNIQ İstanbul’u ziyaret edebilirsiniz.

Mutfakta neler mi oluyor? Anne ve çocuklar bir araya geliyor 
mutfaklar şenleniyor. Tatilde bulunmaz deneyim ve keyif 

kendi mutfaklarımızda saklı. Çocuklarınız ile mutfağa girebilir 
kurabiyeden keke, kekten omlete bir çok lezzete ortak 

olabilirsiniz. 

İTÜ kapılarını geleceğin bilim insanı ve mucitlerine açıyor. 4-6 yaş ve 
7-10 grubu için iki ayrı müfredatta «Kış Bilim Okulu» düzenliyor. 

İki hafta boyunca saat 10.00 ile16.00 arasında yapılacak etkinliklerin 
merkezi Şişli’deki İTÜ Taşkışla Kampüsü. İsteyen günlük yada 
haftalık olarak etkinliklere katılabiliyorken, isteyen iki haftalık 

programın tamamına katılabilmekte.

Bricks4Kidz® kampları çocukların yarıyıl ve yaz tatillerini 
eğlenerek ve dinlenerek geçirmelerinin en iyi yoludur. Çocuklar 
LEGO® tuğlaları ile özel tasarlanmış model çalışmaları yaparak, 

oyunlar oynayarak, mühendislik ve mimarlık dünyasını keşfederek 
ve animasyon filmleri yaparak çok eğlenecekler. Kamp bitiminde 

sertifika ve sürpriz hediyelerini alacak, evlerine 
unutamayacakları anılarla dönecekler.Yarıyıl tatil kamplarına 

katılabilmek için online üzerinden başvuru yapabilirsiniz.


