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Hikaye Zarları Canlanırsa

Güzel bir şeyler yapıldığında, buna katkıda 
bulunmaktan ya da aracı olmaktan, başka-
larıyla paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Bir 
de yapılan işe güzel tepkiler gelince, başkala-
rı da buna dahil olunca sevincim katlanıyor. 
Hatırlarsanız, dergimizin 8. sayısında sev-
gili Pino bizim için “Hikâye Zarları” çizmiş-
ti. Okurlarımızdan çocukların zarlarla oy-
namaya başladığını duyduk, sevindik. Sınıf 
öğretmeni ve drama lideri Başak Özkan’dan 
gelen e-posta ise bizi daha çok sevindirdi. 
Sözü ona bırakalım:

“Geçenlerde kendisi de sınıf öğretmeni olan 
bir arkadaşım sınıfındaki 2. sınıf öğrencileriy-
le hikaye oluşturmak istemiş. Daha dördün-
cü öğrenciye gelmeden hikaye bitmiş. Bunun 
üzerine biz de çocukların yaratıcılıklarının nasıl 
bu kadar köreldiği üzerine konuştuk. Bilgisayar 
başında çok fazla zaman geçirmeleri, alışveriş 
merkezi dışında etkinlik bilmemeleri, mevcut 
eğitim sistemi gibi bir çok etken sıraladık. Şu 

hiç de zor olmadığını, zarlarla çok eğlendikleri-
ni söylediler. Zarlarla oluşturduğumuz hikaye-
lerden birini size de gönderiyorum. Verdiğiniz 
fikir için çok teşekkürler.”

Biz de Başak öğretmene yorumları için çok 
teşekkür ederiz. Eğitimde çocukların yaratı-
cılığı meselesi büyük bir yara. Bu konu üze-
rine daha çok düşünmek, daha çok uğraş-
mak gerek. 

Dolap kapağı Banu 

anda uygulanan eğitim sistemimiz görünürde 
çocuğun yaratıcılığını, problem çözme beceri-
lerini geliştirmek üzerine. Ancak okullarda gö-
rev yapan ve sistemi gerektiği gibi uygulaya-
mayan kimi öğretmenler çocukları gitgide kö-
reltiyorlar. 

Somut bir örnek vereyim. 1. sınıflardan birin-
de bir sebepten bulunuyorum. Türkçe kitabın-
da bir ünite değerlendirme sorusu: “Bu ünite-
de en çok hangi etkinlikte zorlandınız?” Tahta-
da öğretmenin el yazsıyla bir cevap: “Bu ünite-
de en çok 5. etkinliği yaparken zorlandım.” 25 
çocuk bunu aynen kitabına yazmak zorunda. 
Buna ilişkin daha çok örnek verebilirim. Ancak 
şikayetlerimle sizi bunaltmak istemem. Anne 
baba konusuna girmek bile istemiyorum.

Gelelim zarlara. Hikaye oluşturma, doğaçlama 
yapma konusunda drama dersi yaptığımız ço-
cuklar da çok zorlandığı için, işe yarar görünen 
her türlü yöntemi deniyorum. Dün gece an-
nemle birlikte zarları yaptık. Biraz daha büyük 
zarlar istediğim için zarları kartondan yapıp üze-
rine dergideki resimleri ekledim.

Zarlar beklediğimden çok daha fazla işe yaradı-
lar. Benim işimi oldukça kolaylaştırdığı gibi öğ-
rencilere de hikaye yazmanın eğlenceli olabi-
leceğini gösterdi.  Öğrenciler hikaye yazmanın 

Vampir ve Kasap

Köyün çobanı koyunları çayıra saldı. 
Otomobiline binerek dağa doğru yola 
çıktı. O sırada koyunlara yaklaşan bir 
vampir gördü. Vampir çok korkunçtu 
ve dişlerinde kan vardı. Çoban vampiri 
dağa doğru kovaladı. Cebindeki sarım-
sağı vampire koklattı. Vampir peleriniy-
le yüzünü kapattı. Koşarak çobanın oto-
mobiline bindi. Otomobille hiç tanımadı-
ğı bir yola girdi. O sırada bir kasap gör-
dü. Kasaptan bir dilim kek istedi. Keki 
alıp yedi. Kasap vampirin kek yediğini 
görünce çok şaşırdı. Vampir, kasaba “Ne 
bakıyorsun? İlk defa mı kek yiyen vam-
pir görüyorsun?” dedi ve kasaba saldır-
dı. Çobanın koyunları koşarak vampire 
saldırdılar ve kasabı onun elinden kur-
tardılar. Çoban koyularını otomobilin içi-
ne doldurdu. Kasap da koyunların kendi-
sini kurtardığını görünce bir daha koyun 
kesmemeye karar verdi. Vampir peleri-
nin altına girerek yok oldu.

http://issuu.com/birdolapkitap/docs/bdk.haftasonu.8/18
http://issuu.com/birdolapkitap/docs/bdk.haftasonu.8
http://www.birdolapkitap.com/biz-kimiz/
http://issuu.com/birdolapkitap/docs/bdk.haftasonu.8/18
mailto:banu@birdolapkitap.com
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PACE Çocuk Sanat 
Oyuncak Heykel Atölyesi

Heykelle oynanır mı? Bu atölyede oy-
nanır! PACE Çocuk Sanat Merkezi’nin 
düzenlediği oyuncak heykel atölyesin-
de çocuklar hayallerindeki oyuncak 
heykelleri yapacaklar.

Akbank Sanat 
Beyoğlu, İstanbul
5 Mayıs ve 26 Mayıs Cumartesi 
16.00-17.30
Ücret: 5 TL 
(Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.)
Yaş: 7-14 yaş
Bilgi: 0212 252 35 00-01 

Shrek Müzikali başlıyor!

Animasyon dünyasının sevimli yeşil 
devi Shrek bu kez çocukların karşısı-
na bir müzikalle çıkıyor. Akbank Çocuk 
Tiyatrosu’nun 40. yıl kutlamaları çer-
çevesinde, Broadway ve West End’den 
sonra ilk kez Türkiye’de sahnelenecek 
olan Shrek Müzikali’nin yönetmenliği-
ni Mehmet Ergen yapıyor. Talimhane 
Tiyatrosu’nun ortak yapımcılığını üst-
lendiği müzikal; canlı orkestrası, ori-
jinal müziğin Türkçe uyarlamaları ve 
dans performanslarıyla her yaştan iz-
leyiciye keyifli dakikalar yaşatacak.

Beşiktaş Kültür Merkezi / İstanbul
5, 12, 19 Mayıs / 16.00
Bilgi: 0212 352 18 18 

Hoşu’nun Utancı / Tiyatro 

Denizin altında geçen bir çocuk müzi-
kali olan “Hoşu’nun Utancı”, kendi de-
ğerinin farkında olmayan ve sahip ol-
duğu güzellikten utanan Hoşu adlı is-
tiridyenin masalını anlatıyor. Denizyıl-
dızı, balıklar, yosunlar ve utangaç is-
tiridye Hoşu, kendimizle barışık olma-
nın önemini keyifli bir müzikalle sah-
neye taşıyor.

Yer: Bakırköy Belediye Tiyatroları 
Müşfik Kenter Sahnesi
Ataköy, İstanbul
5 Mayıs Cumartesi, 13 Mayıs Pazar 
Saat 11.00 
Bilgi: 0212 661 38 94 -95 
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Bahara Merhaba  / El işi atölyesi 
Çocuklar evlerinden getirecekleri atık 
malzemelerle çiçek, ağaç ve rüzgar 
gülleri yapacaklar. 

5 Mayıs Cumartesi / Saat: 11:30
Yaş: 2+ 
Ücret: 15 TL

Tülin Kozikoğlu ile 
“Lili’nin 7 Çocuğu” Okuması 
“Lili ve 7 Çocuğu” kitaplarının yaza-
rı Tülin Kozikoğlu çocuklara kitap oku-
yor. Her yaştan okurun davetli olduğu 
etkinlik ücretsiz. 

6 Mayıs Pazar / Saat: 17.00

Yer: İyi Cüceler
Caddebostan, İstanbul
Bilgi ve rezervasyon: 0216 385 91 11

Çılgın Bilim Atölyesi  

İTÜ Bilim Merkezi’nin iki ayrı yaş gru-
bu için düzenlediği “Çılgın Bilim 
Atölyesi”nde çocukların bilime dayalı 
temel bilgileri severek ve eğlenerek öğ-
renmeleri amaçlanıyor. Her cumartesi 
farklı bir temanın işlendiği atölyeye ka-
tılım için önceden randevu almak ge-
rekiyor.

4-6 Yaş
Renk Tekeri - 5 Mayıs Cumartesi
Kendi Mıknatısımızı Yapalım
12 Mayıs Cumartesi
Su Deneyleri - 26 Mayıs Cumartesi

7-11 Yaş
Bilim Orkestrası - 5 Mayıs Cumartesi 
İcatlar (Periskop) - 12 Mayıs Cumartesi 
Böcek Dünyası - 26 Mayıs Cumartesi 

Yer: İTÜ Bilim Merkezi 
Taşkışla / Taksim, İstanbul
Saat: 10.30 
Bilgi: 0212 251 60 13ne
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Çocuk Dünyası / Müzikal 
“Çocuk Dünyası” sosyalleşmeyi ve pay-
laşımı sağlayan, eski ve unutulmaya 
yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunla-
rını anımsatmayı amaçlıyor. Gösteriyi 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanat-
çıları sahneliyor.

Yer: Süreyya Operası / Kadıköy, İs-
tanbul
6 Mayıs, 13 Mayıs Pazar / Saat 11.00 
Ücret: 8 TL
Bilgi: 0216 346 15 31 



JURASSIC LAND’DE 
HER HAFTA BAŞKA BİR AKTİVİTE!

10 bin metrekarelik dev bir alana ku-
rulan “Jurassic Land”, dinozor tut-
kunlarını her hafta dinozorların dün-
yasında keşfe davet ediyor. Jurassic 
Land’de çocuklar, kurulan kazı ala-
nında gizemli kemikleri arıyor ve et-
kinliğin ardından kaşif paleontolog 
sertifikasını alıyorlar. Dinozor kemikle-
rinin sergilendiği bir müze, laboratu-
var ve dört boyutlu sinemanın da yer 
aldığı Jurassic Land, özel bir turla gez-
diriliyor. 

Yer: Forum AVM 
Bayrampaşa, İstanbul
Ücret: Tam 25.00 TL
İndirimli 20.00 TL
Bilgi: 0212 411 08 07
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BEBEKLER İÇİN YÜzME KURSU 

Aquababies programı ile artık bebek-
ler yürümeden önce yüzmeyi öğreni-
yor. Mayıs ayı boyunca devam ede-
cek kursta bebeklere yüzme öğretme-
nin yanı sıra, ebeveynlere de, bebekle-
rinin sudan korkmaması ve suyun üs-
tünde ve altında kendini rahat hisset-
mesi için uygulayabilecekleri püf nok-
talar gösteriliyor. 

Yer: Mövenpick Hotel 
4. Levent, İstanbul
7-28 Mayıs arası, her Pazartesi 
0 - 12 ay için 10.00-10.30
1 - 3,5 yaş için 10.45-11.15 
Rezervasyon için: 0532 641 28 32 

PEKİN OPERASI İSTANBUL’DA

İstanbul, “2012 Türkiye’de Çin Kül-
tür Yılı” etkinlikleri kapsamında Pekin 
Operası’nı konuk ediyor. Çin kültürü-
nün başlıca geleneklerinden biri olan 
Pekin Operası’nda öykü ve karakter-
ler şarkı, okuma, rol yapma, dövüşme 
ve dans ile anlatılır. Renkler ve makya-
jın sembolik anlamlar kazandığı gös-
teri çocuklar için de farklı bir deneyim 
vaat ediyor.

Yer: Fulya Sanat 
Beşiktaş, İstanbul 
7 Mayıs Pazartesi, 8 Mayıs Salı
20.30
Ücret: Tam 67.50 ve 45 TL
İndirimli 22.50 TL
Bilgi: 0212 215 60 29-36
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Paris’te Çılgın Macera / Film

“Köpekbalığı Hikayesi”nin yönetmeni 
izleyicinin karşısına bu kez 1900’lü yılla-
rın başında Paris’te geçen bir aşk ma-
salıyla çıkıyorlar. “Paris’te Çılgın Mace-
ra / Un monstre à Paris ” adını taşı-
yan 3D animasyon filmin yönetmenliği-
ni Bibo Bergeron, yapımcılığınıysa Luc 
Besson üstlenmiş. Vizyon tarihi 4 Mayıs 
olan filmin konusu ise şöyle: 
Gündüzleri kargoculuk yapan Rao-
ul, gecelerini büyük bir icat yapmaya 
adamış bir bilimadamıdır. Raoul’un 
yaptığı deneylerden biri, küçük bir si-
neği etkiler ve sinek hızla büyümeye 
başlar. Kendini bir anda Paris sokak-
larında bulan iki metrelik sineğin yolu 
dansçı Lucille ile kesişir. Güzel dans-
çı, bu kibar, 
dost canlısı 
ve yetenek-
li bir gitarist 
olan cana-
vardan çok 
etkilenir.

Hayali Deniz Özgökbel ile “Karagöz Tas-
vir Atölyesi”

Karagöz Sanatçısı Hayali Deniz Özgök-
bel, hem çocuklar, hem de yetişkinlerin 
katılabileceği atölyede katılımcılara 
değnekleri ile birlikte oynatılabilir 2 adet 
tasvir yaptırıyor.  
Özgökbel ayrıca her hafta izleyici yaş ve 
yoğunluğuna göre belirlediği geleneksel 
ya da yeni yazılmış fasıl ve muhavere 
örnekleri de sahneliyor. 

Yer: Ümran Baradan Oyun 
ve Oyuncak Müzesi / Konak, İzmir
Tarih: 5 ve 12 Mayıs Cumartesi  
12.00 ve 13.00 (Gitmeden önce telefon 
ile randevu alınız.)
Yaş: 7 + 

Kukla tiyatrosu: 15.00
Müze bilet ücreti: Tam: 5 TL, 
İndirimli: 2 TL 
Bilgi: Tel: 0232 425 75 13

Genç Üflemeliler Oda Müziği

Konserde flüt, obua, klarnet, fagot ve ko-
rno sanatçısı beş genç müzisyen aynı sah-
neyi paylaşacak. Çocukları klasik müzikle 
tanıştırmak için iyi bir seçenek...

Yer: İzmir Sanat / Kültürpark
Tarih: 7 Mayıs Pazartesi / Saat: 20.00
Ücret: Tam: 7,5 TL, İndirimli: 4 TL

Bilgi: 0232 293 40 49

İZMİR
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Ünlü Dans Topluluğu Anadolu Ateşi 
bu kez çocuk gösterisi  “Kıvılcım” ile 
sahnede 

Türkiye’nin ilk profesyonel çocuk dans top-
luluğu olan “Kıvılcım”, yaşları 4-12 arasın-
da değişen 80 çocuktan oluşuyor. İki yıllık 
bir çalışmanın ürünü olan “Kıvılcım”, Ana-
dolu Ateşi koreografisinin yanı sıra, içinde 
akrobasi ve yeni koreografilerin de bulun-
duğu bir gösteri ile Ankara’da sahneye çı-
kacak. 

Yer: Congresium Ankara 
Çankaya, Ankara
5-6 Mayıs / 15.30
Bilgi: 0312 285 00 57 

ÇANAK ÇÖMLEK PATLADI 
SERAMİK ATÖLYESİ 

Cer Modern’de 
bu pazar günü 
çocuklar sera-
mik çömlek ya-
pacaklar. Çalış-
ma çocukların 
yaratıcılıkları-
nı destekleme-
yi ve el becerile-
rini geliştirmeyi 
amaçlıyor. 

6 Mayıs Pazar 

BENİM ANNEM BİR İNCİ / EL İŞİ ATÖLYESİ 
Ankaralı çocuklar Anneler Günü’nde anne-
leri için hediye yapacaklar. 

13 Mayıs Pazar / 

Yer: Cer Modern / Sıhhiye, Ankara
Yaş: 7-14
Saat: 11.00-13.00
Ücret: 50 TL
Bilgi: 0312 310 00 00

CİNFİKİR / DOĞAÇLAMA ÇOCUK OYUNU 

Türkiye’nin ilk ve tek doğaçlama çocuk 
oyunu olarak adlandırılan “Cinfikir”,  tüm 
çocuklar ve içindeki çocuğu yaşatanlar 
için... Her seferinde bir öncekinden fark-
lı bir oyun sahneleniyor. Bu oyun “Bazen 
sahneye çıkıp ben de oynayayım, oyun sü-
rekli değişsin, bir izlediğimi bir daha izle-
meyeyim, her izlediğimde gülmekten yerle-
re yatayım,” diyen çocuklar için. 

Mavi Sahne / Çayyolu, Ankara
Tarih: 6 ve 13 Mayıs Pazar / Saat: 12.00
Ücret: 15 TL
Bilgi: 0312 241 02 33 
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Eğitim sistemi bir türlü sağlam bir temel 
üzerine kurulamayan ülkemizde, günün 
birinde bir grup insan bir araya gelerek 
pek çok kişinin aklından geçen düşünce-
yi, belki de hayali dile getirdi: “Başka bir 
okul mümkün!” Böylece eğitim sistemi-
mizin başlıca sorunlarına, aşırı disiplin-
ci, hiyerarşik ve doktriner eğitim anlayı-
şına, öğrencilerin kişisel özelliklerinin dik-
kate alınmadığı kalabalık sınıflara ve kâr 
amacı güden özel okullara karşı bir giri-
şim başlatıldı. Amaç eğitimin toplumun 
her kesimi tarafından erişilebilir olmasını 
sağlayabilmekti. 

Alternatif eğitim, özgün finansman, de-
mokratik yönetim ve ekolojik duruş ek-
senleri üzerine kurduğu eğitim mode-
lini gerçekleştirmeye adım adım yakla-
şan “Başka Bir Okul Mümkün” girişimi-
ne okulla ilgili merak ettiklerimizi sorduk.

Girişim hangi kaygıların sonucunda 
ortaya çıktı?

BBOM ufak bir grupla başlayan, daha 
sonra geniş bir kitleye kendini duyuran, 
yaklaşık 40 kişiye ulaştıktan sonra da 
dernekleşen bir girişim. Amaç, Başka Bir 
Okul’u ilkokuldan başlayarak kurmak. 
Çalışmalarımıza da bu çerçevede devam 
ediyoruz.

Girişim kimlerden oluşuyor? Kimler ta-
rafından destekleniyor?

Türkiye’de eğitim sisteminin sorun-
lu olduğunu düşünen bir grup olarak 
2009’da Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) 
sloganıyla yola çıktık. Başlangıçta çocuk-
ları henüz okul yaşına gelmemiş üç-dört 
kişiydik. Alternatif bir eğitim modeli hak-
kında toplantılar yapmaya başladık.

Kısa sürede 30 kişilik bir çekirdek ekip ola-
rak her fırsatta toplanıp yeni bir model 
üzerinde görüş alışverişinde bulunur ol-
duk. Tüm kararları uzun uzun tartışa-

rak, üzerinde uzlaşarak alıyoruz. 2010 yılı 
sonunda dernekleştik. Bugün aktif olarak 
100 gönüllünün çalıştığı ve yaklaşık 2000 
kişinin takip ettiği bir hareket haline gel-
dik. Girişim içerisinde akademisyenler, 
aileler, eğitimbilimciler, kısaca eğitimle 
derdi olan herkes yer alıyor.

Kısa süre önce okul arazisinin yerini 
belirlemek üzere bir anket yaptınız. 
Okulun nereye kurulacağı ve  ne za-
man açılacağı belli mi?

Evet bir anket yaparak üyelerimizin eği-
limini öğrendik, ancak okulun henüz ne-
rede kurulacağı belli değil. Arazi arayı-
şımız sürüyor. İstanbul gibi bir yerde bu 
çok kolay olmuyor. Arzumuz iki yıl içinde 
İstanbul’daki okulu açabilmek. Okul açıl-
madan önce çalışacak öğretmenlere bir 
yıllık bir eğitim de öngörüyoruz. 

Başka Bir Okul Mümkün

“Arzumuz iki yıl içinde 
İstanbul’daki okulu 

açabilmek. Okul açılmadan 
önce çalışacak öğretmenlere 

bir yıllık bir eğitim de 
öngörüyoruz.”

sö
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i

www.baskabirokulmumkun.net
www.facebook.com/baskabirokul-mumkundernegi
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Peki sadece İstanbul’da mı faaliyet 
göstereceksiniz, yoksa başka kentlerde 
de çalışmalar yapılıyor mu?

BBOM Derneği çalışmalarını İstanbul ve 
Muğla - Bodrum’da sürdürüyor. Şu anki 
planımız biri İstanbul’da, biri de Muğ-
la - Bodrum’da olmak üzere iki okul aç-
mak. Halihazırda başka bir yerde faaliye-
timiz yok. Ancak amacımız bu okul mo-
delini yaygınlaştırmak. Dolayısıyla başka 
yerlerde faaliyete geçmek isteyen herkese 
bütün kaynaklarımız sonuna kadar açık.

Sizce şu anda geçerli olan müfredatla 
BBOM uyumlu olacak mı? Şu anda ders 
kitapları MEB tarafından hazırlanıyor 
ve okullara dağıtılıyor. BBOM bu işi na-
sıl yürütecek?

BBOM Okul Modeli MEB öğretim progra-
mında yer alan kazanımları kabul ede-

cek ve bu programda yer alan kazanım-
ların üzerine kendi ek kazanımlar getire-
rek programı geliştirip, zenginleştirecek. 
MEB kendi hazırladığı ders kitaplarını sa-
dece resmi okullara dağıtıyor. BBOM Oku-
lu özel okul statüsünde olacağından bu 
uygulamanın dışında kalacağını öngö-
rüyoruz. BBOM Okulu ders kitaplarını ve 
materyallerini katılımcı bir anlayışla ken-
disi geliştirecektir.

BBOM’den mezun olan bir çocuk üni-
versite eğitimi almak için bugünkü sis-
temin gereklerini yerine getirmekte 
zorlanmayacak mı?

Aslına bakarsanız dünyadaki diğer ör-
neklere baktığımızda ve yapılan araştır-
maları incelediğimizde görüyoruz ki al-
ternatif eğitim veren okullarda büyüyen 
çocuklar mevcut eğitim düzeninde de 
başarılı oluyorlar. Öncelikle bilgiye ula-
şım yollarını öğrenmiş oluyorlar. Dolayı-
sıyla herhangi bir konuda kendilerini ge-
liştirmeleri çok daha kolay gerçekleşiyor. 
Ayrıca ne istediklerini, nerede mutlu ola-
caklarını daha iyi biliyorlar ve bu idealle-
ri doğrultusunda gerekli çalışmayı kendi 
kararlarıyla gösteriyorlar. Özgüven sahi-
bi olarak yetişen bu çocuklar, muhakeme 
yeteneği ve soru sorma, sorgulama konu-
sunda da oldukça başarılılar. Bu da on-
ların ilgi duydukları konularda derinle-
mesine gelişmelerini sağlıyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey 
var mı?

Son söz olarak; başka bir okulun müm-
kün olduğuna inanan, böyle bir okulu 
arzulayan herkesin, ailelerin öğretmenle-
rin, eğitimi dert edinenlerin aramıza ka-
tılmasından mutluluk duyarız. Dileyenler 
internet sitemiz ve blog sayfamız üzerin-
den bize ulaşabilirler.

• www.baskabirokulmumkun.net 

• baskabirokul.blogspot.com

• www.facebook.com/baskabirokul-
mumkundernegi

sö
yl

eş
i

BBOM’nin savunduğu öğrenci 
merkezli eğitim anlayışı, şu ilkelere 
dayalıdır: 

• Öğrencilerin çok yönlülüğünün ve 
farklılığının kabulü,

• Kişisel motivasyonun öğrenme 
sürecinin başlangıç noktası 
sayılması,

• Öğrenenin hata yapma hakkının 
kabul edilmesi,

• Öğrenenin, uygun öğrenme 
stratejilerini geliştirmesi için 
desteklenmesi,

• Öz-değerlendirmenin esas 
alınması.

“Alternatif eğitim veren 
okullarda büyüyen çocuklar 
mevcut eğitim düzeninde de 

başarılı oluyorlar.”

www.baskabirokulmumkun.net
www.baskabirokulmumkun.net
http://baskabirokul.blogspot.com
www.facebook.com/baskabirokul-mumkundernegi
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sıl olmayalım? Bir Dolap Kitap 
kapaklarını DÜŞEVİ’mizde mi-
safir edeceğiz, hem de tam on-
lara göre bir atölyede: “Oyun-
lu Kitap Anatomisi Atölyesi”. 
Bu atölyeden ilk bahsettikle-
rinde fikre bayılmıştık, eminiz 
ki atölyeye katılan çocuklar da 
çok sevecek ve atölye sonrası 
kitaplara farklı bir gözle baka-
caklardır. En başta bu yüzden 
dört gözle bekliyoruz 5 Mayıs’ı.

Sonraaa, açılalı iki yıl olmasına rağmen, hâlâ bir türlü yapamadığımız açı-
lış partisini de aynı güne denk getirdik. Bize o gün destek olmaya gönüllü 
olan sevgili Işık  www.duydoy.com olarak, birbirinden lezzetli, hafif ve sağlık-
lı yiyeceklerle DÜŞEVİ’mize gelen misafirlerimizi (ve tabii ki bizi!) doyuracak. 

Bir sonraki haftanın Anneler Günü olması dolayısıyla, “Tasarım Atölye”miz 
annesine tamamen kendi eseri olan bir hediye vermek isteyen yaratıcı minik-
leri bekliyor. Eminiz ki minikler harika tasarımlarıyla eşsiz bir hediye eşliğin-
de Anneler Günü’nü kutlayacaklar.

Bu arada geçen hafta duyurusunu yaptığımız “24 Nisan Kitap Değiş Tokuş 
Günümüz” yine çok keyifli geçti. Tatile denk geldiğinden katılım geçen sefer-
ki kadar yüksek olmasa da, biz yine çok eğlendik; çocuklar da yeni kitaplara 
ve çekilişimiz sonucu kazandıkları hediyelerine kavuşmuş oldular!

Bizi izlemeye devam edin!

Düşevi Çocukların Kitapçısı

www.dusevikitapevi.wordpress.com Facebook/ düşevi kitapevi Twitter/ dusevikitapevi Tel: 0212 322 92 12 (Göktürk)

DÜŞEVİ ATÖLYE PROGRAMI:

Oyunlu Kitap Anatomisi Atölyesi 

5 Mayıs Cumartesi – 14.00-15.00 (8-12 yaş) Bir 
Dolap Kitap sitesinden tanıdığımız “Dolap Ka-
pakları” Yıldıray ve Banu’yla beraber kitapları 
farklı bir gözle değerlendirip, yorumlamak is-
terseniz sizi atölyemize bekliyoruz. Ücret: 50TL
Tasarım Atölyesi 5 Mayıs Cumartesi 
15:30- 16:30 arası (6-12 yaş) Anneler Günü 
yaklaşıyor! Yaratıcı çocuklarınız anneleri için is-
ter kullanmadığınız bir tişörtünüzü kullanma-
ya doyamayacağınız bir şekle getirsin, isterler-
se de kendi tasarımları olan aksesuarlar (çanta, 
cüzdan, yaka iğnesi, vs.) yapsınlar. Genç tasa-
rımcıları çeşitli kumaş ve aksesuarlarla diledik-
lerini tasarlayabildikleri bu atölye çalışmasına 
bekliyoruz. Ne tercih ederlerse etsinler, hocamı-
zın portatif dikiş makinasında diktiği tasarım-
larını yanlarında alıp götürebilecek ve anneleri-
ne hoş bir sürpriz yapacaklar. Ücret: 40TL+KDV
Türkçe/ İngilizce Sanat Atölyesi (2-3 yaş) 
7 Mayıs Pazartesi 10:30- 11:30 arası
Miniğiniz hem kesme- yapıştırma çalışmaları 
yapsın, hem de farkına varmadan İngilizce öğ-
renmeye hazırlık yapsın. Ücret: 40TL+KDV
İngilizce Sanat Atölyesi: Çocuğunuz hem çeşit-
li sanat aktiviteleri yapsın, grup oyunları oyna-
sın, hem de farkına bile varmadan İngilizce öğ-
rensin istiyorsanız doğru yerdesiniz demektir!
10 Mayıs Perşembe (3-5 yaş) 16:30- 18:00 
11 Mayıs Cuma (6-8 yaş) 17:00- 18:30

https://www.facebook.com/groups/dusevikitapevi/
https://twitter.com/dusevikitapevi
http://www.dusevikitapevi.wordpress.com
http://www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.birdolapkitap.com
www.birdolapkitap.com
www.birdolapkitap.com
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Çocuklar, iş, güç, ev derken kendinize 
ve sağlığınıza dikkat etmeye hiç vakit 
kalmıyor değil mi? Haklısınız, ama bir 
çaresi olmalı. Çaresi günlük işlerinizi 
egzersizlere dönüştürmekte. ..

Haydi bakalım!
Sabah uyandık, diş fırçalama, yüz yıka-
ma derken mutfağa geçtik. Kahvaltı ha-
zırlayacağız. Tabaklar dolabın üst rafın-
da mı? Çok güzel.Tabureyi tezgahın önü-
ne çekelim ve tabakları tek tek almak için 
tabureye çıkarak yukarı uzanalım, ine-
lim. Çıkalım, inelim. Her bir tabağı al-
mak için tabureye çıkarken ayak değiş-
tirelim. İşte güne step yaparak başlamış 
olduk.
Salona geçmeden şu bulaşık makinesi-
ni da yerleştirdik mi, mutfak tamamdır. 
Makinenin kapağını açtık. Başlıyoruz. 
Çök, bardağı al. Kalk, bardağı rafa koy. 
Çök, kalk. Çök, kalk. Kalça ve basenler de 
güne hazır artık.
Bugün salonu da süprümek lazım. Elekt-
rik süpürgesini açıp, işe koyulalım o za-
man. Sol bacak öne doğru dizden kırık, 
sağ bacak arkada düz ve gergin. Süpür-
geyi öne doğru esneyerek ileri itiyoruz, 
şimdi geri çekiyoruz. Haydi şimdi tam 
tersi. Sağ bacak önde, sol bacak arkada 
gergin. Süpürgeyle birlikte ileri, geri, ile-
ri, geri… Koca salonu süpürüp bitirmi-
şiz bile.
Az kalsın çamaşırları unutuyorduk. Yı-
kama bitmiş. Makinadan hemen çıka-

rıp asalım ki buruşmasınlar. Çamaşır se-
petiyle balkona geldik. Ama sepeti ma-
sanın üzerine değil, yere koyuyoruz. Baş-
lıyoruz. Ayaklar bitişik, eğil sepetten ça-
maşır al. Kalk, yukarı uzan, çamaşırı as. 
Eğil, kalk, uzan. Eğil, kalk, uzan. Bu da 
bitti.
Az kaldı. Şu ütüyü de yaptık mı yor-
gunluk kahvesi içebiliriz.Ütü masasının 
önündeyiz. Bir yandan kırışıkları düzel-
tirken, bir yandan bacaklarımızı çalıştı-
rıyoruz. Evet, sağ bacak sabit ve düz. Sol 
bacağı açabildiğimiz kadar yana açıyo-
ruz. Sonra tekrar aşağı indirip, sağ ba-
cağa bitiştiriyoruz. Şimdi tam tersi. Sol 

Ev işi de yaparım, forma da girerim...
ev

 e
di
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rü
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Nefes al, 
nefes ver

Nefes al, 
nefes ver

Al ver, 
al ver,

Forma gir, 
kiloları ver...
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bacak sabit, sağ bacağı yana açıyoruz. 
Aç, indir. Aç, indir.
Tamamdır. Artık kahvemizi yudumlayıp, 
güne başlayabiliriz. 
Afiyet olsun.

BİR DE BUNLAR VAR!
Benim vaktim var. Ev işi ayrı, form tut-
mak ayrı diyorsanız; bel, basen ve karın 
bölgesi için 15-20 dakikada, kolayca ya-
pılabileceğiniz basit hareket ve egzersiz-
lerle güne başlayabilirisiniz.

Eller Dizlere
Özellikle  karın ve göbek bölgesindeki 
yağlardan şikayetçiyseniz, bu hareket 
tam size göre.

Dizler Göğüse
Sırtüstü yere uzanıyoruz. Ayaklarınız yere 
değmemeli. Karın yağları için birebir bir 
hareket.

Bacak Kasları
Alt ve üst bacak bölgenizde yağ veya se-
lülit varsa, küçük bir top alarak, resimde 
olduğu gibi, önce bacaklarınızın arasına 
koyup sıkarak, sağa ve sola doğru hare-
keti tekrarlayın. 
Ardından bileklerinizin arasına alarak 
aynı hareketi uygulayın.

Ne yapmalı?
• Fırsat buldukça yürüyüşler yapmalı.
• Ev işiyle uğraşırken kulaklıkla müzik 

dinlemeli. Müziğin ritmiyle hareketle-
rimize tempo kazandırmalı.

• Çok yorgun değilsek asansör yerine 
merdivenleri tercih etmeli.

• Günlük ev alışverişleri yapmak için dı-
şarı çıkmaya üşenmemeli.

• Sabahları uyanınca esneme hareket-
leri ile güne başlamalı.

• Gün içerisindeki hareketlerimizi be-
den sağlığı için yararlı hale getirebi-
leceğimizi unutmamalı.

Unutmayın!
Evde yapacağımız pratik egzersizler sa-
dece forma girmemizi sağlamaz. 
• Eklem ve sırt ağrılarımıza da iyi gelir.
• Duruş bozukluğunun önlenmesine 

yardımcı olur.
• Kan dolaşımının hızlandırarak enerji 

kazanmamızı sağlar.
• Cildin sıkılaşmasına etkisi olur.
• Bedeni esnek ve dinç tutar.
• Antrenmanlı olduğumuz için kolay 

yorulmanın önüne geçer.
• Kemik erimesi riskinin azalması için 

yardımcı olur.
• Bacak kaslarını geliştirerek selülitle 

savaşır.
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