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Okan Koleji olarak çocuklarımızın sosyal, bilişsel ve fiziksel olarak geliştiklerini 

gözlemleme şansını yakaladığımız verimli geçen bir dönemi bitirmenin heyecanını yaşıyoruz. 

Rehberlik Birimi olarak bir dönem boyunca işbirliği içerisinde olduğumuz siz velilerimize 

teşekkür ederiz. Çocuklarımız için şimdi dönemin yorgunluğunu atarak yeni döneme 

hazırlanma vaktidir.  

 

Tatiller, bizim için olduğu kadar çocuklar için de sadece bedenen değil zihnen de 

dinlenme imkânı sağlar. Aynı zamanda sevdikleri ve özlem duydukları etkinlikleri, 

erteledikleri paylaşımları yapabilmeleri açısından da güzel bir fırsattır. Sevdiği etkinlikleri 

yapmaları için çocuklarınıza fırsat vermeniz yeni döneme motive bir şekilde girmelerini 

sağlayacaktır. Hazırlayacağınız tatil programında sadece etkinlik değil, geçen akademik 

dönemin genel tekrarının yapılacağı planlamalara da yer vermeniz faydalı olacaktır. Genel 

değerlendirme için verilen ödevlerin güzel bir şekilde tamamlanması yeterli olacaktır.  

 

Tatil dönemi için, vurgulanması gereken en önemli noktalardan biri çocuklarınızın 

televizyon, bilgisayar karşısında veya tablet ve dijital oyun aletlerinin başında geçirdikleri 

zamana dikkat ederek, süreyi sınırlandırmanızdır. Televizyon programlarını izlemeleri, 

bilgisayar ve dijital oyunu oynamaları elbette yasaklanmamalıdır. Ancak, tüm günü bu tür 

etkinliklerle geçirmelerine engel olunmalıdır. Belli bir süre koymak ve o süreye uymak sizi 

ve çocuğunuzu rahatlatacaktır. Çocuğunuzun teknolojik aletlerden kopmak istememesi 

durumunda zamanını verimli ve eğlenceli geçirebileceği alternatif seçenekler sunmanız 

yararlı olacaktır. Unutmayınız ki, çocuklara yaşları kaç olursa olsun yol göstermek 

gerekmektedir.  

 

Çocukluk ve gençlik çağlarında oyun ve sportif aktiviteler bedensel olduğu kadar 

zihinsel gelişim yönünden de önemlidir. Bunun için günün uygun saatlerinde çocuğunuzu 

sizinle ya da arkadaşlarıyla spor yapmaya, sinema, tiyatro gibi etkinliklere gitmesine fırsat 

oluşturabilirsiniz. Farklı ortamlarda olmak onların birçok becerilerini geliştirecektir.   



Siz velilerimizi yarıyıl tatilini fırsat bilip, iş temposunun yoğunluğu ve telaşı 

içerisinde geçen koşuşturmada sanat, etkinlik ve doğal güzelliklerinden yararlanmaya 

zaman bulamadığınız, böylesi zengin bir şehir olan İstanbul’u çocuğunuzla birlikte keşfe 

davet ediyoruz. 

 

 

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ 
 

 
 
Çocuklar, bu sömestr hayallerindeki deniz canlılarını SEA LIFE 
ile resmedip, sihrin, köpüklerin büyüleyici güzelliğini The 
Underwater Paradise ile keşfedecek ve ufuklarını açacak yeni 
tiyatro oyunları izleyecekler. 
 

Ayrıntılı bilgi SEA LIFE Akvaryum’un resmi internet 
sitesi www.visitsealife.com/istanbul ve 0212 640 20 

15 numaralı telefondan alınabilir. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Çocukların zihinsel gelişimlerine destek olmak için tiyatro ve 
müzikal sevgisi aşılayan Tiyatro Alkış ve İstanbul Çocuk Sanat 
küçük sanatseverler ile Leyla Gencer Opera ve Sanat 
Merkezi’nde buluşuyor. Pinokyo’dan, Çizmeli Kedi’ye, Kurbağa 
Prens’ten, Sevimli Pandalar müzikaline kadar birçok temsili 
sahneleyecek olan "Tiyatro Alkış" ve "İstanbul Çocuk Sanat" 
tüm müzikallere kendi yorumunu katarak çocukları 
eğlendiriyor. 
 

Ayrıntılı bilgi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi resmi 
internet sitesi www.leylagenceropera.com/ ve  0212 572 20 70 

numaralı telefondan alınabilir. 
 

 

 

http://www.visitsealife.com/istanbul
http://www.leylagenceropera.com/


 

Drama, pandomim, dans, illüzyon, kukla, kum sanatı ve 

sihir, köpüklerin büyüleyici güzelliği, şaşırtıcı lazer 

gösterileri, özel efekt ve ışık şovları ile harmanlanıyor.  ‘The 

Underwater Paradise gösterisi her yaş için eşsiz ve 

unutulmaz bir anıya dönüşüyor. 

Ayrıntılı bilgi www.biletix.com adresinden alınabilir. 

 

 

 

Pera Eğitim, çocuklara yönelik eğitim atölyelerine yarıyıl 

tatilinde de devam ediyor. “Bu Bir Aşk Şarkısı Değil” ve 

“Üryan, Çıplak, Nü” sergileri kapsamında 26 Ocak - 7 

Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen program 4-6 ve 

7-14 yaş gruplarına sesleniyor.  

Ayrıntılı bilgi www.permuzesi.org.tr adresinden 

alınabilir. 

KİTAP TAVSİYESİ… 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.biletix.com/
http://www.permuzesi.org.tr/

