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Sevgili
İnnovalılar,
Pandemi ile birlikte dışarıda sosyalleşme imkanımızı büyük ölçüde yitirmiş olabiliriz, ama bu 
sayede hem kendimizi hem de sevdiklerimizi yeniden keşfetmeye başladık. Yaşamımızın iş 
dışındaki her noktasında, ailemiz ve çocuklarımız baş köşeye oturdu. Birlikte geçirdiğimiz 
zaman, daha da kıymetlendi. Birlikte kahkaha attık, hayal kurduk, daha önce 
keşfetmediğimiz yönlerimizi, yeteneklerimizi fark ettik. Yeni ilgi alanları edindik. Evde 
geçirdiğimiz zaman, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimleri açısından çok büyük 
kazanımları da beraberinde getirdi. Çünkü onlarla farklı etkinlikler içinde kaybolup yeni 
rollere büründük. Biz de bu sayımızda çalışma arkadaşımız Ali Osman Sezişli’nin önerisiyle 
ebeveynler ile çocukları buluşturan zihin açıcı aktiviteleri ele almak istedik. Hazırladığımız 
listemizden birini seçerek çocuklarınızla birlikte yaratacağınız rengarenk bir dünyanın 
kahramanı olmaya ne dersiniz?

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Bunun için ne atölyeye ne profesyonel 
ekipmanlara ihtiyacınız var. Biraz sabır ve 
konsantrasyon yeterli. Öncelikle bu iş için 
özel bir alan yaratın. Puzzle yaparken 
dikkatinizin dağılmaması önemli. Puzzle 
çeşitleri, 500 parçadan 32 bin parçaya 
uzanan oldukça geniş bir skalaya sahip. 
Bunu dikkate alarak çok da küçük olmayan 
masa, iyi bir seçim olacaktır. Parça seçimi 
için eğer yeni başlıyorsanız 500 parçalıklar 
oldukça ideal. Ancak seçiminizde 
çocuğunuzun yaşını da dikkate alın!

Puzzla’da önemli aşamalardan biri, doğru 
temayı seçmek. Çok benzer renklere sahip 
bir tema seçiminde, parça sayısı arttıkça 
işler daha da zorlaşır, unutmayın! Dünya 
haritasından, güneş sistemine, 
Kaplumbağa Terbiyecisi’ne, Roma, Paris, 
İtalya manzaralarına, mutluluğun resmini 
çizen türlü türlü temalara kadar yüzlercesi 
arasında kaybolabilirsiniz. Dünya harikası 
coğrafyaların, devasa yapıların, farklı 
objelerin resmedildiği 3 boyutlu olanlarıyla 
çok boyutlu düşünme yeteneğinizi de 
geliştirebilirsiniz.

Eğer çocuğunuzun yaşı 9 yaşın altındaysa 
daha başlangıç aşamasındaki basit temalarla 
ilerlemekte fayda var. 9 yaş üzeri için sınırları 
zorlayın! 

Finale ulaştığınızda puzzle’ı tablo haline 
getirerek evinizin duvarlarını resim sergisine 
dönüştürebilir, işleri ilerletip onlarca puzzle 
sayısına ulaştığınızda onları sevdiklerinize 
hediye edebilirsiniz. Bunun için çocuğunuzun 
ve sizin imzasını taşıyan bir hediye paketi 
yaparak onu daha da motive edebilirsiniz!

Puzzle
Çocuklarınızla bir olup, puzzle yaparak bir yandan sabrınızı zorlarken, diğer yandan 
eğlenceli vakit geçirmeye ne dersiniz? 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Maket yapımının sadece mühendislik öğrencilerine has bir uğraş olduğunu 
düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! 

Çocuklarınızla birlikte yaratıcılığınızı 
kullanarak edinebileceğiniz en eğlenceli 
hobilerden biri de maket yapımı. 
İnternetten satın alabileceğiniz setler 
sayesinde bahçeden yalıya, gökdelenden 
kulübeye, havalimanına çok sayıda devasa 
yapının maketini yapabilirsiniz. Detaylar 
sizin için önemliyse maketinize farklı 
dekorasyon öğelerini de ekleyebilirsiniz.  

Çocuklarınızın hayal güçlerinin sınırlarını 
zorlamak istiyorsanız, evinizde 
kullanılmayan eşyaların geri dönüşümüyle 
çevreci maketlere imzanızı atabilirsiniz. Bu, 
sadece bir kibrit çöpü bile olabilir. Evde 
çöpe gitmek üzere bekleyen eski 
eşyalarınızı farklı boyutlarda keserek sıra 
dışı mimari tasarımlar elde edebilirsiniz. 
İşin bu kısmının yöneticiliğini çocuklarınıza 
verin. Böylece hem yaratıcılığını hem de el 
becerisini destekleyin. İnternette satışa 
sunulan setlerle de savaş yıllarından 
bugüne ulaşan gemiler, uçaklar, model 
arabalar, 2040 model jetler, uzaya 
fırlatılmak üzere yeni bir SpaceX roketi bile 
elde edebilirsiniz. Biraz nostalji isterseniz, 

aya ilk ulaşan insanlı araç Apollo 11’in 
minyatürünü de çocuklarınızın kendi elleriyle 
şekillendirmesini sağlayabilirsiniz. 

Çocuklarınızla birlikte maket yaparak bir 
olayı canlandırmak, mizansen yaratmak 
istiyorsanız hobi sitelerinin müdavimi 
olacağınızdan emin olun. El becerilerinizi 
geliştirmenize imkân verecek, sizi çok zorlu 
parkurlara sürükleyecek maket hobisini diğer 
aile fertlerine de bulaştırarak keyifli bir 
etkinlik haline dönüştürebilirsiniz.

Maket

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Lego
Lego deyip geçmeyin! Dünyada zekâ geliştirici oyun olarak kabul edilen Lego, çocuklar ve 
yetişkinleri buluşturan farklı temalarıyla özellikle miniklerin dünyasında kendine önemli bir 
yer ediniyor. 

Her biri farklı zorlayıcılık derecesine sahip 
olan temalar, çocukların ruhsal ve zihinsel 
gelişiminde yol gösterici bir role sahip. 
Yapı oyuncakları arasından detaylı yönüyle 
ayrışan Lego’nun Technic, Mindstorm gibi 
setleri, bu rolden en büyük payı alıyor. 
Technic seti işlevsel maketler yapmaya 
olanak sağlarken, Mindstorm seti ile 
programlama yapılabiliyor.

Lego’nun yetişkinleri ve çocukları 
buluşturan heyecan verici yeni serileri 
arasında, içinde gösterişli setlerden oluşan 
Art serisi dikkat çekiyor. Yeni seri, Andy 
Warhol Vakfı, The Beatles, Marvel Studios 
ve Lucasfilm ile işbirliği içinde oluşturulan 
4 nostaljik sete sahip. Seride Andy 
Warhol’un 1967 tarihli Marilyn Monroe, 
Beatles’ın portreleri, Iron Man’ın bir 
resminin yanı sıra 2D kullanarak Star Wars 
karakterlerinin portreleri yeniden 
tasarlanarak oluşturulmuş. 

Bir bilim kurgu klasiği olan Star Wars’un en 
ünlü sembollerinden biri olan 
Stormtrooper kaskı, Bob Fett kaskı, birden 

fazla süper kahramanı bir araya getiren 
Avengers’taki Iron Man kaskını yaparken, 
çocuklarınızı Holywood stüdyolarından birine 
seyahate çıkarabilirsiniz. Dünyanın en hızlı 
araçlarından biri olan Bugatti Chiron ya da 
Lamborghini setleriyle bu modellerin tüm 
teknik detaylarını çocuklarınızla 
keşfedebilirsiniz. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



En yeni serisi Architecture ile çocuklarınızla 
yeryüzünün büyülü yerlerine uzanan bir 
yolculuğa çıkabilirsiniz. Dünyanın 
muhteşem manzaralar sunan 
gökdelenleriyle fütüristik şehri Dubai’yi 
yeniden inşa edebilirsiniz. Dünyanın en 
yüksek binası olan Burj Khalifa'yı, 7 yıldızlı 
Burj Al Arab Jumeirah Otel’i, Dubai 
Çeşmesi’ni ve olağanüstü Dubai Frame'i el 
birliğiyle tasarlayabilirsiniz.

Arc de Triomphe, Champs-Elysées, Tour 
Montparnasse, Grand Palais, Louvre ve tabii 
ki Eyfel Kulesi'ni içeren set ile çocuklarınızı 
mimari, seyahat, tarih ve tasarımla aynı 
adreste buluşturan bir inşaat şantiyesinde 
staja gönderebilirsiniz. Dünyanın en yüksek 
desteksiz kulesi Tokyo Skytree'nin ikonik 
modeli, Tokyo Kulesi, Mode Gakuen Cocoon 
Kulesi, Tokyo Big Sight'ın yanı sıra kiraz çiçeği 
ağaçları ve huzur verici parkları, ultra 
modern mimari eserleriyle milyonlarca 
insana ev sahipliği yapan Tokyo’nun 
minyatürünü birlikte inşa edebilirsiniz

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Figür
Çocuklarınız adeta hayranı olduğu dizi, film, çizgi film, oyun karakterleriyle birlikte yatıp 
kalkıyor, onların hikayeleriyle yaşıyor, yeni hikayelerde onlara farklı roller biçiyorsa, figür 
koleksiyonculuğu ile tanışma zamanınız geldi! 

Tıpkısının aynısı dedirtecek kadar her 
detayının titizlikle tasarlandığı figürleri 
kullanarak çocuklarınızın hayal dünyasını 
birlikte gerçeğe dönüştürebilirsiniz. 
Çocuklarınızın en sevdiği karakterlerin 
figürlerini biriktirerek birlikte figür 
koleksiyonuna imzanızı atabilirsiniz. 
Koleksiyonunuzu, çocuklarınızın seçeceği 
farklı materyallerle de destekleyerek 
evinizde bir çekim platosu yaratabilirsiniz. 
Böylece figürlerle oluşturacağınız farklı 
ambiyansların fotoğraflarını da çekerek 
koleksiyonunuzu dijitale taşıyabilirsiniz.

Çocuklarınız, DC ve Marvel’ın çizgi roman 
ve animasyon dünyasının en iyi, Star 
Wars’ın hayranlık uyandıran efsanevi 
karakterleri, Batman serisinin tutkunu 
olduğu isimlerinin figürleri arasında 
kendisini kaybedebilir! Diorama 
stantlarıyla kahramanların akıllardan 
çıkmayan sahnelerini de yaşatan figürler, 
gerçekten çocuklarınızın aklınızı 
başınızdan alabilir. Avengers’in bir Ultron 
Drone'unu yok ettiği şekilde pozlanmış 
figürü, gözleri, göğüs kısmı, avuç içi ve 

ayakları led ışıklarla donalıtan Iron Man’in bir 
Ultron Drone'unu havaya kaldırmış hali figür 
koleksiyonunuzun en nadide parçalarından 
biri olabilir. 

Çocuklarınızla birlikte, her detayı kusursuzca 
tasarlanmış Gotham City'nin güzel 
kahramanını Catwoman’ı siyah chopper 
motosikletiyle evinizin bahçesinde 
ağırlamayı, Yüzüklerin Efendisi’nin en acıklı 
hayat hikayesine sahip karakteri Gollum’un 
hazin hikâyesini kendi ağzından dinlemeyi 
istemez miydiniz? Hırslarına yenik düştüğü 
için çirkinleşen Gollum’un hazin hikayesiyle 
sizi kandırmasına izin vermeyin!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Evde Bilim
Çocuklarınızla birlikte evinizi küçük bir laboratuvara dönüştürmeye ne dersiniz?

Evde yapabileceğiniz çok basit bilimsel 
aktiviteler ile çocuklarınızın dünyasında 
bilime daha fazla yer açabilir, onların 
geleceğini şekillendirme misyonunuzu da 
çaktırmadan yerine getirebilirsiniz. Su, 
meyve, sebze, oyun hamuru gibi iletken 
nesnelerin klavye gibi kullanılmasını 
sağlayan özelliğiyle çocukların 
yaratıcılıklarını pekiştiren Makey Makey, 
bu tür aktiviteler için gerçekten tam 
anlamıyla biçilmiş kaftan. MIT imzası 
taşıyan Makey Makey’in iletken olan 
nesnelerin klavye gibi kullanılmasını 
sağlayan özelliği ise yaratıcılığın 
geliştirilmesinde çok önemli bir işleve 
sahip.

İnternette çok sayıda platformda ve 
oyuncakçılarda satışa sunulan deney 
kitlerinden edinerek patatesten elektrik 
üretmenin yollarını öğrenip, evinizde 
küçük bir termik santral inşa edebilirsiniz. 
Üstelik bilimi eğlenceli hale getiren bu 
aktiviteler, çocukların teknolojiyle 
bağlantılı olarak matematik ve fiziğe olan 
ilgilerini de kamçılıyor. Bu tür aktivitelerle 

çocuklarla aranızdaki bağı güçlendirip, 
onların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini 
desteklerken, derslerinde de başarılı 
olmalarını sağlayabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

