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Sayı: 84

23 NİsaN’dA

EVde YApaBİleCEğiNİz ÇocUK etKİnLikLEri

SEvGilİ inNOvaLılaR,
Pandemi nedeniyle bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk
Bayramı’nı daha evlerimizde kutlayacağız. Geçtiğimiz yıl
pandemiye rağmen evlerimizde yarattığımız bayram
coşkusuna, bu kez farklı etkinliklerle bambaşka bir boyut
kazandırmaya ne dersiniz? Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği
gören eşsiz vizyonu ile çocuklara armağan ettiği, dünyanın ilk
ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan bu anlamlı günde, evde
çocuklarınızla birlikte yapacağınız birbirinden renkli etkinliklerle
farklı bir kutlama platformu yaratabilirsiniz. Çocukları
yetişkinlerin dünyasını keşfetmeye davet eden Küçük Prens
kitabıyla tanıştırabilir, sevimli ve öğretici filmlerden birini seçerek
aile boyu seyir keyfi yaşayabilirsiniz. Tuvalet kâğıdı rulosu,
yumurta kartonu, pet şişe gibi malzemeleri çöpe atmak yerine
geri dönüştürerek sevimli tırtıllar, rengârenk fenerler, farklı
karakterlere sahip saksılar tasarlayabilirsiniz.

HayDİ o zAMan İŞ baŞına!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

KİtaP ÖneRİsi:

KÜçüK pREnS

Hemen hepimizin çocukken okuduğu Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük
Prens’ini henüz çocuğunuzla tanıştırmadıysanız, şimdi tam zamanı! Resimli bir
çocuk kitabı olmanın ötesinde çocukların dünyasını zenginleştiren çok boyutlu
bir yaşam felsefesi sunan bu kitaba çocuğunuz bayılacak! Dünyada, kutsal
kitaplar ve Das Kapital’den sonra en çok satılan kitaplardan olan Küçük Prens,
1943 yılından bu yana çocukların gözünden büyüklerin dünyasına ayna
tutuyor. Dünyanın zaman içindeki değişimine karşın çocukların dünyasının
değişmeyen, heyecan verici gelişimine hep aynı izleri bırakıyor. Çocukların
neden- sonuç ilişkisi kurma becerisini geliştiriyor. Sahra Çölü'ne düşen pilotun
Küçük Prens'le karşılaşması ile başlayan gezegenlerden gezegenlere seyahat
ettiren kitap, her gezegendeki farklı yetişkin yaşam biçimlerini çocukların kendi
dünyalarında canlandırmalarını sağlıyor. Kitapta yer alan suluboya çizimler de
çocukların kitaba tam olarak odaklanmasını sağlıyor. Fransa’da euro’ya
geçmeden önce 50 frankların üzerinde yer edinen, Japonya’nın Hakone isimli
şehrinde bir müzesi kurulan, resimleriyle herkes için farklı cevapları olan
sorular soran Küçük Prens ile çocuğunuzun hayatına bambaşka bakış açıları
kazandırabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

FilM ÖneRİsi:

ChaRlİe’nİN
ÇikOLatA FabRİkaSı
Sinemanın açtığı büyülü kapılar, çocukların rengarenk bir hayal dünyasına sahip
olmalarını desteklerken aynı zamanda aile, arkadaşlık, özgüven gibi değerleri
benimsemelerini de sağlıyor. Siz de 23 Nisan’da çocuğunuzla birlikte
izleyebileceğiniz birbirinden sevimli ve öğretici çocuk filmleri arasından birini seçip,
ailece film izlemenin tadını çıkarabilirsiniz. Çocuk edebiyatına muhteşem eserler
kazandıran Roald Dahl’in en sevilen eserlerinden Charlie’nin Çikolata Fabrikası ile
çocuklarınıza hayal kurmaktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini aşılayabilirsiniz.
Her yaştan izleyiciye duygulu anlar yaşatmayı başaran Ters Yüz ile daha önce
hiçbir animasyon filminde görmediğiniz duygu derinlikleri içinde kaybolabilirsiniz.
Neşe, üzüntü, öfke, tiksinti ve korku karakterleri ile kafamızın içinde neler
döndüğünü anlatan film, sadece çocuklarınız için değil tüm aile için tam anlamıyla
seyirlik bir film!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

23 NisAN’a ÖzeL

ÇilEKli PAnNa cOTta TAriFİ
MalZEmeLEr:

YApiLIşi:

• 2 su bardağı süt
• 2 paket krema
• 3 yemek kaşığı toz
şeker
• 2 yemek kaşığı toz
jelatin
• 1/4 su bardağı
soğuk su
• 1 adet vanilya

Toz jelatini küçük bir kâsede soğuk suyla bir araya
getirin ve karıştırarak eritin. Bir tencereye süt, krema, toz
şeker ve vanilya ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Kaynama
noktasına gelince tencereye toz jelatin karışımını
ekleyin. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocağın
altını kapatın. Hazırladığınız karışımı soğumadan servis
bardaklarınızın yarısını dolduracak şekilde paylaştırın.

ÜzeRİ içİN:
• 500 gram çilek
• 1 yemek kaşığı
nişasta
• 2 yemek kaşığı toz
şeker
• Taze nane

Çilekleri blender’da püre haline getirin. Şekerle birlikte
sos tenceresinde pişirin. Kaynama noktasına gelince
nişastayı ilave edip iyice karıştırın ve altını kapatın. Servis
bardaklarınızın kalan yarısını çilek sosuyla doldurun.
Üzerine birer çilek ve nane dalı yerleştirin. Buzdolabında
3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

TuvALet KÂğıdı ruLOsuNdAN

feNEr Yapımı
MalZEmeLEr:

YApiLIşi:

• İstediğiniz adette
tuvalet kâğıdı rulosu
• İstediğiniz renkte
akrilik boya ya da
simli metalik boya
• Boya fırçası
• Sivri uçlu makas
• Yapıştırıcı
• Renkli kurdele
• Tealight mum

Tuvalet kâğıdı rulolarını istediğiniz renge boyayın.
İsterseniz tüm ruloları farklı bir renge boyayarak
rengarenk bir tasarım yaratabilirsiniz. Daha dikkat çeken
bir fener yapmak için simli ya da metalik boya da
kullanılabilirsiniz. Boya kuruduktan sonra sivri uçlu
makasa kullanarak üzerine gelişi güzel delikler açın.
Ruloyu elinizle hafifçe bastırarak yassılaştırın. Alt ve üst
taraflarını içe doğru kıvırarak şekil verin. Renkli bir
kurdeleden fiyonk yaparak bunu da fenere yapıştırın.
İçine tealight mum ya da LED ışık yerleştirerek
fenerlerinizi ışıldatın.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

YumURta KOliSİnDen

tırTıl aİleSİ yaPımı
MalZEmeLEr:

YApiLIşi:

• Boş yumurta
kartonu
• Oyuncak hareketli
gözler
• Sulu boya
• Makas
• Siyah tükenmez
kalem
• Yapıştırıcı
• Renkli keçe parçası

Boş yumurta kartonunu 5 veya 6 adet yumurta kapağı
kadar uzunlukta kesin. Kapaklar arasındaki minik
üçgenleri makas ile çıkarın. En öndekini kafa şekli
verilebilecek şekilde kesin. Kartonun dış yüzeyini sulu ile
birkaç kat boyayın. Kuruduktan sonra baş kısmına baş
kısmına hareketli gözleri yapıştırın. Siyah tükenmez
kalemle gülücük yapın. İncecik kestiğiniz iki keçe
parçasını kafa kısmına anten olacak şekilde yerleştirin.
Bir yumurta kolisinden çok sayıda renkli tırtıl
hazırlayarak bir tırtıl ailesi yaratabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Pet ŞİşeLErDen

deKOraTİf SakSı yaPımı
MalZEmeLEr:

YApiLIşi:

• Pet şişe
• Makas
• Hasır ya da renkli
ipler
• Toprak
• Çiçek

Evinizde biriktirdiğiniz pet şişeleri yan yatırıp orta
kısmından keserek oyuk bir alan oluşturun. Hasır ya da
rengarenk ipleri kullanarak şişeleri süsleyin. Yine aynı
ipleri kullanarak şişeleri aralarında boşluklar bırakarak üst
üste dizin. Kestiğiniz oyukları toprak ile doldurun. Farklı
renklere sahip çiçekler ekerek balkonunuzun duvarına
asın. Böylece hem evinizdeki malzemeleri geri
dönüştürmüş hem de balkonunuzun bir köşesinde
çiçek karnavalı yaratmış olacaksınız. Tasarımınızı daha
da renklendirmek isterseniz düğme, hareketli göz,
ponpon ve iplik kullanarak her saksıda farklı bir karakter
yaratabilirsiniz. Birinde miskin bir kedi, diğerinde dili
dışarda bir köpek ya da yaramaz bir tavşan figürü
yaratarak sevimli dostlarınıza balkonunuzda yer
açabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

PipETteN

müZİk aLEti YApımı
MalZEmeLEr:

YApiLIşi:

• 8 adet farklı renkte
pipet
• Makas
• Cetvel
• Kalem
• Koli bandı

8 adet pipeti cetvelle ölçerek 19,5 cm – 17 cm – 15,5
cm – 14,5 cm – 13 cm – 11,5 cm – 10 cm – 9,5 cm
olacak şekilde kesin. Ardından alt kısımları dümdüz ve
eşit olacak şekilde hepsini birleştirip, dibine de tam
gelmeyecek şekilde sıkıca koli bandı ile bantlayın.
Sabitlenmiş olduklarında enstrümanınız hazır demektir,
hafif yandan üfleyerek çalmaya başlayabilirsiniz!

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

