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Bir eğitim-öğretim yılını daha bitirdik. Dört gözle beklenen yaz tatilinde, her çocuk farklı 
aktivitelerle zamanını geçiriyor. Kimi anne ve babalar tatilde de çocuklarının okul döneminde 
olduğu gibi ders çalışmasını isterken kimisi ise onları serbest bırakıyor.

Yaz tatili kesinlikle çocuk için keyi�i, eğlenceli bir zaman olmalıdır. Ayrıca, yaz tatili, çocukların 
eğitim öğretim döneminde öğrendikleri yeni bilgileri bir sonraki döneme transfer edebilmeleri 
için gerekli bir zamandır. Yaz tatili iki eğitim dönemi arasında bir köprü görevi görmelidir, 
çocuğun okul sürecinden kopması anlamına gelmemelidir. Yaz tatillerinde çoğunlukla öğrenilen 
bilgilerin/ kazanılan becerilerin bir kısmı tamamen unutulur, bir kısmı da aktif olarak 
kullanılmadıkları için gerilere itilir.

Yaz tatilini mutlu, verimli ve güzel bir şekilde geçirmek için her öğrenci kendi üzerine düşen bir 
yaz tatili programı çıkarmalıdır. Planlama ve hedef koyma hayatımızın her alanında olması 
gerekir. Programı hazırlarken dinlenmeye, gezmeye, arkadaşlıklara, eğlenmeye vakit ayrıldığı gibi 
dönem içerisinde akademik başarısı düşük olan derslerin tela�si de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Özellikle okuldaki dersleri düşük ve ders konusunda eksiklikleri fazla olan 
öğrenciler için bu tatiller diğer arkadaşlarını yakalamada önemli bir fırsattır. 

1. Konu tekrarı yapmak: İnsan öğrendiklerinin % 75’ini bir hafta içerisinde, % 66’sını bir gün 
içerisinde, % 54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu yapılan 
tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık 
vermelidir.

2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar 
yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya 
ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli sonuçlar vermez, yeni 
bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller.

3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: 
Örneğin öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere 
daha fazla vakit ayırarak bu zayı�ığını gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

YAZ TATİLİ ÖNERİLERİ
İYİ KARNEYİ ÖDÜLLENDİRİN
İyi karneyi mutlaka ödüllendirin. Ama maddi ödüllerden çok manevi ve sosyal ödülleri seçmeye 
özen gösterin. Ancak ödülde aşırıya kaçmak çocuğu yanlış yönlendirmek anlamına gelir.

RÜŞVET DEĞİL ÖDÜL VERİN
Ödülü rüşvete dönüştürmeyin. Ne kadar güzel notlarla gelirsen ödülün o kadar büyük olur gibi 
tavırlar sergilemeyin. Çocuğunuzun yaş ve gelişimine uygun ödüller seçin. Sevdiği bir etkinliğe 
katılmasını sağlamak, yaz okuluna veya iyi bir tatile götürmek gibi...

KÖTÜ KARNE GETİRİRSE YARGILAMAYIN, KIYASLAMAYIN
Çocuğunuz kötü karne getirmişse bunun nedenlerini araştırmak lazım. Onu sakın yargılamayın ve 
aşağılamayın, diğer çocuklarla kıyaslamayın. Sözel ya da �ziksel şiddet uygulamaktan kesinlikle 
kaçının.

SORUNUN NE OLDUĞUNU AİLE FERTLERİYLE BELİRLEYİN
Önce sorunu tanımlayın. Bunun için bir aile üyeleriyle bir araya gelip neden başarısız olduğunu 
onu rencide etmeden tartışabilirsiniz. Çocuğunuzun hangi konularda başarısız olduğunu, 
öğretmenlerine de sorabilirsiniz. Uzmanlar, çocuğun başarısızlığının altında öğrenme güçlüğü, 
hiperaktivite, dikkat eksikliği ve zihinsel gelişim eksikliği gibi sorunların olabileceğini belirtiyor.

VASAT BİR KARNEYİ DERS ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİN
İyi notlarından hareket edin. Hangi derslerinde iyiyse ona nasıl başardığını sorun. Nasıl çalıştığını 
ve hangi yöntemleri izlediğini tartışıp başarısız olduğu derslerde neden aynı yöntemi 
izleyebileceğini hatırlatın. Başarısız olduğu konularda tatilde destek programı uygulayın. Ancak 
bu, tüm gün değil; günde birkaç saatlik çalışma programıyla sınırlandırılmalı.

Önemli olan, tatil süresini en verimli şekilde kullanabilmektir. Çocuğunuzun farklı ilgi ve yetenek 
alanlarını keşfedebileceği farklı etkinlik fırsatları oluşturmaya çalışın. Yeni değişik uygulamaları 
deneyebileceği ortamlarda bulunmasını sağlayın. Çocuğunuz için onun yerine plan yapmayın, 
onunla birlikte planlayın.

YAZ KAMPI SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!
Özellikle 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yaz kamplarında okuldaki yaş gruplarını 
ayırmış olan kurumlar tercih edin. 

Küçük yaş grubunda olup yaz okulu programına katılmak isteyen öğrenciler için kalabalık okullar 
yerine, en fazla 50-60 öğrenci kabul eden organizasyonlar düşünün.

Okullar organizasyonlara bağlı olarak farklı kurallar uygulayabiliyor. Özellikle disiplin kuralları, 
bilgi sahibi olmak, öğrencinin güvenliği açısından çok önemli

Yurt dışı programlarında kamp seçerken Türk öğrenci sayısının az olduğu okulları tercih edin. 
Böylece özellikle yabancı dil gelişimi açısından daha çok verim alınabilir.

ETKİNLİKÖNERİLERİ  

Tiyatro ve Atölyeler 
Trump AVM

Her hafta sonu çocuklar, önce tiyatro key� yapıyor, ardından eğlenceli atölyelere katılıyorlar.
Her cumartesi-pazar
13.00 Tiyatro oyunu
14.00-17.00  Atölye                                
Ücretsiz 
Trump AVM Çocuk Katı, Mecidiyeköy. 
(0212) 348 78 67                                   
trumpalisverismerkezi.com

Mini Çocuk Atölyeleri-Zorlu Center 

Sürekli değişen konseptiyle “Mini Çocuk Atölyesi”nde çocuklar keyi�i vakit geçiriyor.
Her cumartesi-pazar
12.00-14.00
Ücretsiz
Zorlu Center AVM, Metro Katı Etkinlik Alanı. 
www.zorlucenter.com

Optimum Çocuk Kulübü - İstanbul Optimum Outlet

İstanbul Optimum’da her ay çeşitli atölyeler çocuklarla buluşuyor.
Her cumartesi-pazar
15.00-19.00     
Ücretsiz
Optimum Outlet, İstiklal Sok. No:2/B Yenisahra/Ataşehir. 
(0216) 664 1414
www.optimumoutlet.com

FİLM ÖNERİLERİ 

Orijinal Adı: Gamba: Ganba to Nakamatachi

Vizyon Tarihi: 2017-05-05

Tür: Animasyon, Macera

Süre: 92 Dakika

Yönetmen: Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Filmin Oyuncuları: Keiji Fujiwara, Shûichi Ikeda, Yûki Kaji

Türkiye Dağıtıcısı: TME

Metropol bir kentin kuytu köşesinde yaşayan Gamba ve 
Mampuku büyük aileleriyle mutlu bir hayat sürmektedir. 
Gamba’nın bir gün kutu üzerinde gördüğü deniz resmiyle her 
şey değişir. Deniz resminden büyülenen Gamba, daha önce 
hiç deniz görmemiştir. Gelincikler tarafından tehdit edilen 

farelere yardım etmek için büyük bir maceraya çıkan Gamba, hem okyanusun sınırlarını aşacak 
hem de kendini yeniden keşfedecektir.
 

Orijinal Adı: Guardians of the Galaxy Vol. 2

Vizyon Tarihi: 2017-04-28

Tür: Macera, Fantastik

Süre: 136 Dakika

Yönetmen: James Gunn

Filmin Oyuncuları: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 

Bautista

Türkiye Dağıtıcısı: UIP Türkiye

Galaksinin Koruyucuları 2, ekipteki dostlarını korumak 
için düşmanlara karşı verdikleri savaşı ve atıldıkları 
maceraları konu alıyor. Peter Quill’in gizemli geçmişinin 
sırları çözülürken, eski düşmanlar yeni mütte�klere 
dönüşüyor.

James Gunn’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları �lminin devamı 
niteliğinde.

KİDZMONDO

Türkiye’nin ilk çocuk şehri 
KidzMondo’da çocuklar hem 
eğleniyor hem öğreniyor! 

Trump Alışveriş Merkezi’nde 4 bin 
m2’lik alana yayılan KidzMondo’da 
4-14 yaş arasındaki çocuklar 40 farklı 
meslek ünitesinde çalışıp para 
kazanıyor. Şehre havaalanından giriş 
yapıyor, istediği mesleği seçiyor, 
kostümlerini giyiyor ve işinin başına 
geçiyor.

Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik 
döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo’ya tüm çocuklar 
bayılıyor  çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!

Çalışma Saatleri: 12 Haziran'a kadar
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, perşembe: 10.00-16.00
Cuma, cumartesi, pazar: 10.00-20.00

Çalışma Saatleri: (12 Haziran itibari ile)
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, Perşembe, cuma: 10.30-18.00
Cumartesi, pazar: 10.30-19.00

2030 senesinin teknolojilerine ışık tutan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların yer 
alacağı sergi, bilimsel alt yapısı ve heyecan verici serüveni ile Palladium AVM'de 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

İNTERSTELLER UZAY SERGİSİ

 

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? 

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleyebileceğiniz Interstellar 
Uzay Sergisi katılımcılarıyla buluşuyor. 

Uzayın gizemini yaşanabilir hale getiren sergi; video mapping , 3D etkileşim simulasyonları, 
artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den 
kara deliklere, Mars yüzeyinden ay yüzeyine, güneş sisteminden yıldızlara uzanan uzay 
yolculuğunu kaçırmayın.

Ziyaret saatleri: Haftanın tüm günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 1 saatlik seanslar halinde 
yapılmaktadır.

JURASSİC LAND

 

Macera sever aileler Jurassic Land’de eğleniyor.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca “dünyanın en iyileri” listelerinde sıralanan Jurassic Land,  
özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği mart ayında, müze ve park 
rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macera sever aileleri dev parka 
davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan mart ayı 
boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi 
Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

CNN International, National Geographics, Independent  dâhil çeşitli uluslararası otoritelerce  
Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültürel Özel 
Tesis” olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul’daki 
gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor. 

Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli 
ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı 
parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen 
multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de 
İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş 
Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu. 

Tasarımı, Universal Studios da dâhil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli 
Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının 
dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir 
"Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema 
park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş 
teras, bahçe ve tematik kapalı mekânları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan 
ziyaretçinin keyi�i birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.  
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Orijinal Adı: Gamba: Ganba to Nakamatachi

Vizyon Tarihi: 2017-05-05

Tür: Animasyon, Macera

Süre: 92 Dakika

Yönetmen: Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Filmin Oyuncuları: Keiji Fujiwara, Shûichi Ikeda, Yûki Kaji

Türkiye Dağıtıcısı: TME

Metropol bir kentin kuytu köşesinde yaşayan Gamba ve 
Mampuku büyük aileleriyle mutlu bir hayat sürmektedir. 
Gamba’nın bir gün kutu üzerinde gördüğü deniz resmiyle her 
şey değişir. Deniz resminden büyülenen Gamba, daha önce 
hiç deniz görmemiştir. Gelincikler tarafından tehdit edilen 

farelere yardım etmek için büyük bir maceraya çıkan Gamba, hem okyanusun sınırlarını aşacak 
hem de kendini yeniden keşfedecektir.
 

Orijinal Adı: Guardians of the Galaxy Vol. 2

Vizyon Tarihi: 2017-04-28

Tür: Macera, Fantastik

Süre: 136 Dakika

Yönetmen: James Gunn

Filmin Oyuncuları: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 

Bautista

Türkiye Dağıtıcısı: UIP Türkiye

Galaksinin Koruyucuları 2, ekipteki dostlarını korumak 
için düşmanlara karşı verdikleri savaşı ve atıldıkları 
maceraları konu alıyor. Peter Quill’in gizemli geçmişinin 
sırları çözülürken, eski düşmanlar yeni mütte�klere 
dönüşüyor.

James Gunn’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları �lminin devamı 
niteliğinde.

KİDZMONDO

Türkiye’nin ilk çocuk şehri 
KidzMondo’da çocuklar hem 
eğleniyor hem öğreniyor! 

Trump Alışveriş Merkezi’nde 4 bin 
m2’lik alana yayılan KidzMondo’da 
4-14 yaş arasındaki çocuklar 40 farklı 
meslek ünitesinde çalışıp para 
kazanıyor. Şehre havaalanından giriş 
yapıyor, istediği mesleği seçiyor, 
kostümlerini giyiyor ve işinin başına 
geçiyor.

Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik 
döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo’ya tüm çocuklar 
bayılıyor  çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!

Çalışma Saatleri: 12 Haziran'a kadar
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, perşembe: 10.00-16.00
Cuma, cumartesi, pazar: 10.00-20.00

Çalışma Saatleri: (12 Haziran itibari ile)
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, Perşembe, cuma: 10.30-18.00
Cumartesi, pazar: 10.30-19.00

2030 senesinin teknolojilerine ışık tutan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların yer 
alacağı sergi, bilimsel alt yapısı ve heyecan verici serüveni ile Palladium AVM'de 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

İNTERSTELLER UZAY SERGİSİ

 

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? 

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleyebileceğiniz Interstellar 
Uzay Sergisi katılımcılarıyla buluşuyor. 

Uzayın gizemini yaşanabilir hale getiren sergi; video mapping , 3D etkileşim simulasyonları, 
artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den 
kara deliklere, Mars yüzeyinden ay yüzeyine, güneş sisteminden yıldızlara uzanan uzay 
yolculuğunu kaçırmayın.

Ziyaret saatleri: Haftanın tüm günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 1 saatlik seanslar halinde 
yapılmaktadır.

JURASSİC LAND

 

Macera sever aileler Jurassic Land’de eğleniyor.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca “dünyanın en iyileri” listelerinde sıralanan Jurassic Land,  
özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği mart ayında, müze ve park 
rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macera sever aileleri dev parka 
davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan mart ayı 
boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi 
Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

CNN International, National Geographics, Independent  dâhil çeşitli uluslararası otoritelerce  
Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültürel Özel 
Tesis” olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul’daki 
gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor. 

Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli 
ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı 
parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen 
multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de 
İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş 
Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu. 

Tasarımı, Universal Studios da dâhil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli 
Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının 
dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir 
"Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema 
park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş 
teras, bahçe ve tematik kapalı mekânları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan 
ziyaretçinin keyi�i birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.  



Bir eğitim-öğretim yılını daha bitirdik. Dört gözle beklenen yaz tatilinde, her çocuk farklı 
aktivitelerle zamanını geçiriyor. Kimi anne ve babalar tatilde de çocuklarının okul döneminde 
olduğu gibi ders çalışmasını isterken kimisi ise onları serbest bırakıyor.

Yaz tatili kesinlikle çocuk için keyi�i, eğlenceli bir zaman olmalıdır. Ayrıca, yaz tatili, çocukların 
eğitim öğretim döneminde öğrendikleri yeni bilgileri bir sonraki döneme transfer edebilmeleri 
için gerekli bir zamandır. Yaz tatili iki eğitim dönemi arasında bir köprü görevi görmelidir, 
çocuğun okul sürecinden kopması anlamına gelmemelidir. Yaz tatillerinde çoğunlukla öğrenilen 
bilgilerin/ kazanılan becerilerin bir kısmı tamamen unutulur, bir kısmı da aktif olarak 
kullanılmadıkları için gerilere itilir.

Yaz tatilini mutlu, verimli ve güzel bir şekilde geçirmek için her öğrenci kendi üzerine düşen bir 
yaz tatili programı çıkarmalıdır. Planlama ve hedef koyma hayatımızın her alanında olması 
gerekir. Programı hazırlarken dinlenmeye, gezmeye, arkadaşlıklara, eğlenmeye vakit ayrıldığı gibi 
dönem içerisinde akademik başarısı düşük olan derslerin tela�si de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Özellikle okuldaki dersleri düşük ve ders konusunda eksiklikleri fazla olan 
öğrenciler için bu tatiller diğer arkadaşlarını yakalamada önemli bir fırsattır. 

1. Konu tekrarı yapmak: İnsan öğrendiklerinin % 75’ini bir hafta içerisinde, % 66’sını bir gün 
içerisinde, % 54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu yapılan 
tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık 
vermelidir.

2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar 
yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya 
ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli sonuçlar vermez, yeni 
bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller.

3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: 
Örneğin öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere 
daha fazla vakit ayırarak bu zayı�ığını gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

İYİ KARNEYİ ÖDÜLLENDİRİN
İyi karneyi mutlaka ödüllendirin. Ama maddi ödüllerden çok manevi ve sosyal ödülleri seçmeye 
özen gösterin. Ancak ödülde aşırıya kaçmak çocuğu yanlış yönlendirmek anlamına gelir.

RÜŞVET DEĞİL ÖDÜL VERİN
Ödülü rüşvete dönüştürmeyin. Ne kadar güzel notlarla gelirsen ödülün o kadar büyük olur gibi 
tavırlar sergilemeyin. Çocuğunuzun yaş ve gelişimine uygun ödüller seçin. Sevdiği bir etkinliğe 
katılmasını sağlamak, yaz okuluna veya iyi bir tatile götürmek gibi...

KÖTÜ KARNE GETİRİRSE YARGILAMAYIN, KIYASLAMAYIN
Çocuğunuz kötü karne getirmişse bunun nedenlerini araştırmak lazım. Onu sakın yargılamayın ve 
aşağılamayın, diğer çocuklarla kıyaslamayın. Sözel ya da �ziksel şiddet uygulamaktan kesinlikle 
kaçının.

SORUNUN NE OLDUĞUNU AİLE FERTLERİYLE BELİRLEYİN
Önce sorunu tanımlayın. Bunun için bir aile üyeleriyle bir araya gelip neden başarısız olduğunu 
onu rencide etmeden tartışabilirsiniz. Çocuğunuzun hangi konularda başarısız olduğunu, 
öğretmenlerine de sorabilirsiniz. Uzmanlar, çocuğun başarısızlığının altında öğrenme güçlüğü, 
hiperaktivite, dikkat eksikliği ve zihinsel gelişim eksikliği gibi sorunların olabileceğini belirtiyor.

VASAT BİR KARNEYİ DERS ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİN
İyi notlarından hareket edin. Hangi derslerinde iyiyse ona nasıl başardığını sorun. Nasıl çalıştığını 
ve hangi yöntemleri izlediğini tartışıp başarısız olduğu derslerde neden aynı yöntemi 
izleyebileceğini hatırlatın. Başarısız olduğu konularda tatilde destek programı uygulayın. Ancak 
bu, tüm gün değil; günde birkaç saatlik çalışma programıyla sınırlandırılmalı.

Önemli olan, tatil süresini en verimli şekilde kullanabilmektir. Çocuğunuzun farklı ilgi ve yetenek 
alanlarını keşfedebileceği farklı etkinlik fırsatları oluşturmaya çalışın. Yeni değişik uygulamaları 
deneyebileceği ortamlarda bulunmasını sağlayın. Çocuğunuz için onun yerine plan yapmayın, 
onunla birlikte planlayın.

YAZ KAMPI SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!
Özellikle 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yaz kamplarında okuldaki yaş gruplarını 
ayırmış olan kurumlar tercih edin. 

Küçük yaş grubunda olup yaz okulu programına katılmak isteyen öğrenciler için kalabalık okullar 
yerine, en fazla 50-60 öğrenci kabul eden organizasyonlar düşünün.

Okullar organizasyonlara bağlı olarak farklı kurallar uygulayabiliyor. Özellikle disiplin kuralları, 
bilgi sahibi olmak, öğrencinin güvenliği açısından çok önemli

Yurt dışı programlarında kamp seçerken Türk öğrenci sayısının az olduğu okulları tercih edin. 
Böylece özellikle yabancı dil gelişimi açısından daha çok verim alınabilir.

ETKİNLİKÖNERİLERİ  

Tiyatro ve Atölyeler 
Trump AVM

Her hafta sonu çocuklar, önce tiyatro key� yapıyor, ardından eğlenceli atölyelere katılıyorlar.
Her cumartesi-pazar
13.00 Tiyatro oyunu
14.00-17.00  Atölye                                
Ücretsiz 
Trump AVM Çocuk Katı, Mecidiyeköy. 
(0212) 348 78 67                                   
trumpalisverismerkezi.com

Mini Çocuk Atölyeleri-Zorlu Center 

Sürekli değişen konseptiyle “Mini Çocuk Atölyesi”nde çocuklar keyi�i vakit geçiriyor.
Her cumartesi-pazar
12.00-14.00
Ücretsiz
Zorlu Center AVM, Metro Katı Etkinlik Alanı. 
www.zorlucenter.com

Optimum Çocuk Kulübü - İstanbul Optimum Outlet

İstanbul Optimum’da her ay çeşitli atölyeler çocuklarla buluşuyor.
Her cumartesi-pazar
15.00-19.00     
Ücretsiz
Optimum Outlet, İstiklal Sok. No:2/B Yenisahra/Ataşehir. 
(0216) 664 1414
www.optimumoutlet.com

FİLM ÖNERİLERİ 

Orijinal Adı: Gamba: Ganba to Nakamatachi

Vizyon Tarihi: 2017-05-05

Tür: Animasyon, Macera

Süre: 92 Dakika

Yönetmen: Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Filmin Oyuncuları: Keiji Fujiwara, Shûichi Ikeda, Yûki Kaji

Türkiye Dağıtıcısı: TME

Metropol bir kentin kuytu köşesinde yaşayan Gamba ve 
Mampuku büyük aileleriyle mutlu bir hayat sürmektedir. 
Gamba’nın bir gün kutu üzerinde gördüğü deniz resmiyle her 
şey değişir. Deniz resminden büyülenen Gamba, daha önce 
hiç deniz görmemiştir. Gelincikler tarafından tehdit edilen 

farelere yardım etmek için büyük bir maceraya çıkan Gamba, hem okyanusun sınırlarını aşacak 
hem de kendini yeniden keşfedecektir.
 

Orijinal Adı: Guardians of the Galaxy Vol. 2

Vizyon Tarihi: 2017-04-28

Tür: Macera, Fantastik

Süre: 136 Dakika

Yönetmen: James Gunn

Filmin Oyuncuları: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 

Bautista

Türkiye Dağıtıcısı: UIP Türkiye

Galaksinin Koruyucuları 2, ekipteki dostlarını korumak 
için düşmanlara karşı verdikleri savaşı ve atıldıkları 
maceraları konu alıyor. Peter Quill’in gizemli geçmişinin 
sırları çözülürken, eski düşmanlar yeni mütte�klere 
dönüşüyor.

James Gunn’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları �lminin devamı 
niteliğinde.

KİDZMONDO

Türkiye’nin ilk çocuk şehri 
KidzMondo’da çocuklar hem 
eğleniyor hem öğreniyor! 

Trump Alışveriş Merkezi’nde 4 bin 
m2’lik alana yayılan KidzMondo’da 
4-14 yaş arasındaki çocuklar 40 farklı 
meslek ünitesinde çalışıp para 
kazanıyor. Şehre havaalanından giriş 
yapıyor, istediği mesleği seçiyor, 
kostümlerini giyiyor ve işinin başına 
geçiyor.

Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik 
döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo’ya tüm çocuklar 
bayılıyor  çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!

Çalışma Saatleri: 12 Haziran'a kadar
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, perşembe: 10.00-16.00
Cuma, cumartesi, pazar: 10.00-20.00

Çalışma Saatleri: (12 Haziran itibari ile)
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, Perşembe, cuma: 10.30-18.00
Cumartesi, pazar: 10.30-19.00

2030 senesinin teknolojilerine ışık tutan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların yer 
alacağı sergi, bilimsel alt yapısı ve heyecan verici serüveni ile Palladium AVM'de 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

İNTERSTELLER UZAY SERGİSİ

 

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? 

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleyebileceğiniz Interstellar 
Uzay Sergisi katılımcılarıyla buluşuyor. 

Uzayın gizemini yaşanabilir hale getiren sergi; video mapping , 3D etkileşim simulasyonları, 
artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den 
kara deliklere, Mars yüzeyinden ay yüzeyine, güneş sisteminden yıldızlara uzanan uzay 
yolculuğunu kaçırmayın.

Ziyaret saatleri: Haftanın tüm günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 1 saatlik seanslar halinde 
yapılmaktadır.

JURASSİC LAND

 

Macera sever aileler Jurassic Land’de eğleniyor.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca “dünyanın en iyileri” listelerinde sıralanan Jurassic Land,  
özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği mart ayında, müze ve park 
rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macera sever aileleri dev parka 
davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan mart ayı 
boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi 
Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

CNN International, National Geographics, Independent  dâhil çeşitli uluslararası otoritelerce  
Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültürel Özel 
Tesis” olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul’daki 
gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor. 

!

Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli 
ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı 
parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen 
multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de 
İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş 
Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu. 

Tasarımı, Universal Studios da dâhil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli 
Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının 
dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir 
"Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema 
park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş 
teras, bahçe ve tematik kapalı mekânları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan 
ziyaretçinin keyi�i birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.  



Bir eğitim-öğretim yılını daha bitirdik. Dört gözle beklenen yaz tatilinde, her çocuk farklı 
aktivitelerle zamanını geçiriyor. Kimi anne ve babalar tatilde de çocuklarının okul döneminde 
olduğu gibi ders çalışmasını isterken kimisi ise onları serbest bırakıyor.

Yaz tatili kesinlikle çocuk için keyi�i, eğlenceli bir zaman olmalıdır. Ayrıca, yaz tatili, çocukların 
eğitim öğretim döneminde öğrendikleri yeni bilgileri bir sonraki döneme transfer edebilmeleri 
için gerekli bir zamandır. Yaz tatili iki eğitim dönemi arasında bir köprü görevi görmelidir, 
çocuğun okul sürecinden kopması anlamına gelmemelidir. Yaz tatillerinde çoğunlukla öğrenilen 
bilgilerin/ kazanılan becerilerin bir kısmı tamamen unutulur, bir kısmı da aktif olarak 
kullanılmadıkları için gerilere itilir.

Yaz tatilini mutlu, verimli ve güzel bir şekilde geçirmek için her öğrenci kendi üzerine düşen bir 
yaz tatili programı çıkarmalıdır. Planlama ve hedef koyma hayatımızın her alanında olması 
gerekir. Programı hazırlarken dinlenmeye, gezmeye, arkadaşlıklara, eğlenmeye vakit ayrıldığı gibi 
dönem içerisinde akademik başarısı düşük olan derslerin tela�si de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Özellikle okuldaki dersleri düşük ve ders konusunda eksiklikleri fazla olan 
öğrenciler için bu tatiller diğer arkadaşlarını yakalamada önemli bir fırsattır. 

1. Konu tekrarı yapmak: İnsan öğrendiklerinin % 75’ini bir hafta içerisinde, % 66’sını bir gün 
içerisinde, % 54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu yapılan 
tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık 
vermelidir.

2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar 
yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya 
ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli sonuçlar vermez, yeni 
bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller.

3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: 
Örneğin öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere 
daha fazla vakit ayırarak bu zayı�ığını gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

İYİ KARNEYİ ÖDÜLLENDİRİN
İyi karneyi mutlaka ödüllendirin. Ama maddi ödüllerden çok manevi ve sosyal ödülleri seçmeye 
özen gösterin. Ancak ödülde aşırıya kaçmak çocuğu yanlış yönlendirmek anlamına gelir.

RÜŞVET DEĞİL ÖDÜL VERİN
Ödülü rüşvete dönüştürmeyin. Ne kadar güzel notlarla gelirsen ödülün o kadar büyük olur gibi 
tavırlar sergilemeyin. Çocuğunuzun yaş ve gelişimine uygun ödüller seçin. Sevdiği bir etkinliğe 
katılmasını sağlamak, yaz okuluna veya iyi bir tatile götürmek gibi...

KÖTÜ KARNE GETİRİRSE YARGILAMAYIN, KIYASLAMAYIN
Çocuğunuz kötü karne getirmişse bunun nedenlerini araştırmak lazım. Onu sakın yargılamayın ve 
aşağılamayın, diğer çocuklarla kıyaslamayın. Sözel ya da �ziksel şiddet uygulamaktan kesinlikle 
kaçının.

SORUNUN NE OLDUĞUNU AİLE FERTLERİYLE BELİRLEYİN
Önce sorunu tanımlayın. Bunun için bir aile üyeleriyle bir araya gelip neden başarısız olduğunu 
onu rencide etmeden tartışabilirsiniz. Çocuğunuzun hangi konularda başarısız olduğunu, 
öğretmenlerine de sorabilirsiniz. Uzmanlar, çocuğun başarısızlığının altında öğrenme güçlüğü, 
hiperaktivite, dikkat eksikliği ve zihinsel gelişim eksikliği gibi sorunların olabileceğini belirtiyor.

VASAT BİR KARNEYİ DERS ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİN
İyi notlarından hareket edin. Hangi derslerinde iyiyse ona nasıl başardığını sorun. Nasıl çalıştığını 
ve hangi yöntemleri izlediğini tartışıp başarısız olduğu derslerde neden aynı yöntemi 
izleyebileceğini hatırlatın. Başarısız olduğu konularda tatilde destek programı uygulayın. Ancak 
bu, tüm gün değil; günde birkaç saatlik çalışma programıyla sınırlandırılmalı.

Önemli olan, tatil süresini en verimli şekilde kullanabilmektir. Çocuğunuzun farklı ilgi ve yetenek 
alanlarını keşfedebileceği farklı etkinlik fırsatları oluşturmaya çalışın. Yeni değişik uygulamaları 
deneyebileceği ortamlarda bulunmasını sağlayın. Çocuğunuz için onun yerine plan yapmayın, 
onunla birlikte planlayın.

YAZ KAMPI SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!
Özellikle 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yaz kamplarında okuldaki yaş gruplarını 
ayırmış olan kurumlar tercih edin. 

Küçük yaş grubunda olup yaz okulu programına katılmak isteyen öğrenciler için kalabalık okullar 
yerine, en fazla 50-60 öğrenci kabul eden organizasyonlar düşünün.

Okullar organizasyonlara bağlı olarak farklı kurallar uygulayabiliyor. Özellikle disiplin kuralları, 
bilgi sahibi olmak, öğrencinin güvenliği açısından çok önemli

Yurt dışı programlarında kamp seçerken Türk öğrenci sayısının az olduğu okulları tercih edin. 
Böylece özellikle yabancı dil gelişimi açısından daha çok verim alınabilir.

ETKİNLİKÖNERİLERİ  

Tiyatro ve Atölyeler 
Trump AVM

Her hafta sonu çocuklar, önce tiyatro key� yapıyor, ardından eğlenceli atölyelere katılıyorlar.
Her cumartesi-pazar
13.00 Tiyatro oyunu
14.00-17.00  Atölye                                
Ücretsiz 
Trump AVM Çocuk Katı, Mecidiyeköy. 
(0212) 348 78 67                                   
trumpalisverismerkezi.com

Mini Çocuk Atölyeleri-Zorlu Center 

Sürekli değişen konseptiyle “Mini Çocuk Atölyesi”nde çocuklar keyi�i vakit geçiriyor.
Her cumartesi-pazar
12.00-14.00
Ücretsiz
Zorlu Center AVM, Metro Katı Etkinlik Alanı. 
www.zorlucenter.com

Optimum Çocuk Kulübü - İstanbul Optimum Outlet

İstanbul Optimum’da her ay çeşitli atölyeler çocuklarla buluşuyor.
Her cumartesi-pazar
15.00-19.00     
Ücretsiz
Optimum Outlet, İstiklal Sok. No:2/B Yenisahra/Ataşehir. 
(0216) 664 1414
www.optimumoutlet.com

FİLM ÖNERİLERİ 

Orijinal Adı: Gamba: Ganba to Nakamatachi

Vizyon Tarihi: 2017-05-05

Tür: Animasyon, Macera

Süre: 92 Dakika

Yönetmen: Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Filmin Oyuncuları: Keiji Fujiwara, Shûichi Ikeda, Yûki Kaji

Türkiye Dağıtıcısı: TME

Metropol bir kentin kuytu köşesinde yaşayan Gamba ve 
Mampuku büyük aileleriyle mutlu bir hayat sürmektedir. 
Gamba’nın bir gün kutu üzerinde gördüğü deniz resmiyle her 
şey değişir. Deniz resminden büyülenen Gamba, daha önce 
hiç deniz görmemiştir. Gelincikler tarafından tehdit edilen 

farelere yardım etmek için büyük bir maceraya çıkan Gamba, hem okyanusun sınırlarını aşacak 
hem de kendini yeniden keşfedecektir.
 

Orijinal Adı: Guardians of the Galaxy Vol. 2

Vizyon Tarihi: 2017-04-28

Tür: Macera, Fantastik

Süre: 136 Dakika

Yönetmen: James Gunn

Filmin Oyuncuları: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 

Bautista

Türkiye Dağıtıcısı: UIP Türkiye

Galaksinin Koruyucuları 2, ekipteki dostlarını korumak 
için düşmanlara karşı verdikleri savaşı ve atıldıkları 
maceraları konu alıyor. Peter Quill’in gizemli geçmişinin 
sırları çözülürken, eski düşmanlar yeni mütte�klere 
dönüşüyor.

James Gunn’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları �lminin devamı 
niteliğinde.

KİDZMONDO

Türkiye’nin ilk çocuk şehri 
KidzMondo’da çocuklar hem 
eğleniyor hem öğreniyor! 

Trump Alışveriş Merkezi’nde 4 bin 
m2’lik alana yayılan KidzMondo’da 
4-14 yaş arasındaki çocuklar 40 farklı 
meslek ünitesinde çalışıp para 
kazanıyor. Şehre havaalanından giriş 
yapıyor, istediği mesleği seçiyor, 
kostümlerini giyiyor ve işinin başına 
geçiyor.

Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik 
döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo’ya tüm çocuklar 
bayılıyor  çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!

Çalışma Saatleri: 12 Haziran'a kadar
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, perşembe: 10.00-16.00
Cuma, cumartesi, pazar: 10.00-20.00

Çalışma Saatleri: (12 Haziran itibari ile)
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, Perşembe, cuma: 10.30-18.00
Cumartesi, pazar: 10.30-19.00

2030 senesinin teknolojilerine ışık tutan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların yer 
alacağı sergi, bilimsel alt yapısı ve heyecan verici serüveni ile Palladium AVM'de 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

İNTERSTELLER UZAY SERGİSİ

 

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? 

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleyebileceğiniz Interstellar 
Uzay Sergisi katılımcılarıyla buluşuyor. 

Uzayın gizemini yaşanabilir hale getiren sergi; video mapping , 3D etkileşim simulasyonları, 
artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den 
kara deliklere, Mars yüzeyinden ay yüzeyine, güneş sisteminden yıldızlara uzanan uzay 
yolculuğunu kaçırmayın.

Ziyaret saatleri: Haftanın tüm günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 1 saatlik seanslar halinde 
yapılmaktadır.

JURASSİC LAND

 

Macera sever aileler Jurassic Land’de eğleniyor.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca “dünyanın en iyileri” listelerinde sıralanan Jurassic Land,  
özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği mart ayında, müze ve park 
rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macera sever aileleri dev parka 
davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan mart ayı 
boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi 
Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

CNN International, National Geographics, Independent  dâhil çeşitli uluslararası otoritelerce  
Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültürel Özel 
Tesis” olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul’daki 
gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor. 

!

Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli 
ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı 
parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen 
multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de 
İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş 
Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu. 

Tasarımı, Universal Studios da dâhil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli 
Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının 
dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir 
"Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema 
park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş 
teras, bahçe ve tematik kapalı mekânları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan 
ziyaretçinin keyi�i birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.  
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Süre: 136 Dakika

Yönetmen: James Gunn

Filmin Oyuncuları: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 

Bautista

Türkiye Dağıtıcısı: UIP Türkiye

Galaksinin Koruyucuları 2, ekipteki dostlarını korumak 
için düşmanlara karşı verdikleri savaşı ve atıldıkları 
maceraları konu alıyor. Peter Quill’in gizemli geçmişinin 
sırları çözülürken, eski düşmanlar yeni mütte�klere 
dönüşüyor.

James Gunn’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları �lminin devamı 
niteliğinde.

KİDZMONDO

Türkiye’nin ilk çocuk şehri 
KidzMondo’da çocuklar hem 
eğleniyor hem öğreniyor! 

Trump Alışveriş Merkezi’nde 4 bin 
m2’lik alana yayılan KidzMondo’da 
4-14 yaş arasındaki çocuklar 40 farklı 
meslek ünitesinde çalışıp para 
kazanıyor. Şehre havaalanından giriş 
yapıyor, istediği mesleği seçiyor, 
kostümlerini giyiyor ve işinin başına 
geçiyor.

Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik 
döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo’ya tüm çocuklar 
bayılıyor  çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!

Çalışma Saatleri: 12 Haziran'a kadar
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, perşembe: 10.00-16.00
Cuma, cumartesi, pazar: 10.00-20.00

Çalışma Saatleri: (12 Haziran itibari ile)
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, Perşembe, cuma: 10.30-18.00
Cumartesi, pazar: 10.30-19.00

2030 senesinin teknolojilerine ışık tutan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların yer 
alacağı sergi, bilimsel alt yapısı ve heyecan verici serüveni ile Palladium AVM'de 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

İNTERSTELLER UZAY SERGİSİ

 

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? 

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleyebileceğiniz Interstellar 
Uzay Sergisi katılımcılarıyla buluşuyor. 

Uzayın gizemini yaşanabilir hale getiren sergi; video mapping , 3D etkileşim simulasyonları, 
artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den 
kara deliklere, Mars yüzeyinden ay yüzeyine, güneş sisteminden yıldızlara uzanan uzay 
yolculuğunu kaçırmayın.

Ziyaret saatleri: Haftanın tüm günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 1 saatlik seanslar halinde 
yapılmaktadır.

JURASSİC LAND

 

Macera sever aileler Jurassic Land’de eğleniyor.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca “dünyanın en iyileri” listelerinde sıralanan Jurassic Land,  
özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği mart ayında, müze ve park 
rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macera sever aileleri dev parka 
davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan mart ayı 
boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi 
Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

CNN International, National Geographics, Independent  dâhil çeşitli uluslararası otoritelerce  
Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültürel Özel 
Tesis” olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul’daki 
gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor. 

Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli 
ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı 
parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen 
multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de 
İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş 
Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu. 

Tasarımı, Universal Studios da dâhil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli 
Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının 
dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir 
"Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema 
park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş 
teras, bahçe ve tematik kapalı mekânları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan 
ziyaretçinin keyi�i birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.  



Bir eğitim-öğretim yılını daha bitirdik. Dört gözle beklenen yaz tatilinde, her çocuk farklı 
aktivitelerle zamanını geçiriyor. Kimi anne ve babalar tatilde de çocuklarının okul döneminde 
olduğu gibi ders çalışmasını isterken kimisi ise onları serbest bırakıyor.

Yaz tatili kesinlikle çocuk için keyi�i, eğlenceli bir zaman olmalıdır. Ayrıca, yaz tatili, çocukların 
eğitim öğretim döneminde öğrendikleri yeni bilgileri bir sonraki döneme transfer edebilmeleri 
için gerekli bir zamandır. Yaz tatili iki eğitim dönemi arasında bir köprü görevi görmelidir, 
çocuğun okul sürecinden kopması anlamına gelmemelidir. Yaz tatillerinde çoğunlukla öğrenilen 
bilgilerin/ kazanılan becerilerin bir kısmı tamamen unutulur, bir kısmı da aktif olarak 
kullanılmadıkları için gerilere itilir.

Yaz tatilini mutlu, verimli ve güzel bir şekilde geçirmek için her öğrenci kendi üzerine düşen bir 
yaz tatili programı çıkarmalıdır. Planlama ve hedef koyma hayatımızın her alanında olması 
gerekir. Programı hazırlarken dinlenmeye, gezmeye, arkadaşlıklara, eğlenmeye vakit ayrıldığı gibi 
dönem içerisinde akademik başarısı düşük olan derslerin tela�si de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Özellikle okuldaki dersleri düşük ve ders konusunda eksiklikleri fazla olan 
öğrenciler için bu tatiller diğer arkadaşlarını yakalamada önemli bir fırsattır. 

1. Konu tekrarı yapmak: İnsan öğrendiklerinin % 75’ini bir hafta içerisinde, % 66’sını bir gün 
içerisinde, % 54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu yapılan 
tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık 
vermelidir.

2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar 
yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya 
ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli sonuçlar vermez, yeni 
bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller.

3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: 
Örneğin öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere 
daha fazla vakit ayırarak bu zayı�ığını gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

İYİ KARNEYİ ÖDÜLLENDİRİN
İyi karneyi mutlaka ödüllendirin. Ama maddi ödüllerden çok manevi ve sosyal ödülleri seçmeye 
özen gösterin. Ancak ödülde aşırıya kaçmak çocuğu yanlış yönlendirmek anlamına gelir.

RÜŞVET DEĞİL ÖDÜL VERİN
Ödülü rüşvete dönüştürmeyin. Ne kadar güzel notlarla gelirsen ödülün o kadar büyük olur gibi 
tavırlar sergilemeyin. Çocuğunuzun yaş ve gelişimine uygun ödüller seçin. Sevdiği bir etkinliğe 
katılmasını sağlamak, yaz okuluna veya iyi bir tatile götürmek gibi...

KÖTÜ KARNE GETİRİRSE YARGILAMAYIN, KIYASLAMAYIN
Çocuğunuz kötü karne getirmişse bunun nedenlerini araştırmak lazım. Onu sakın yargılamayın ve 
aşağılamayın, diğer çocuklarla kıyaslamayın. Sözel ya da �ziksel şiddet uygulamaktan kesinlikle 
kaçının.

SORUNUN NE OLDUĞUNU AİLE FERTLERİYLE BELİRLEYİN
Önce sorunu tanımlayın. Bunun için bir aile üyeleriyle bir araya gelip neden başarısız olduğunu 
onu rencide etmeden tartışabilirsiniz. Çocuğunuzun hangi konularda başarısız olduğunu, 
öğretmenlerine de sorabilirsiniz. Uzmanlar, çocuğun başarısızlığının altında öğrenme güçlüğü, 
hiperaktivite, dikkat eksikliği ve zihinsel gelişim eksikliği gibi sorunların olabileceğini belirtiyor.

VASAT BİR KARNEYİ DERS ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİN
İyi notlarından hareket edin. Hangi derslerinde iyiyse ona nasıl başardığını sorun. Nasıl çalıştığını 
ve hangi yöntemleri izlediğini tartışıp başarısız olduğu derslerde neden aynı yöntemi 
izleyebileceğini hatırlatın. Başarısız olduğu konularda tatilde destek programı uygulayın. Ancak 
bu, tüm gün değil; günde birkaç saatlik çalışma programıyla sınırlandırılmalı.

Önemli olan, tatil süresini en verimli şekilde kullanabilmektir. Çocuğunuzun farklı ilgi ve yetenek 
alanlarını keşfedebileceği farklı etkinlik fırsatları oluşturmaya çalışın. Yeni değişik uygulamaları 
deneyebileceği ortamlarda bulunmasını sağlayın. Çocuğunuz için onun yerine plan yapmayın, 
onunla birlikte planlayın.

YAZ KAMPI SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!
Özellikle 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yaz kamplarında okuldaki yaş gruplarını 
ayırmış olan kurumlar tercih edin. 

Küçük yaş grubunda olup yaz okulu programına katılmak isteyen öğrenciler için kalabalık okullar 
yerine, en fazla 50-60 öğrenci kabul eden organizasyonlar düşünün.

Okullar organizasyonlara bağlı olarak farklı kurallar uygulayabiliyor. Özellikle disiplin kuralları, 
bilgi sahibi olmak, öğrencinin güvenliği açısından çok önemli

Yurt dışı programlarında kamp seçerken Türk öğrenci sayısının az olduğu okulları tercih edin. 
Böylece özellikle yabancı dil gelişimi açısından daha çok verim alınabilir.

ETKİNLİKÖNERİLERİ  

Tiyatro ve Atölyeler 
Trump AVM

Her hafta sonu çocuklar, önce tiyatro key� yapıyor, ardından eğlenceli atölyelere katılıyorlar.
Her cumartesi-pazar
13.00 Tiyatro oyunu
14.00-17.00  Atölye                                
Ücretsiz 
Trump AVM Çocuk Katı, Mecidiyeköy. 
(0212) 348 78 67                                   
trumpalisverismerkezi.com

Mini Çocuk Atölyeleri-Zorlu Center 

Sürekli değişen konseptiyle “Mini Çocuk Atölyesi”nde çocuklar keyi�i vakit geçiriyor.
Her cumartesi-pazar
12.00-14.00
Ücretsiz
Zorlu Center AVM, Metro Katı Etkinlik Alanı. 
www.zorlucenter.com

Optimum Çocuk Kulübü - İstanbul Optimum Outlet

İstanbul Optimum’da her ay çeşitli atölyeler çocuklarla buluşuyor.
Her cumartesi-pazar
15.00-19.00     
Ücretsiz
Optimum Outlet, İstiklal Sok. No:2/B Yenisahra/Ataşehir. 
(0216) 664 1414
www.optimumoutlet.com

FİLM ÖNERİLERİ 

Orijinal Adı: Gamba: Ganba to Nakamatachi

Vizyon Tarihi: 2017-05-05

Tür: Animasyon, Macera

Süre: 92 Dakika

Yönetmen: Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Filmin Oyuncuları: Keiji Fujiwara, Shûichi Ikeda, Yûki Kaji

Türkiye Dağıtıcısı: TME

Metropol bir kentin kuytu köşesinde yaşayan Gamba ve 
Mampuku büyük aileleriyle mutlu bir hayat sürmektedir. 
Gamba’nın bir gün kutu üzerinde gördüğü deniz resmiyle her 
şey değişir. Deniz resminden büyülenen Gamba, daha önce 
hiç deniz görmemiştir. Gelincikler tarafından tehdit edilen 

farelere yardım etmek için büyük bir maceraya çıkan Gamba, hem okyanusun sınırlarını aşacak 
hem de kendini yeniden keşfedecektir.
 

Orijinal Adı: Guardians of the Galaxy Vol. 2

Vizyon Tarihi: 2017-04-28

Tür: Macera, Fantastik

Süre: 136 Dakika

Yönetmen: James Gunn

Filmin Oyuncuları: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 

Bautista

Türkiye Dağıtıcısı: UIP Türkiye

Galaksinin Koruyucuları 2, ekipteki dostlarını korumak 
için düşmanlara karşı verdikleri savaşı ve atıldıkları 
maceraları konu alıyor. Peter Quill’in gizemli geçmişinin 
sırları çözülürken, eski düşmanlar yeni mütte�klere 
dönüşüyor.

James Gunn’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları �lminin devamı 
niteliğinde.

KİDZMONDO

Türkiye’nin ilk çocuk şehri 
KidzMondo’da çocuklar hem 
eğleniyor hem öğreniyor! 

Trump Alışveriş Merkezi’nde 4 bin 
m2’lik alana yayılan KidzMondo’da 
4-14 yaş arasındaki çocuklar 40 farklı 
meslek ünitesinde çalışıp para 
kazanıyor. Şehre havaalanından giriş 
yapıyor, istediği mesleği seçiyor, 
kostümlerini giyiyor ve işinin başına 
geçiyor.

Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik 
döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo’ya tüm çocuklar 
bayılıyor  çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!

Çalışma Saatleri: 12 Haziran'a kadar
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, perşembe: 10.00-16.00
Cuma, cumartesi, pazar: 10.00-20.00

Çalışma Saatleri: (12 Haziran itibari ile)
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, Perşembe, cuma: 10.30-18.00
Cumartesi, pazar: 10.30-19.00

2030 senesinin teknolojilerine ışık tutan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların yer 
alacağı sergi, bilimsel alt yapısı ve heyecan verici serüveni ile Palladium AVM'de 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

İNTERSTELLER UZAY SERGİSİ

 

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? 

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleyebileceğiniz Interstellar 
Uzay Sergisi katılımcılarıyla buluşuyor. 

Uzayın gizemini yaşanabilir hale getiren sergi; video mapping , 3D etkileşim simulasyonları, 
artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den 
kara deliklere, Mars yüzeyinden ay yüzeyine, güneş sisteminden yıldızlara uzanan uzay 
yolculuğunu kaçırmayın.

Ziyaret saatleri: Haftanın tüm günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 1 saatlik seanslar halinde 
yapılmaktadır.

JURASSİC LAND

 

Macera sever aileler Jurassic Land’de eğleniyor.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca “dünyanın en iyileri” listelerinde sıralanan Jurassic Land,  
özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği mart ayında, müze ve park 
rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macera sever aileleri dev parka 
davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan mart ayı 
boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi 
Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

CNN International, National Geographics, Independent  dâhil çeşitli uluslararası otoritelerce  
Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültürel Özel 
Tesis” olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul’daki 
gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor. 

Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli 
ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı 
parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen 
multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de 
İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş 
Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu. 

Tasarımı, Universal Studios da dâhil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli 
Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının 
dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir 
"Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema 
park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş 
teras, bahçe ve tematik kapalı mekânları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan 
ziyaretçinin keyi�i birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.  



Bir eğitim-öğretim yılını daha bitirdik. Dört gözle beklenen yaz tatilinde, her çocuk farklı 
aktivitelerle zamanını geçiriyor. Kimi anne ve babalar tatilde de çocuklarının okul döneminde 
olduğu gibi ders çalışmasını isterken kimisi ise onları serbest bırakıyor.

Yaz tatili kesinlikle çocuk için keyi�i, eğlenceli bir zaman olmalıdır. Ayrıca, yaz tatili, çocukların 
eğitim öğretim döneminde öğrendikleri yeni bilgileri bir sonraki döneme transfer edebilmeleri 
için gerekli bir zamandır. Yaz tatili iki eğitim dönemi arasında bir köprü görevi görmelidir, 
çocuğun okul sürecinden kopması anlamına gelmemelidir. Yaz tatillerinde çoğunlukla öğrenilen 
bilgilerin/ kazanılan becerilerin bir kısmı tamamen unutulur, bir kısmı da aktif olarak 
kullanılmadıkları için gerilere itilir.

Yaz tatilini mutlu, verimli ve güzel bir şekilde geçirmek için her öğrenci kendi üzerine düşen bir 
yaz tatili programı çıkarmalıdır. Planlama ve hedef koyma hayatımızın her alanında olması 
gerekir. Programı hazırlarken dinlenmeye, gezmeye, arkadaşlıklara, eğlenmeye vakit ayrıldığı gibi 
dönem içerisinde akademik başarısı düşük olan derslerin tela�si de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Özellikle okuldaki dersleri düşük ve ders konusunda eksiklikleri fazla olan 
öğrenciler için bu tatiller diğer arkadaşlarını yakalamada önemli bir fırsattır. 

1. Konu tekrarı yapmak: İnsan öğrendiklerinin % 75’ini bir hafta içerisinde, % 66’sını bir gün 
içerisinde, % 54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu yapılan 
tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık 
vermelidir.

2. Eksik kalan konuları tamamlamak: Konu eksiği fazla olan, konuları sınava kadar 
yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya 
ayırmalıdır. Çünkü eksik bilgilerin üzerine yapılan öğrenme verimli sonuçlar vermez, yeni 
bilgilerin tam ve bilinçli olarak öğrenilmesini engeller.

3. Çalışılmış olunmasına rağmen zayıf hissedilen derslere ya da konulara yoğunlaşmak: 
Örneğin öğrencinin matematikten çok fazla eksiği varsa öğrenci tatil döneminde bu derslere 
daha fazla vakit ayırarak bu zayı�ığını gidermelidir.

4. Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran 
öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

İYİ KARNEYİ ÖDÜLLENDİRİN
İyi karneyi mutlaka ödüllendirin. Ama maddi ödüllerden çok manevi ve sosyal ödülleri seçmeye 
özen gösterin. Ancak ödülde aşırıya kaçmak çocuğu yanlış yönlendirmek anlamına gelir.

RÜŞVET DEĞİL ÖDÜL VERİN
Ödülü rüşvete dönüştürmeyin. Ne kadar güzel notlarla gelirsen ödülün o kadar büyük olur gibi 
tavırlar sergilemeyin. Çocuğunuzun yaş ve gelişimine uygun ödüller seçin. Sevdiği bir etkinliğe 
katılmasını sağlamak, yaz okuluna veya iyi bir tatile götürmek gibi...

KÖTÜ KARNE GETİRİRSE YARGILAMAYIN, KIYASLAMAYIN
Çocuğunuz kötü karne getirmişse bunun nedenlerini araştırmak lazım. Onu sakın yargılamayın ve 
aşağılamayın, diğer çocuklarla kıyaslamayın. Sözel ya da �ziksel şiddet uygulamaktan kesinlikle 
kaçının.

SORUNUN NE OLDUĞUNU AİLE FERTLERİYLE BELİRLEYİN
Önce sorunu tanımlayın. Bunun için bir aile üyeleriyle bir araya gelip neden başarısız olduğunu 
onu rencide etmeden tartışabilirsiniz. Çocuğunuzun hangi konularda başarısız olduğunu, 
öğretmenlerine de sorabilirsiniz. Uzmanlar, çocuğun başarısızlığının altında öğrenme güçlüğü, 
hiperaktivite, dikkat eksikliği ve zihinsel gelişim eksikliği gibi sorunların olabileceğini belirtiyor.

VASAT BİR KARNEYİ DERS ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİN
İyi notlarından hareket edin. Hangi derslerinde iyiyse ona nasıl başardığını sorun. Nasıl çalıştığını 
ve hangi yöntemleri izlediğini tartışıp başarısız olduğu derslerde neden aynı yöntemi 
izleyebileceğini hatırlatın. Başarısız olduğu konularda tatilde destek programı uygulayın. Ancak 
bu, tüm gün değil; günde birkaç saatlik çalışma programıyla sınırlandırılmalı.

Önemli olan, tatil süresini en verimli şekilde kullanabilmektir. Çocuğunuzun farklı ilgi ve yetenek 
alanlarını keşfedebileceği farklı etkinlik fırsatları oluşturmaya çalışın. Yeni değişik uygulamaları 
deneyebileceği ortamlarda bulunmasını sağlayın. Çocuğunuz için onun yerine plan yapmayın, 
onunla birlikte planlayın.

YAZ KAMPI SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!
Özellikle 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yaz kamplarında okuldaki yaş gruplarını 
ayırmış olan kurumlar tercih edin. 

Küçük yaş grubunda olup yaz okulu programına katılmak isteyen öğrenciler için kalabalık okullar 
yerine, en fazla 50-60 öğrenci kabul eden organizasyonlar düşünün.

Okullar organizasyonlara bağlı olarak farklı kurallar uygulayabiliyor. Özellikle disiplin kuralları, 
bilgi sahibi olmak, öğrencinin güvenliği açısından çok önemli

Yurt dışı programlarında kamp seçerken Türk öğrenci sayısının az olduğu okulları tercih edin. 
Böylece özellikle yabancı dil gelişimi açısından daha çok verim alınabilir.

ETKİNLİKÖNERİLERİ  

Tiyatro ve Atölyeler 
Trump AVM

Her hafta sonu çocuklar, önce tiyatro key� yapıyor, ardından eğlenceli atölyelere katılıyorlar.
Her cumartesi-pazar
13.00 Tiyatro oyunu
14.00-17.00  Atölye                                
Ücretsiz 
Trump AVM Çocuk Katı, Mecidiyeköy. 
(0212) 348 78 67                                   
trumpalisverismerkezi.com

Mini Çocuk Atölyeleri-Zorlu Center 

Sürekli değişen konseptiyle “Mini Çocuk Atölyesi”nde çocuklar keyi�i vakit geçiriyor.
Her cumartesi-pazar
12.00-14.00
Ücretsiz
Zorlu Center AVM, Metro Katı Etkinlik Alanı. 
www.zorlucenter.com

Optimum Çocuk Kulübü - İstanbul Optimum Outlet

İstanbul Optimum’da her ay çeşitli atölyeler çocuklarla buluşuyor.
Her cumartesi-pazar
15.00-19.00     
Ücretsiz
Optimum Outlet, İstiklal Sok. No:2/B Yenisahra/Ataşehir. 
(0216) 664 1414
www.optimumoutlet.com

FİLM ÖNERİLERİ 

Orijinal Adı: Gamba: Ganba to Nakamatachi

Vizyon Tarihi: 2017-05-05

Tür: Animasyon, Macera

Süre: 92 Dakika

Yönetmen: Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori

Filmin Oyuncuları: Keiji Fujiwara, Shûichi Ikeda, Yûki Kaji

Türkiye Dağıtıcısı: TME

Metropol bir kentin kuytu köşesinde yaşayan Gamba ve 
Mampuku büyük aileleriyle mutlu bir hayat sürmektedir. 
Gamba’nın bir gün kutu üzerinde gördüğü deniz resmiyle her 
şey değişir. Deniz resminden büyülenen Gamba, daha önce 
hiç deniz görmemiştir. Gelincikler tarafından tehdit edilen 

farelere yardım etmek için büyük bir maceraya çıkan Gamba, hem okyanusun sınırlarını aşacak 
hem de kendini yeniden keşfedecektir.
 

Orijinal Adı: Guardians of the Galaxy Vol. 2

Vizyon Tarihi: 2017-04-28

Tür: Macera, Fantastik

Süre: 136 Dakika

Yönetmen: James Gunn

Filmin Oyuncuları: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave 

Bautista

Türkiye Dağıtıcısı: UIP Türkiye

Galaksinin Koruyucuları 2, ekipteki dostlarını korumak 
için düşmanlara karşı verdikleri savaşı ve atıldıkları 
maceraları konu alıyor. Peter Quill’in gizemli geçmişinin 
sırları çözülürken, eski düşmanlar yeni mütte�klere 
dönüşüyor.

James Gunn’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yapımı Galaksinin Koruyucuları �lminin devamı 
niteliğinde.

KİDZMONDO

Türkiye’nin ilk çocuk şehri 
KidzMondo’da çocuklar hem 
eğleniyor hem öğreniyor! 

Trump Alışveriş Merkezi’nde 4 bin 
m2’lik alana yayılan KidzMondo’da 
4-14 yaş arasındaki çocuklar 40 farklı 
meslek ünitesinde çalışıp para 
kazanıyor. Şehre havaalanından giriş 
yapıyor, istediği mesleği seçiyor, 
kostümlerini giyiyor ve işinin başına 
geçiyor.

Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik 
döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo’ya tüm çocuklar 
bayılıyor  çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!

Çalışma Saatleri: 12 Haziran'a kadar
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, perşembe: 10.00-16.00
Cuma, cumartesi, pazar: 10.00-20.00

Çalışma Saatleri: (12 Haziran itibari ile)
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, Perşembe, cuma: 10.30-18.00
Cumartesi, pazar: 10.30-19.00

2030 senesinin teknolojilerine ışık tutan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların yer 
alacağı sergi, bilimsel alt yapısı ve heyecan verici serüveni ile Palladium AVM'de 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

İNTERSTELLER UZAY SERGİSİ

 

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? 

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleyebileceğiniz Interstellar 
Uzay Sergisi katılımcılarıyla buluşuyor. 
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artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den 
kara deliklere, Mars yüzeyinden ay yüzeyine, güneş sisteminden yıldızlara uzanan uzay 
yolculuğunu kaçırmayın.

Ziyaret saatleri: Haftanın tüm günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 1 saatlik seanslar halinde 
yapılmaktadır.

JURASSİC LAND

 

Macera sever aileler Jurassic Land’de eğleniyor.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca “dünyanın en iyileri” listelerinde sıralanan Jurassic Land,  
özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği mart ayında, müze ve park 
rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macera sever aileleri dev parka 
davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan mart ayı 
boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi 
Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

CNN International, National Geographics, Independent  dâhil çeşitli uluslararası otoritelerce  
Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültürel Özel 
Tesis” olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul’daki 
gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor. 

Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli 
ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı 
parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen 
multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de 
İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş 
Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu. 

Tasarımı, Universal Studios da dâhil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli 
Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının 
dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir 
"Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema 
park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş 
teras, bahçe ve tematik kapalı mekânları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan 
ziyaretçinin keyi�i birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.  
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kazanıyor. Şehre havaalanından giriş 
yapıyor, istediği mesleği seçiyor, 
kostümlerini giyiyor ve işinin başına 
geçiyor.

Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik 
döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo’ya tüm çocuklar 
bayılıyor  çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!

Çalışma Saatleri: 12 Haziran'a kadar
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, perşembe: 10.00-16.00
Cuma, cumartesi, pazar: 10.00-20.00

Çalışma Saatleri: (12 Haziran itibari ile)
Pazartesi: Kapalı
Salı, çarşamba, Perşembe, cuma: 10.30-18.00
Cumartesi, pazar: 10.30-19.00

2030 senesinin teknolojilerine ışık tutan, 3 boyutlu ve etkileşimli enstalasyonların yer 
alacağı sergi, bilimsel alt yapısı ve heyecan verici serüveni ile Palladium AVM'de 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

İNTERSTELLER UZAY SERGİSİ

 

Uzayın derinliklerinde kaybolmaya hazır mısın? 

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimleyebileceğiniz Interstellar 
Uzay Sergisi katılımcılarıyla buluşuyor. 

Uzayın gizemini yaşanabilir hale getiren sergi; video mapping , 3D etkileşim simulasyonları, 
artırılmış ve sanal gerçeklilik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den 
kara deliklere, Mars yüzeyinden ay yüzeyine, güneş sisteminden yıldızlara uzanan uzay 
yolculuğunu kaçırmayın.

Ziyaret saatleri: Haftanın tüm günleri 10.00-20.00 saatleri arasında 1 saatlik seanslar halinde 
yapılmaktadır.

JURASSİC LAND

 

Macera sever aileler Jurassic Land’de eğleniyor.

Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca “dünyanın en iyileri” listelerinde sıralanan Jurassic Land,  
özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği mart ayında, müze ve park 
rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macera sever aileleri dev parka 
davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan mart ayı 
boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi 
Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.

CNN International, National Geographics, Independent  dâhil çeşitli uluslararası otoritelerce  
Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Kültürel Özel 
Tesis” olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul’daki 
gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor. 

Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli 
ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı 
parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen 
multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de 
İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok 
ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş 
Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu. 

Tasarımı, Universal Studios da dâhil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli 
Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının 
dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir 
"Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema 
park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş 
teras, bahçe ve tematik kapalı mekânları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan 
ziyaretçinin keyi�i birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.  


