
TANIŞMA OYUNLARI
 

MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENCE
 

GELENEKSEL OYUNLAR
 

PAN’IN MIZIKALARI ATÖLYESİ 

Çocukların hem kendilerini ifade etmelerini hem de diğer
arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlamak amacıyla TANIŞMA
OYUNLARI oynamayı planlıyoruz

Çocukların birliktelik duygusunu arttıran ve bedensel faaliyet gösterebilecekleri
mendil kapmaca, sandalye kapmaca, yakar top, istop vb. oyunlar oynayacağız.

Çocukların birliktelik ruhunu pekiştirmek için şarkılar söyleyip, dans
edeceğiz. Müziğin birleştirici ve iyi hissettiren gücünü kullanarak
çocuklarla hep birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunacağız. 

Enkaz zamanında çocukların zihninde yer etmiş sesleri müzikle
değiştirip bu sesin yerine melodik bir ses ekleyip onları mızıka ile
tanıştıracağız.

 RESİM ATÖLYESİ 

Gerekli materyalleri (resim defteri, boyama kitabı, boya kalemleri, pastel boya vb.)
sağlayıp, çocuklarının iç dünyasının resim yaparak yansıtmalarını ve kendilerini ifade
etmelerini sağlamak amacıyla bu atölyeyi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda sosyal
becerilerinin gelişimine katkı sunacağını düşünüyoruz

SPOR ATÖLYESİ 

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla
voleybol, futbol vb. aktiviteleri gerçekleştireceğiz. 

FİLM GÖSTERİMİ

Uzmanların özellikle afet bölgesindeki çocukların psikolojisine iyi gelebileceği
düşüncesiyle önerdiği, TERS YÜZ adlı animasyon filminin gösterimini gerçekleştireceğiz.
Gerekli materyaller olarak projeksiyon, ses sistemi ve perde sağlanacaktır.

GÜNES TOPLAMAYA GİDİYOR
 

K Ö Y  O K U L L A R I  G E L İ Ş İ M  D E R N E Ğ İ

Atölyelerimizden Pan’ ın Mızıkaları Atölyesinde kullanılmak üzere çocuklarımıza 1000 adet mızıka hediye etmeyi hedefliyoruz. 
 1 adet mızıka fiyatı 25 TL olarak belirlendi.

Sizler de Mızıka almak isterseniz yukarıdaki fiyatı baz alıp Açıklama kısmına Pan’ın Mızıkaları yazarak derneğimizin hesabına
bağış yapabilirsiniz. 

Ayrıca  biz 24 Şubat'ta Deprem Bölgesine giderken çocuklara oyuncak ve materyal  de götüreceğiz.                                                           
Sizler de Evinizdeki fazla oyuncaklarınızı onlara ulaştırmamızı isterseniz bu adres ile malzemelerinizi bize yollayabilirsiniz. 
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DİLEK BALONLARI UÇURMA 

Her çocuktan dilek tutmasını isteyip, isimlerini balonlara yazarak gökyüzüne
bırakmalarını isteyeceğiz. Böylelikle, çocukların hayallerinin gökyüzünden bizi
izlediğini ve gökyüzüne bakan her çocuğun eşit olduğunu hep birlikte hissedeceğiz.


