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Merhaba gönderici kuruluşum. Aralık ayı raporumu sizlerle paylaşmak istiyorum.  

İlk seminerimden sonra aralık ayı içince bulduk kendimizi ve tabi ki aralık ayı boyunca yeni 

yılın telaşı sarar herkesi bunun için genelde etkinliklerimiz kırmızı, ışıklı ve tatlı yani bol 

çikolatalı geçti. Haliyle etkinliklerimizi de ona göre süsledik. Sizlere çok fazla fotoğraf 

gönderemeyeceğim için üzgünüm çünkü çok fotoğraf çekmeyi sevmiyorum, fotoğrafçı 

olmama rağmen.  

 

                  

(geçen ayın sonbahar tatili için yaptığımız etkinlik programından…) 

 

Şimdi sizlere bir önceki aydan aynı şeyleri anlatırsam sıkılırsınız. Yine aynı şeyler. Çocukların 

okuldan gelmesi, ev ödevlerinde yardımcı olma ve ardından yapmak istediğin projelerin 

başlaması. Artık her şey hem daha karışık hem deha düzgün hale gelmeye başladı çünkü 

çocuklar hazırladığımız projelere o kadar sevinçle heyecanla katılıyorlar ki sırası olmayan 

proje günü ya da saati olmayanlar da gelip “Apoo beraber şunu yapalım mııı?” diye 

soruyorlar sürekli. Mesela ne mi yapıyoruz? Ahşaptan helikopter, araba, evler, boyamalar 

aklınıza gelebilecek ve çocuklarla yapabileceğiniz her şey…   



                         

(Cuma günleri verdiğim konserlerden bir kare)               (Santur dersi verdiğim öğrencim) 

 

Mesela çocuklarla bir aydır haftanın üç günü her gün normalde 4 çocukla beraber ‘Aladdin 

Stadt’ adını verdiğim bir mahalle maketi yapıyorum çocuklar bayılıyor. Bauhaus’dan aldığım 

kocaman kartonu dörde böldüm ve çocukların eline -tabi öncesinde tehlikesini ve uyarıları 

söyledikten sonra- sıcak silikon ve hazır kesilmiş tahtaları ve bir sürü elinizde artık ne varsa 

verin çocuklar kendi hayal dünyalarına göre o kartonu şekillendirsinler. Hem çok yaratıcı hem 

çok eğlenceli. İşte orada çatısına helikopter koymak isteyene ayrıca helikopter yapmak ya da 

garajına arabasını koymak isteyene araba yapmak, itfaiye arabası isteyen mi dersin şehrin 

ortasına süslü bir ağaç isteyen mi. Tabi her şeyi çocuklarla beraber yapmak gerekiyor yani 

görmeleri gerek yardım etmeleri gerek ve fikir konusunda açık olmak gerek. Mesele bir şey 

yaparken onu böyle yapalım dediğinde çok itiraz etmemek gerek. Bırakın bozuk olsun kötü 

olsun ama kendisi onun farkına varsın.  Tabii ki de çocukların en sevdiği şey soru sormak. Çok 

soru sorarlar ve liften ama liften detaylıca sorularını cevaplandırın sakın kısa kesmeyin ya da 

dikkate almamazlık yapmayın. Evet onlar bence bir şeyler öğreniyor ama emin olun ben 

onlardan daha çok şey öğreniyorum. Bir arkadaşım bana sürekli ‘Apo sen küçüklüğünü 

yaşıyorsun‘.diyor.  

      

(yaptığımız bazı etkinliklerden) 

 

Aklıma gelen her şeyi onlarla yapmaya çalışıyorum. Kendi düşündüğüm projeler dışında 

ayrıca küçük sürprizler de yapmak gerek oyun ve oyuncaklar hakkında mesela evi yaparken 



içine koyması için çantamdan küçük bir hediye çıkarmak… Noel babalık yapmak yani… Her 

haftanın. Doğum günü olan çocukların o gün doğum günü kutlanır genelde ve onun şerefine 

oyunlar oynanır bazen pasta kesilir ya da ona benzer bir şeyler yani kendilerini özel 

hissedebilmeleri sağlanır ve bu tüm çocuklar için geçerlidir.   

 

            

 

Sizlere kronolojik olarak fazla bir şey anlatamayacağım. Bir haftalık seminer  sonrası bir hafta 

çalışma, bir hafta hasta olarak yatakta, bir hafta çalışma ve son hafta tatili ve yıl sonu daha 

doğrusu yılbaşı… 

             

Bu arada en güzel geçirdiğim anlardan sürekli yaşadığım bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum 

6 yaşında bir ufak kız var dünyalar  tatlısı kanka olduğum. Sürekli evde anlatırmış 

yaptıklarımızı ve Aladdin’e gelince koşa koşa yanıma gelir “Apoo şunu yapalım mı?” der. 

Neyse beraber bir şeyler yaparken “Apoo bunu neden böyle yaptın?” sorusuna detaylıca ben 

cevap verirken herhalde ya anlamadığı ya da umurunda olmayan bir cevap verdiğim için 

ardından “ama nedeeen?” diye tekrar sorması beni öldürüyor. 

 



        

 

( Bu da çocuklarla son yaptığımız oyunlardan. Lazer ışını dediğimiz oyunda ipleri gerdiğimiz 

bir odada özel bir ampul kullanılarak lazere benzemesi sağlanır ve çocukların tabi ki de ajanlık 

serüvenine girmek için can attığını göreceksiniz. Bu da nenim projelerimden birisiydi ama 

tabi iş arkadaşlarımın desteği olmasa bu kadar başarılı olamazdı.) 

Sağlıcakla kalın yeni yılda görüşmek dileği ile hoşça kalın. Mutlu Noeller. 


