
Kış aylarıyla vedalaşıp ilkbaharı karşıladığımız mart ayında, hazırlıklarını 
tamamladığımız yepyeni bir programla bahar enerjisini birlikte yaşamaya 
hazır mısınız? İlkbahar güzelliğini ve tazeliğini yaşatan mart etkinliklerimizde 
harika seminer konuları, sanatla içiçe olabileceğiniz özel atölyeler ve kitap 
etkinliklerimiz olacak. Neşeli Masalcı etkinliğimizde Neşe Ünlü ile “Komik 
Hayvan İsimleri Bakanlığı” adlı kitabın hikâyesini miniklerimizle dinleyecek, 
birbirinden komik isimli hayvanları keşfedeceğiz… Sanatçı Sibel Tomaç 
ve Atölye Koordinatörü Merve Başcumalı tarafından gerçekleşecek Stop 
Motion Atölyesi’nde animasyon bir filmin nasıl yapıldığını keşfeden minik 
yönetmenlerimiz ilk animasyonlarına imza atacak… Pedodontist Dr. Ahmet 
Coşkun diş hekimi korkusunun diş hekimi sevgisi ile yer değiştirmesini 
sağlayan eğlenceli bir atölyede çocuklarla buluşacak… That’s My Fun’ın Masa 
Tenisi etkinliklerinde eğlenceli müsabakalar eşliğinde heyecan dolu dakikalar 
yaşanacak… Vefa Aziz eğitmenliğindeki atölyede ahşap boyamada dekupaj 
tekniğini öğrenerek rengârenk anahtarlıklar hazırlayacağız… Minik konuklarımız 
ayrıca Annie ile Itsy Bitsy, İngilizce ve Fransızca olarak gerçekleşen Küçük 
Girişimciler ve değişik yaş gruplarına özel hazırladığımız her hafta değişen 
temalardaki Happy Nest atölyelerde eğlenerek öğrenmeye devam edecek… Bu 

ay da KitapkurduAnne ile Kitap Etkinliklerimiz’de çok değerli yazarlar, çizerler 
ve yayınevleri konuğumuz oluyor. Cumartesi günleri sabırsızlıkla beklenen minik 
kitapseverlerin yanı sıra yetişkinlerin de çok keyif aldığı kitap etkinliklerimiz 
harika aktivitelerle dopdolu geçecek, kaçırmamanızı tavsiye ederiz…
Tüm hızıyla devam eden seminerlerimizde bu ay da birbirinden değerli isimler 
bizlerle buluşuyor. Ebeveynlikte mindfulness pratiklerinin konuşulacağı 
seminerde Uzman Psikolog Nilüfer Devecigil ile bir araya geliyoruz… Çocuklarda 
yaratıcı zekâ gelişimi nasıl olmalıdır? Yaratıcılık adını verdiğimiz o benzersiz 
özgünlük nasıl ortaya çıkıyor? Sorularına Eda Albayrak ile yanıtlar arayacağız… 
Uzm. Dr. Ömer Saltan çocukların üst solunum yolları tedavisinde uygulanabilecek 
doğal yöntemleri bizlerle paylaşacak… Dijital çağın risklerinden çocuklarımızı 
korumamıza ışık tutacak önerilerin paylaşılacağı Merve Başcumalı ve Ahu 
Alpaslan süpervizörlüğündeki seminerde dijital ebeveyne ait rollerin açılımını 
inceleyeceğiz… 
Ayrıca bu köşede yer veremediğimiz mart ayı programımızdaki diğer pek çok 
etkinlik bilgisini bültenimizden, web sitemizden, instagram, facebook ve twitter 
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz...
Bahar tadı ve neşesinde, bol kitaplı, sağlıklı, mutlu bir ay geçirmeniz dileğiyle... 

MART
MARCH

NO2019 48

w w w . h a p p y n e s t . c o m . t r

Bahar tazeliğindeki etkinliklerde buluşalım…
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SEMİNERLERİMİZ TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR! 

YENİ SEZONDA ÇOK DEĞERLİ İSİMLER ALANINDA UZMANLIK KONULARI 
İLE HAPPY NEST ETİLER VE HAPPY NEST KALAMIŞ'TA BİZLERLE BERABER 
OLACAKLAR... GÜNCELLENEN PROGRAM TAKVİMİNİ, WEB SİTEMİZDEN VE 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

Mart ’19 Nisan’19
07 Nilüfer Devecigil
 Mİndfulness Ebeveynlik Etiler
07 Eda Albayrak
 Çocuklarda yaratıcı zekâ gelişimi nasıl olmalıdır? 

Kalamış 
12 Ayça Aytaç
 Fırtınayı Kucaklarken Etiler
13 Pedodontist Uzm. Dr. C. Ceren Soytuna 
 Diş Çürüğü Anneden Çocuğa Bulaşır mı? 

Kalamış 
14 Merve Başcumalı & Ahu Alpaslan 
 Dijital Ebeveyn Olmak Hayatınıza Neler 

Getiriyor? Etiler

19 Koray Varol
 Çocuğunuza Alışkanlık ve Sorumluluk 

Kazandırma Yöntemleri Etiler
21 Uzm. Dr. Ömer Saltan
 Çocuklarda Üst Solunum Yolları Tedavisinde 

Doğal Yöntemler / Fitoterapi Etiler
21 Ayça Aytaç
 Fırtınayı Kucaklarken Kalamış

16 Ayça Aytaç
 Sınava Doğru Çocuğum ve Ben... Etiler
17 Esra Ertuğrul
 Emzirme... Etiler
18 Dr. Bahar Eriş
 Üstün Potansiyelli Çocuklar: Efsaneler ve 

Gerçekler… Etiler

2 MART CUMARTESİ  Gülşah Yemen Sarıoğlu / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  That’s My Fun Etkinliği / Masa Tenisi Etiler
  Hasan Kızıl / Hayat Tamircisi’nin Atölyesi (+5 Yaş) Etiler
9 MART CUMARTESİ  Dr. Nida Hüroğlu / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+4 Yaş) Etiler
10 MART PAZAR  That’s My Fun Etkinliği / Masa Tenisi Kalamış
11 MART PAZARTESİ  Astrolog Yazar Seryal Dinçer / Evliliklerde Aşk-Sevgi-Nefret Döngüsü... 

  Workshop Etiler
12 MART SALI  Ayça Aytaç / Fırtınayı Kucaklarken – Workshop Etiler
16 MART CUMARTESİ  Gamze Tuncer Demir / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Neşe Ünlü / Neşeli Masalcı Etkinliği Etiler
  Anne- Her Yaşa Akıl Oyunları Etkinliği Kalamış

  Dr. Ahmet Coşkun ile Eğlence Atölyesi (+5 Yaş) Etiler
17 MART PAZAR  Stop Motion Atölyesi
21 MART PERŞEMBE  Ayça Aytaç / Fırtınayı Kucaklarken – Workshop Kalamış
23 MART CUMARTESİ  Silva Quartet Konseri Etiler
  Benim Dünyam Benim Kuklam Atölyesi (+4 Yaş) Etiler
  Silgi Yap Etkinliği (+7 Yaş) Etiler
24 MART PAZAR  Anne- Her Yaşa Akıl Oyunları Etkinliği Etiler
30 MART CUMARTESİ  Gökçe Gökçeer / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Etiler
  Vefa Aziz / Ahşap Boyamada Peçete ile Dekupaj Tekniği (+5 Yaş) Etiler
  Deniz Işık / KitapkurduAnne Kitap Etkinliği (+3 Yaş) Kalamış
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07
NİLÜFER 
DEVECİGİL
Mindfulness Ebeveynlik

21
AYÇA AYTAÇ
Fırtınayı Kucaklarken

14
MERVE BAŞCUMALI
Dijital Çağda İyi 
Ebeveyn Olmak 21

DR. ÖMER SALTAN
Çocuklarda Üst Solunum 
Yolları Tedavisinde 
Doğal Yöntemler

19
KORAY VAROL
Çocuğunuza Alışkanlık 
ve Sorumluluk 
Kazandırma Yöntemleri

17
ESRA ERTUĞRUL
Emzirme…

18
DR. BAHAR ERİŞ
Üstün Potansiyelli 
Çocuklar: Efsaneler ve 
Gerçekler…

16
AYÇA AYTAÇ
Sınava Doğru Çocuğum 
ve Ben..

13
UZM. DR. 
CEREN SOYTUNA
Diş Çürüğü Anneden 
Çocuğa Bulaşır mı?

07
EDA ALBAYRAK
Çocuklarda Yaratıcı 
Zekâ Gelişimi Nasıl 
Olmalıdır?
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SEMİNER

SEMİNER

Bir iç çalışma olarak ebeveynlik...

Çocuklarda yaratıcı zekâ gelişimi nasıl olmalıdır?

Happy Nest Etiler’de bu ay çocuğumuzla aramızdaki 
ilişkiyi farkındalıkla geliştirecek, ebeveynlikte mindfulness 
pratiklerinin konuşulacağı seminerde Uzman Psikolog 
Nilüfer Devecigil ile bir araya geliyoruz. 
Ebeveyn olmak kendi içinde pek çok şey barındırıyor. 
Çocuklarımızla zorlandığımız şeyler çoğu zaman kendi 
geçmişimizdeki yaralara dokunuyor. Bazen bu yaralara 
dokunduğunu fark ediyoruz. Kimi zaman ise fark etmiyoruz. 
Ancak beden hafızamız hatırlıyor. Neden bu kadar 
bağırdım? Neden sinirlendim? Neden iriteyim? Bu ağlama 
duygusu da nereden çıktı şimdi? Bu kadar güldüğümü ve 
eğlendiğimi hatırlamıyorum...
Çocuklar kendi büyümemiz, kendi potansiyelimize 
ulaşmamız ve kendi içimizdeki çocuğu iyileştirmemiz için 
bir fırsat. 

 Ebeveyn olarak incinebilir bir başka varlığın sorumluluğu 
ile karşı karşıyayız. Niyetimiz, iletişim biçimlerimiz ve 
davranışlarımız onların kim olduğunu etkiliyor.

 Bir bebeğin ihtiyaçları ve isteklerine karşı olan 
sorumluluk sinir sisteminin esnemesini, kişinin hiç bilmediği 

kaynaklarına ulaşmasını ve bilgelik kazanmasını sağlıyor. 
 Duygusal ihtiyaçlar küçük yaşta o kadar derin ki 

kendimizin hiç bilmediği parçaları ile yüzleşiyoruz.
 Küçük çocuklar gelişim dönemlerinin bir gerekliliği 

olarak olarak ben merkezli ve dürtüseller. Bu yüzden en 
çok tetiklenme yaşadığımız ve bir yandan da kendimize 
bakmanın bir fırsat olduğu dönemler bunlar.

 Çocuklarımızın büyüme ve bir başka varlık olma 
yolculuğunu kontrol etmek değil, eşlik etme yolculuğu.

 Hata yapmayı ve onarmayı öğreniyoruz.
 Şartsız sevginin ne olduğunu deneyimliyoruz.
 Sınır ve sevgi arasındaki dans adımlarında 

uzmanlaşıyoruz.
 Teknik, metot inançların ötesinde bir rol üstleniyoruz.
 Anda olmak ve otomatik pilotun dışına çıkmanın önemini 

kavrıyoruz. Hiçbir varlık kendi beklentilerimizin dışına bu 
derece çıkacağımız bir iç çalışma sunamaz bize.
Bu sohbet içinde kendimizi konuşacağız. Ancak kendimizi 
anladıkça bir başka varlığın kendi en iyi potansiyeline 
ulaşmasına yardımcı olabiliriz.

“Bidigago” kitapları ve “Bir Müzik Efsanesi” kitabının 
yazarı Eda Albayrak 7 Mart Perşembe günü Happy Nest 
Kalamış’taki seminerinde “Yaratıcı Düşünme Nedir? 
Çocuklarda Yaratıcı Zekâ Gelişimi Nasıl Olmalıdır?” 
sorularının cevaplarını ebeveynlerle paylaşıyor.

 Yaratıcılık doğuştan mı gelir yoksa sonradan 
öğrenilebilir mi? 

 Çocuğumun yaratıcı zekâ gelişimi için neler 
yapabilirim? 
Her insan büyüdükçe yaratıcılığını kaybeder. Eda 
Albayrak ile keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşecek 
bu toplantıda çocuklarımızın, potansiyellerini 
kullanabilmeleri; yeni, özgün, beceriye dayalı ürünler 
ortaya çıkararak, yaratıcı zekâlarını geliştirebilmeleri 
ve yaratıcılıkta süreklilik sağlayabilmeleri üzerine 
konuşacağız.
Yaratıcılık adını verdiğimiz o benzersiz özgünlük nasıl 
ortaya çıkıyor?  Yanıt arayacağız. Birlikte keyifli bir 
keşif yolculuğuna çıkacağız. Önce kendimizi sonra 
benzersizliğimizi keşfedeceğimiz seminere davetlisiniz.

7 Mart Perşembe, 11:00-13:00Etiler

7 Mart Perşembe, 12:00-14:00Kalamış

NİLÜFER DEVECİGİL

EDA ALBAYRAK
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SEMİNER Dijital ebeveyn olmak hayatımıza neler getiriyor?
Çok eskiden kullanılan ve günümüze kadar ulaşmış 
“büyümüş de küçülmüş” deyimi bu teknoloji 
çağında aslında şu an karşılık buluyor. Çocuklar yeni 
teknolojilerin içine doğmuş ve bu atmosfer içerisinde 
yaşarlarken yetişkinlerden teknoloji bağlamında daha 
fazla şey biliyor.
Çocukların teknolojiyi bilmesi ve kullanması ne kadar 
doğalsa, yetişkinlerin teknolojiyi daha az bilmesi de 
o denli normal. Her iki dönemin değerlendirmesi 
kendi gerçekliği içerisinde yapılmalı. Başka bir 
ifadeyle ne çocuklar teknolojiyi kullandıkları için 
çok şey biliyorlar, ne de yetişkinler teknolojiyi daha 
az bildikleri için cahiller. Buna rağmen ebeveynlerin 
teknoloji konusunda kendilerini çocukları karşısında 
mahcup hissettiklerini belirtmeleri sıklıkla karşılaşılan 
bir durum. Benzer bir şekilde çocuklar da teknolojiyi 
daha iyi kullanmaları nedeniyle kibirli davranışlar 
sergileyebilirler. 
Yetişkinler, çocuklar kadar teknolojinin inceliklerini 
bilmek zorunda değiller fakat çocuklarıyla sağlıklı 

iletişim kurabilmek, hayatı birlikte yaşamak ve 
aile bütünlüğünü sağlamak için de teknolojiyi yok 
saymadan onunla birlikte yaşamayı öğrenmeleri 
gerekiyor. Bununla birlikte çocukların kişilik ve kimlik 
gelişimlerinde dijital ortamın tehlikelerine karşı 
ebeveynlerin onları korumaları ve birlikte sağlıklı bir 
teknoloji kullanım pratiği geliştirmek zorundalar. Bu 
denge sağlanabildiği ölçüde çocuğun temel dijital akıl 
hocası çocuğun ebeveyni olabilir.  
İşte bu dengeyi kolaylıkla kurabilmemize yardımcı 
olacak dijital ebeveyne ait rollerin açılımını 
inceleyeceğimiz ve dijital çağın risklerinden 
çocuklarımızı korumamıza ışık tutacak önerilerin 
paylaşılacağı Merve Başcumalı ve Ahu Alpaslan 
süpervizörlüğündeki seminerde sizlerle bir araya 
geliyoruz.

 Dijital Ebeveyn olmak hayatımıza neler getiriyor?
 Dijital Ebeveyn olarak nelere dikkat etmeliyiz? 

Devamı, 14 Mart Perşembe saat 11:00-13:00 arası Happy 
Nest Etiler’de... Kayıt yaptırmayı unutmayın!

14 Mart Perşembe, 11:00-13:00

21 Mart Perşembe, 11:00-13:00

Etiler

Etiler

AHU 
ALPASLAN

MERVE 
BAŞCUMALI

SEMİNER 
ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM 
YOLLARI TEDAVİSİNDE DOĞAL 
YÖNTEMLER, FİTOTERAPİ

ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLLARI TEDAVİSİNDE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER…

Çocukların bağışıklık sistemleri erişkinler 
kadar iyi olgunlaşmadığı için enfeksiyon 
hastalıklarına yatkındırlar ve o yüzden 
sık sık hasta olurlar. Bu enfeksiyon 
hastalıkları içerisinde de en sık görülen 
üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. 
Akut tonsillit, Faranjit, Krup, Laranjit gibi 
enfeksiyonlarda fitoterapatik tedaviler, 
evde yapılabilecek önlemler nelerdir? Bu 
enfeksiyonlar sırasında nasıl beslenmek 
gerekir gibi konuları konuşacağımız 
seminerde Uzm. Dr. Ömer Saltan ile 
Happy Nest’te bir araya geliyoruz. 
Çocuklarda üst solunum yolları 
tedavisinde uygulanabilecek doğal 
yöntemleri öğrenmek, bitkisel çözümler 
hakkında daha fazla bilgi edinmek 
isterseniz sizleri, 21 Mart Perşembe 
saat 11:00’de Happy Nest Etiler’de 
gerçekleşecek seminere davet ediyoruz. 

UZM. DR. ÖMER SALTAN 
1972 doğumlu Uzm. Dr. Ömer Saltan, ilk orta ve 
lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 
1996 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Sonrasında Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden 2002 yılında Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı olarak 
ihtisasını tamamladı.2002 
tarihinden itibaren çocuk 
doktoru olarak İstanbul’da çeşitli 
özel hastanelerde çalıştıktan 
sonra 2014 yılında Bahçeşehir’de 
kendi kliniğini açmıştır. 22 yıllık 
hekimlik kariyerine, Fitoterapi, 
Homeopati, Gaps danışmanlığı 
ve Fonksiyonel Tıp gibi Bütüncül 
ve Tamamlayıcı Tıp eğitimlerini ekleyerek çok sevdiği 
çocuklara hastalanmamaları ve sağlıklı büyümeleri 
için hizmet vermektedir.
Ayrıca Bezmialem ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, 
Hekim ve Eczacılara Pediatride Fitoterapi ve 
Aromaterapi dersleri vermektedir..
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Yıllarını çocuk edebiyatımıza adamış yazar 
ve illüstratör Ayla Çınaroğlu geçenlerde çok 
anlamlı bir ödülün sahibi oldu: Dil Derneği 
Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını 
Geliştirme Ödülü. Bu ödüle, Ormana 
Güzelleme adlı kitabıyla değer görülse de, çok 
sayıda kitabıyla Çınaroğlu, Türkçe’nin doğru ve 
güzel kullanılmasının yanı sıra kitaplar yoluyla 
çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılanmasının 
da sadık neferlerindendir. Özellikle son yıllarda, 
ünlü sanatçı Mustafa Delioğlu’nun nefis 
desenleriyle bütünlenen pek çok kitabı, çeşitli 
yayınevlerinin etiketiyle peş peşe raflara çıktı, 
sevilerek okunuyor.

Bunlar arasında ilginç bir koleksiyon oluşturan 
dört kitap (Hep Kitap), hepimize göz kırpıyor. 
Tarihten bu yana incirin bereket simgesi 
oluşunu, ağacını, meyvesini çocuğa göre 
anlatan İncire Güzelleme, dertlere deva zeytinin 
öyküsünü dillendiren Zeytine Güzelleme, 
elmayla insanın bitmeyen sevdasına odaklanan 
Elmaya Güzelleme ve son olarak, Ormana 
Güzelleme. Ödevinde anlatmak için “ormanlar 
güzeli”nin kim ya da ne olabileceğini arayan 
küçük çocuğun resimli kısa öyküsü bu 
sonuncusu. Ailesinde herkesin bir önerisi var 
çocuğa: Aslan, geyik, yılan, kuşlar, kelebekler, 
hatta Tarzan… Geniş ailenin bir de bilge ninesi 
var ki, oturduğu köşede gülüp duruyor bu 
fikirlere. 

Sanatçı Delioğlu’ndan söz edince, hele ki 
orman deyince, Gücünü Yitiren Kral’dan 
(Günışığı Kitaplığı) söz etmeden geçemeyiz. 
Deneyimli yazar Pakize Özcan’ın bu resimli 
öyküsünde, yüreği nefretle dolu, zalim 
aslana, onun ormandaki zorbalıklarına karşı 
gelmeye karar veren hayvanlar başrolde. Bir 
zorbaya karşı tek yürek olunabilir mi, onca 
farklı hayvan yoksulluktan ve yolsuzluktan 
kurtulmak için birlikte mücadele etmeyi 
başarabilir mi? 1997 Eğitim Sen Çocuk 
Öykü Yarışması Seçici Kurul Özel Ödülü’nü 
kazanmış olan bu kitap çocuklarda, hayvanlar 
dünyasında bilmediklerini öğrenme merakı da 
uyandırabiliyor.

Hayvan ve doğa sevgisi bizi insan sevgisiyle 
de buluşturuyor, şefkatli canlılar olmamız için 
hamurumuza maya çalıyor. En küçüklerden 
başlayarak her yaşa, kentte ya da doğada 
yaşayan hayvanlarla ya da ağaçlarla ilgili 
yüzlerce öykü kitabı var raflarda. Seçmek zor, 
ama arka kapaklarını okuyarak, desenlerine 
bakarak karar vermek de mümkün, hakkında 
yorumlar var mı diye internetten araştırmak da. 

Burada üç özel kitabı daha anıp, doğa 
ve hayvan sevdamızı iyice vurgulamış 

olalım. Çocuk edebiyatımızın dikkati çeken 
yazarlarından Gökçe Ateş Aytuğ’un Maya’nın 
Ağacı (res. Gökçe İrten, Günışığı Kitaplığı) adlı 
romanında, bir mahallenin, çeşitli canlılara yuva 
olan fıstıkçamı için verilen mücadele ekseninde 
çokrenkli bir mahalle yaşamı anlatılıyor. 
İğneyaprakları altındaki arabalarımızı kirletiyor 
yollu hadsiz şikâyet üzerine, pek çok canlının 
yaşamını etkileyecek bir kararın nasıl fütursuzca 
alınabildiğini okuyoruz. En önemlisi, Maya 
ve dedesi, dostları ve hatta kargalar cânım 
fıstıkçamına nasıl da birlikte siper oluyorlar! 
Mahallenin emektar terzisi, bir mimarlık 
ofisinin genç çalışanları, pazarcılar ve tabii kedi 
Muhtar ile evine yerleşiverdiği Sümbül Teyze... 
Doğanın kentlerde yok edilmesi keyfiyetine 
karşı direnmemiz gerektiğini zarifçe hatırlatan 
sıcacık bir çocuk romanı.

Şiirsel okumalara düşkün olanlar için de, 
sevilen yazar Şermin Yaşar’ın Kuş Masalları 
(Doğan Egmont) doğayla kucaklaşmada ilginç 
bir okuma seçeneği oluşturuyor. Dünyanın 
en özgür sandığımız, hep çok özendiğimiz 
kuşlarıyla masallar kurmuş yazar. Sus Dağı’yla 
başlayıp, Bil, Gör Dağlarıyla süren, Giz Dağı’yla 
sona eren, 7 ayrı dağın bin bir çeşit kuşuyla 
örülmüş masallar... Sanatçı Soner Hızarcı’nın 
incelikli desenleriyle adeta “uçan” bu özel 
kitabı, “Aklını al heybene, gönlünü koy cebine 
/ Hayreti tak boynuna, hayali al yanına...” 
diyerek başlatan yazar, “Masallar noktalansın, 
kitabımız kapansın / Okuyanın gönlünde 
hep kuşlar kanatlansın” diye de noktalamış. 
Çocuklarla birlikte kuşlara gönül gözüyle 
bakma, hatta İstanbul’un ünlü “kuş gözlem 
günlerini” kaçırmama isteği uyandırıyor. 

Doğaya, canlılara başka başka açılardan 
bakmanın yolları yaşamlarımıza anlam katıyor. 
Küçük çocuklara yakın olabilenler, küçük 
çocukları olanlar en iyi biliyor bunu. Nicedir 
unuttuğumuz “eğrileri” onların merak dolu 
sorularıyla hatırlayıveriyoruz. Belki, sık sık 
neşeye yol açıyor, ama bazen de daralmamıza 
neden olabiliyor, çünkü sorularının cevaplarını 
bilemiyoruz, hiç düşünmemişiz ya da hatta ilk 
kez karşılaşıyoruz. Ayıklayın pirincin taşını! 

Kitaplarının yanı sıra köpek eğitmeni oluşuyla 
da, yoldaşı Poka ile okul ziyaretleri yapmasıyla 
da çocukların sevgilisi İrem Uşar, Düz Çizgi 
Tepetaklak (Günışığı Kitaplığı) adlı çocuk 
romanında pirincin taşını ayıklatıyor bize. 
Kentlerin çeşitli köşelerinde ve otoyollarda 
ihtiyaç duyulan dümdüz çizgileri çizen bir 
babanın kızıdır Lina. Birinci sınıfa başlayıp 
da, harflerin düz çizgilerle yazılmak zorunda 
olduğunu öğrenmesi, onu adeta çileden 
çıkarır: Doğa ve düz çizgi bir arada var olamaz 
ki! Arkadaşlarını da, kitabın okurlarını da 
araştırmaya sürükler Lina. Ünlü sanatçı Huban 
Korman’ın şahane siyah-beyaz desenleriyle 
kurgulanan kitap, çocuklarla birlikte okumaya 
çok uygun. Doğada düz çizgi var mı yok mu, 
araştıralım elbette, ama en iyi bildiğimiz şu 
olsun: Doğa biziz, biz doğayız, neyse ki çocuklar 
asla vazgeçmez ne doğadan ne bizden! 

DOĞA BİZİZ,
BİZ DOĞAYIZ!MÜREN BEYKAN

murenbeykan@gmail.com

Gönül Çelen
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   SEMİNER Üstün potansiyelli çocuklar: Efsaneler ve gerçekler
Eğitimci-Yazar Dr. Bahar Eriş 
“Üstün Potansiyelli Çocuklar: 
Efsaneler ve Gerçekler” konulu 
seminer ile 18 Nisan 2019 
tarihinde Happy Nest Etiler’de 
ebeveynlerle buluşuyor.

 Üstün zekâ ve yetenek nedir, 
ne değildir?

 Üstün yetenekle birlikte gelen 
zihinsel, duygusal ve sosyal 
farklılıklar nelerdir? 

 Aileler nasıl bir yaklaşım 
izleyebilir?
Yukarıdaki ve benzeri soruların 
cevaplarını bulacağınız Dr. 
Bahar Eriş’in konuşmacı olarak 
katılacağı seminerde, çocukların 
potansiyelinin açığa çıkarılmasında 
ailelerin neler yapması gerektiğine 
dair önemli bilgiler paylaşılacak.

18 Nisan Perşembe, 11:00-13:00 Etiler
DR. BAHAR ERİŞ

SÖYLEŞİ Diş çürüğü anneden çocuğa bulaşır mı?
Happy Nest Kalamış’ta bu ay; Pedodontist Uzm. 
Dr. C. Ceren Soytuna ile gerçekleştireceğimiz 
söyleşide “Diş çürüğü anneden çocuğa bulaşır 
mı?” sorusundan yola çıkarak çocuklarda ağız 
ve diş sağlığı konusunu ele alacağız.
Dünya Sağlık Örgütü’nün “Dünya üzerinde 
gripten sonra en çok bulaşıcı hastalık diş 
çürüğüdür” tanısını biliyor muydunuz? 
Çocuklarımızı birçok fizyolojik ve psikolojik 
hastalıktan korumaya çalışırken belki de en 
çok ihmal ettiğimiz konu dişler oluyor. En sık 
yapılan yanlış ise diş kontrolüne gitmek için 
dişin çürümesinin beklenmesi. Diş hekimi 
kontrolüne bebeklikten başlayarak hem 
çocuğun diş sağlığını koruyup hem de diş 
hekimi fobisini hiç yaratmamış olursunuz.
Ağız diş sağlığı çocuğunuzun tüm vücudunu 
da etkilemekte. “Nasılsa kalıcı diş değil, 
yenisi çıkacak” diye ertelenen süt dişindeki 
rahatsızlıklardan, kırılan dişe dek yapılan 

ihmaller çocukta dikkat dağınıklığından kalp 
rahatsızlıklarına kadar birçok soruna yol açıyor. 
Beklenmedik durumlarda karşınıza çıkabilecek 
diş problemlerinin üstesinden gelmenin evde 
yapabileceğiniz acil müdahale yolları mevcut. 
Ancak sorunlu dişe kalıcı tedavi uygulanmazsa 
çok daha ciddi sorunlar kaçınılmaz olacaktır.
Son yılların en kafa karıştırıcı sorusu ise 
macunlarda flüorür kullanımı. Peki bu konudaki 
dünya otoriteriler ne söylüyor? Dünya Sağlık 
Örgütü, International Academy of Pediatric 
Dentistry, European Academy of Pedaiatric 
Dentistry’nin görüşleri neler? 
Bunlar gibi merak edilen daha pek çok sorunun 
cevaplanacağı söyleşi için 13 Mart Çarşamba 
günü Happy Nest Kalamış’ta bir araya 
geliyoruz. Çocuklarda ağız ve diş sağlığına dair 
farkındalığımızı arttıracak konuları mercek 
altına alacağımız söyleşi için kayıt yaptırmayı 
unutmayın!

13 Mart Çarşamba, 11:00-13:00KalamışC. CEREN SOYTUNA
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SÖYLEŞİ ÇOCUKLARA ALIŞKANLIK VE SORUMLULUK KAZANDIRMANIN ETKİLİ YÖNTEMLERİ!

2019 – 2020 eğitim-öğretim yılında 
eğitim hayatına başlayacak olan Koray 
Varol Akademi’nin kurucusu Koray Varol 
“Çocuğunuza Alışkanlık ve Sorumluluk 
Kazandırma” başlıklı söyleşisi ile 19 Mart 
Salı günü Happy Nest Etiler’de konuğumuz 
oluyor. Çocuklarımızın yaşına uygun 
sorumluluk bilincini geliştirebileceğimiz 
yöntemlerin ve yararlı alışkanlıklar 
kazanmasını sağlayacak etkili yolların 
paylaşılacağı söyleşimize davetlisiniz. 
Koray Varol liderliğinde gerçekleşecek 
bu söyleşimizde çocuklarda sorumluluk 
bilinci nasıl geliştirilir, sorumluluk 
duygusu neden önemlidir, sorumluluk 
sahibi çocuk nasıl yetiştirilir, çocuğa 
nasıl sorumluluk kazandırılır, ebeveynler 
olarak bu konularda çocuklarımıza 
nasıl yaklaşmalıyız? sorularına yanıtlar 
arayacağız.

19 Mart Salı, 11:00-13:00Etiler

KORAY VAROL
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

Süt Dişim Nerede?
“Süt dişlerinden biri sallanmaya başladı. Demek ki artık 
büyüyorsun... Bu duruma sevinmiş olmalısın. Belki de 
biraz endişelendin. Ama merak etme, bir tek senin değil, 
arkadaşlarının da süt dişleri sallanıyor ve yerine kalıcı dişler 
geliyor. Peki düşen süt dişlerine ne mi olur? Düşen ilk süt dişin, 
şimdi nerede?” 
Sen önce ışıl ışıl gülümse, dişlerine iyi bak ve Deniz’in hikâyesiyle 
birlikte her kültürde düşen süt dişleriyle neler yapıldığını keşfet. 
Acaba Deniz’in süt dişi nerede? 
Çocuk Diş Hekimi Nida Hüroğlu “Süt Dişim Nerede?” kitabındaki 
bu eğlenceli hikâyeyle, ilk süt dişini düşüren farklı ülkelerin 
çocuklarının deneyimlerine tanık olmaya çağırıyor minik okurları. 
9 Mart Cumartesi günü Happy Nest Etiler’de çocuklar, kitabın 
yazarından hikâyeyi dinleyecek, diş hekimlerinin ne yaptığını, 
neden eldiven ve maske taktıklarını öğrenecek, kullandıkları 
aletler hakkında genel bilgileri edinecekler. Sağlıklı besinler 
ve çürük yapan besinleri tanıyarak, sağlıklı ve çürük dişlerle 
eşleştirme oyununun oynanarak çeşitli materyallerle ağız diş 
sağlığı hakkında elişi etkinliklerinin yapılacağı bu programa tüm 
4 yaş ve üzeri çocuklarımız davetlidir.

9 Mart Cumartesi, 16:00 (+4 yaş) Etiler

SÜT DİŞİM NEREDE?

YAZAR Dr. Nida Hüroğlu
YAYINEVİ Beta Kids

DR. NİDA HÜROĞLU

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

Bir çizgi ile neler yapabilirsin?
Masalperest tarafından yayımlanan Gülşah 
Yemen Sarıoğlu’nun yazıp Çağrı Odabaşı’nın 
resimlediği çocuklar için hazırlanmış “Bir 
Çizgi” kitabı çizgi, geometrik şekil, renk, boyut, 
duygular gibi anahtar kavramlara odaklanıyor.
Kitap uzun-kısa, ince-kalın gibi boyut 
kavramlarına değinirken; daire, üçgen, çember, 
dikdörtgen ve kare görselleriyle geometrik 
şekillere de yer veriyor. Hikâye “Peki sen bir 
çizgiyle neler yapabilirsin?” diye sonlanırken; 
çocuğun iç dünyasına ve hayallerine dair fikir 
edinmeye ve sadece bir çizgiyle başlayarak pek 
çok şeyi yapabilecekleri konusunda çocuklara 
cesaret veriyor.
2 Mart Cumartesi günü kitabın yazarından 
hikâyeyi dinleyecek +3 yaş miniklerimiz “sen 
bir çizgi ile neler yapabilirsin?” sorusundan 
yola çıkarak kahramanlarını, evlerini, 
oyuncaklarını ya da duygularını çizgilerden 
ilham alarak resimleyecekler.

2 Mart 2019 Cumartesi, 16:00 (+3 Yaş) Etiler

BİR ÇİZGİ

YAZAR Gülşah Yemen Sarıoğlu
RESİMLEYEN Çağrı Odabaşı
YAYINEVİ Masalperest

GÜLŞAH YEMEN SARIOĞLU
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

Hangi Resim Daha Güzel ?
Yazar Gamze Tuncer Demir, Martı Yayınları 
tarafından yayımlanan Hangi Resim Daha 
Güzel? kitabıyla Happy Nest Etiler’de 
minik kitapseverlerle buluşuyor.
Yazar kitabında, yeteneklerinin farkına 
varma yolculuğu yaşayan Ada’nın sımsıcak 
öyküsünü minik okurlarıyla paylaşıyor. 
Ada, resim yapmayı çok seven küçük bir 
kızdır. Ancak öğretmeni tüm sınıftan güzel 
bir resim yapıp getirmelerini istediğinde 
kararsız kalır. Ne çizse güzel olur? Anne 
babasından yardım ister fakat o resimler 
de içine bir türlü sinmez. Hangi resim daha 
güzel olur diye düşünüp durur, ta ki kendi 
çizdiklerinin güzelliğini fark edene kadar.
Çocukların hayal gücünü ve benlik 
kavramını geliştirecek özgüven 
kazanmalarına yardımcı olacak Ada’nın 
eğlenceli hikâyesinden oluşan kitabı 
yazarından dinleyeceğimiz etkinliğe tüm 
kitapkurdu miniklerimizi bekliyoruz.

16 Mart Cumartesi, 16:00 (+3 Yaş)Etiler

HANGİ RESİM DAHA 
GÜZEL?

YAZAR Gamze Tuncer Demir
RESİMLEYEN Sernur Işık
YAYINEVİ Martı Yayınları

GAMZE TUNCAY DEMİR
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KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

Mavi tüylü aslanların macerası...
Yazar Gökçe Gökçeer, Masalperest tarafından 
yayımlanan bir zorunlu göç hikâyesini anlattığı 
“Öteki Aslanlar” adlı kitabı ile Happy Nest Etiler’de 
gerçekleşecek eğlenceli ve yaratıcı bir etkinlikte +3 yaş 
miniklerle buluşuyor. 
“Öteki Aslanlar” kitabında; anne aslan ve yavruları, 
yıllardır yaşadıkları ormandan ayrılmak zorunda kalırlar. 
Saatlerce yürüyüp çooook uzaktaki başka bir ormana 
vardıklarında ormanın kralı, bu mavi tüylü aslan ailesini 
kabul etmek istemez. Çünkü o, farklı olan her şeye 
karşıdır. Yuvalarını geride bırakıp kendilerine yeni bir 
yol çizen mavi tüylü aslanların hikâyesi, sevginin ve 
hoşgörünün birleştirici gücüyle umut veriyor…
İnteraktif okumayla başlayacak etkinliğimiz Gökçe 
Gökçeer’in “sen kırmızı aslan olsaydın” konulu sanatsal 
aktivite içeren atölyesi ile devam edecek. 30 Mart 
Cumartesi günü Happy Nest Etiler’de mavi tüylü 
aslanların macerasına katılan miniklerimizi sınırsız 
hayal güçlerini kullanacakları eğlenceli dakikalar 
bekliyor.

30 Mart 2019 Cumartesi, 16:00 (+3 Yaş)Etiler

ÖTEKİ ASLANLAR

YAZAR Gökçe Gökçeer
RESİMLEYEN Hüseyin Sönmezay
YAYINEVİ Masalperest

GÖKÇE GÖKÇEER

KİTAPKURDUANNE İLE 
KİTAP ETKİNLİKLERİ

Kar Perisi, Happy Nest ’te!
Sıfır Yayınları’ndan çıkan “Arkadaşım Kar Perisi” 
kitabının yazarı Deniz Işık ve çizeri Merve Övünç 
30 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da Happy 
Nest Kalamış’ta minik okurlarla buluşuyor.  
Yaratıcı okuma etkinliğine katılan miniklerimiz, 
kitabın yazarından arkadaş edinmenin değerini 
anlatan hikâyeyi dinleyerek birlikte müzikli bir 
etkinlik gerçekleştirdikten sonra, kitabın çizeri 
ile de müzikli bir boyama çalışmasında hayal 
güçlerini resimleyecekler. 
“Arkadaşım Kar Perisi” kitabının kahramanı 
Kayla'nın yaşadığı şehre hiç kar yağmıyordu. 
Ama Kayla, kar görmeyi çok istiyordu. Bir gün 
anne ve babası ona bir kar küresi hediye ettiler. 
Kar küresinin içindeki kar perisi de arkadaşı 
olmadığı için çok sıkılıyordu. Peki sonra Kayla 
ile kar perisini nasıl bir macera bekliyor? 
Kayla’nın bu eğlenceli macerasını sizler de 
merak ediyorsanız etkinlik için kayıt yaptırmayı 
unutmayın!

ARKADAŞIM KAR PERİSİ

YAZAR Deniz Işık
RESİMLEYEN Merve Övünç
YAYINEVİ Sıfır Yayınları

DENIZ IŞIK 30 Mart Cumartesi, 16:00 (+3 Yaş)Kalamış
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Ş e h r i n  E n  D o ğ a l  F e s t i v a l i

D a h a  f a z l a  b i l g i  i ç i n  H a p p y  N e s t  i l e  i l e t i ş i m e  g e ç e b i l i r s i n i z .

S t a n d  b a ş v u r u  t a r i h l e r i :  1  M a r t  -  7  N i s a n

Ö ğ r e n m e k ,  e ğ l e n m e k ,  b i l d i k l e r i m i z i  p a y l a ş m a k  v e  

y e n i  b i l g i l e r  ü r e t m e k ,  g e l e c e k  n e s i l e  d a h a  i y i  

v e  d a h a  d o ğ r u  b i l g i l e r  a k t a r m a k  i ç i n ,  ü ç ü n c ü  k e z  

b i r  a r a y a  g e l i y o r u z .

T ü r k i y e ’ n i n  h e r y e r i n d e n  d o ğ a l ,  o r g a n i k  v e  

s a ğ l ı k l ı  b i r  ç o k  ü r ü n  ü r e t i c i s i ,  t e d a r i k ç i s i  

v e  u y g u l a y ı c ı s ı n ı  s a ğ l ı k l ı  y a ş a m a  g ö n ü l  v e r e n l e r  

i l e  b u l u ş t u r m a y a  d e v a m  e d i y o r u z .

S e m i n e r l e r

Ç o c u k  A t ö l y e l e r i

E t k i n l i k l e r

K o n s e r l e r

D o ğ a l  v e  O r g a n i k  S t a n d l a r

HAYAT TAMİRCİSİ'NİN 
ATÖLYESİ 

HAYAT TAMİRCİSİ, HAPPY NEST’TE ENGELLERİ YOK EDİYOR...

Mardin’in Derik ilçesinde engelli 
hayvanlara yaptığı protezlerle 
“Uluslararası İyilik Ödülü” alan 
ve “hayat tamircisi” olarak 
tanıdığımız Hasan Kızıl, 2 Mart 
Cumartesi günü saat 16:30’da 
Happy Nest Etiler’de engelli 
hayvan dostlarımızı hayata 
bağlayan harika bir etkinlikte 
çocuklarla bir araya geliyor. 
Hayvan sevgisinin yaratıcılık 
ve üretimle birleştiği bu 

etkinliğimize katılan + 5 yaş 
grubu çocuklarımız getirdikleri 
araba, kamyon gibi tekerlekli eski 
ve kırık oyuncaklardan yürüteçler 
yaparak engelli hayvan 
dostlarımıza umut olacaklar. 
Hasan Kızıl ile gerçekleşecek bu 
çok anlamlı projeye, getirdiğiniz 
oyuncaklarla engelli hayvanların 
engellerini yok etmek isteyen 
tüm +5 yaş miniklerimizi 
bekliyoruz. 

H A S A N K I Z I L
Hasan Kızıl 22 haziran 1995 de Mardin Kızıltepe ilçesinde doğdu. Orta okulu Boyaklı 
köyünde bitirdi, liseyi Kızıltepe’de okudu. Lise döneminde bir çok çalışmada bulundu. 
Ordu için ısıtmalı bot ve görme engelliler için navigasyonlu baston yaptı. Hayvanlarla 
iç içe büyüyen Hasan Kızıl bir kaç olaydan sonra yaşanılan engelleri görebilmeye 
başladı. Engelli hayvanların hayatlarına sıçramaya ve kendisini orada bulmaya 
başladı. Demir atıklardan yaptığı protezlerle bu güne kadar 300’den fazla engelli 

hayvanın yürümesini sağladı ve insanlar ona “hayat tamircisi” demeye başladı. Yaptığı 
çalışmaları büyütüp engelli çocuklara da yönelen hayat tamircisi, engelli çocuklara 
süper kahraman logolu protezler yapmaya başladı. Bir çok ödüle layık görülen Hasan 
Kızıl 2018’de ise “Uluslararası İyilik” ödülü aldı. 
Üniversite sınavına hazırlanan Hasan Kızıl, hayvanları daha iyi tedavi edebilmek için 
veteriner olmaya düşünüyor...

2 Mart Cumartesi, 16:30-17:30Etiler
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Geçenlerde, çocuk psikiyatristi olan ve bu işe 
yıllarını vermiş bir arkadaşımla konuşuyorduk. 
Bundan yıllar önce bana verdiği bir tavsiye 
kulağıma küpe olmuştu, “Çocuğuna yalan 
söylemek ona yapacağın en büyük kötülük. 
Ne olursa olsun, acı çekeceğini bilsen bile ona 
asla yalan söyleme!” Şimdi 17 yaşında olan 
oğlum o zamanlar 3 yaşındaydı; ben bu sözü hiç 
unutmadım ve oğluma bu zamana kadar doğruları 
söyledim. Doğru, zaman zaman canı yandı; onun 
canı yanınca benim canım bin kat fazla yandı 
ancak gerçeğin ve net olmanın gücünü ve önemini 
de gördüm hep bu süreç boyunca… Çocuğuma 
güven ortamı oluşturmayı, kendisini emin ellerde 
hissetmesini sağlayabildim. Ayrıca, benim ona hiç 
yalan söylemediğimi görünce, o da bana yalan 
söylemedi; her ne olursa olsun doğruları paylaştı. 
Aramızda oluşan o güven ve sevgi bağına en etki 
eden unsurlardan biri oldu bu durum.

Arkadaşımla yaptığımız son konuşmamızda da 
ergenlerden bahsettik. İşim ergen yaştaki gençlerle 
olunca, ister istemez konu da oraya geliyor. Bir 
çok anne-babanın gündeme getirdiği konudur; 
çocuğumu tanıyamıyorum, çok tepki veriyor, 

atarlanıyor, vb bir çok şikayet duyarız. Bununla 
ilgili konuşurken bana şöyle dedi, “Küçükken 
çocukların kemikleri ağrır, büyüyünce de ruhları 
ağrır…” Bir an kaldım bu cümleyi duyunca… 
Çocuklarımızın aslında nelerle uğraştıklarını, hangi 
ortamlarda ne kadar farklı durumlarla mücadele 
etmek zorunda kaldıklarını düşündüm. Bir yandan 
değişen bedenleri, aktive olan hormonları, diğer 
yandan büyümenin beraberinde getirdiği fiziksel 
ve ruhsal sıkıntılar, arkadaşlar, aile ile ilişkileri, 
bireyselleşme sancıları, sınav stresi, ailelerinin 
kendilerinden beklentileri, gelecek kaygıları, 
içinde bulundukları ortam, her gün medyada 
maruz kaldıkları gerçekler, vb. derken aslında 
zorlanmamaları mümkün değil. Çocuklarımız 
bütün bunlarla ve daha fazlasıyla baş etmeye 
çalışıyorlar. Bu süreçte anne-babalar olarak bizler 
de kendimize göre elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz ancak acaba yeterli mi? Onları 
gerçekten anlamaya çalışıyor muyuz? 

“Ruhu ağrıyan” birine nasıl yaklaşılır, nasıl derman 
bulunur, biliyor muyuz? Yoksa varsayımlarımız ve 
kendi doğrularımızla mı ilerliyoruz, hiç düşündünüz 
mü? Ergen yaştaki çocuklarımızın zaman zaman 

ailelerine verdikleri tepkiler ve öfke patlamaları 
ile ilgili de şu yorumda bulundu psikiyatrist 
arkadaşım, “Ne güzel ve ne şanslılar ki bunu 
yapabilme lüksleri var...” 

Evet, aynen okuduğunuz gibi… Bizim şikayetçi 
olduğumuz bir konuyu lüks olarak değerlendirdi, 
çünkü çocuk orada kendi olabiliyor; her ne 
yaparsa yapsın kabul edildiğini ve sevildiğini 
görüyor ve biliyor. Bu da kendisine güvenli ortam 
sağlayıp özgüvenini geliştirdiği gibi, duygularının 
dışa vurumu ve rahatlaması için de araç oluyor. 
Unutmamak lazım ki o tepkilerin çoğu anne 
babanın şahsına değil aslında. 

“Ruhu ağrıyan” çocuğun ağrısı ile baş edebilme 
yöntemlerinden biri; belki de en önemlisi. 
İsviçre’de annesiz ve babasız bir çok çocukla da 
çalıştığını da söyleyen arkadaşım, şunu da ekledi; 
“Oradaki çocukların fiziksel anlamda her şeyi 
karşılanıyor; kalacak güzel yerleri var, en güzel 
yemekleri yiyorlar, en iyi eğitimi alıyorlar; ancak 
o kadar. Nazlarını çekecek ve tepki verdikleri 
takdirde onlara anlayış gösterecek kimse yok 
etraflarında; böyle bir lüksleri yok…”

Merak ediyorum, şu anda ne düşünüyorsunuz 
çocuklarınızın verdiği tepkilerle ilgili olarak? Hazır 
bu lükse sahipken, çocuklarımız bunun tadını 
çıkarsalar ve bizler de anne babalar olarak onların 
güvendikleri insanlar olduğumuz bilinciyle bunun 
tadını çıkarsak?.. Çocuklarımızın pozitif taraflarına 
daha fazla odaklansak ve aslında çok eğlenceli 
olan bu süreci, farkındalıkla, hep birlikte, doya 
doya yaşasak nasıl olur?

AĞRIYAN KEMİKLERDEN 
AĞRIYAN RUHLARA…

Ayça Aytaç

NEŞELİ MASALCI 
ETKİNLİĞİ

Birbirinden komik isimli hayvanları keşfediyoruz…
İngiltere'nin en iyi 10 çocuk kitabından 
biri ödülüne sahip “Komik Hayvan İsimleri 
Bakanlığı” kitabının hikâyesini Neşeli 
Masalcı yorumuyla dinlemek ve muhteşem 
hayvanlarla tanışıp onların kahkaha dolu 
dünyasını keşfetmeye davetlisiniz. 
16 Mart Cumartesi günü saat 13:00’de 
Happy Nest Etiler’de gerçekleştireceğimiz 
masal etkinliğinde Neşe Ünlü miniklere, 
Domingo Yayınları’ndan Komik Hayvan 
İsimleri Bakanlığı adlı hikâye kitabını 
okuyup anlatacak. Hikâye kahramanlarının 
isimlerini resimli bulmacalarla bulacak 
miniklerimizi ayrıca kitapta yer alan 
Kürek Burunlu Gitar Balığı, Püsküllü Halı 
Köpekbalığı, Sahanda Yumurta Denizanası 
gibi ilginç isimli pek çok hayvanla 
tanışacakları eğlenceli dakikalar bekliyor.

16 Mart Cumartesi, 13:00-14:00Etiler

NEŞE ÜNLÜ
Ortaöğretimde 35 yıl  İngilizce öğretmenliği 
yaptıktan sonra 2016 yılında emekli olan Neşe 
Ünlü mesleki deneyimini sosyal projelere katılarak 
sürdürmektedir. Okul öncesi çocuklara kitap 
okumayı sevdirmek, kelime hazinelerini artırmak, 
hayal güçlerini geliştirmek, özgüvenlerini 
kazandırmak, arkadaşlık ve paylaşma isteği 
uyandırmak, doğa ve hayvan sevgisi aşılamak, 
toplumsal değerlerimizi pekiştirmek, zeki ve 
yaratıcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak 
amacıyla masal okuma/anlatma etkinliği 
düzenlemektedir. Diksiyon, etkili iletişim ve drama 
alanında eğitim aldı. Ankara Ümitköy Montessori 
Akademi, Altındağ Ertuğrul Gazi Ortaokulu, 
İstanbul Avcılar Firuzköy Ali Karay Anaokulu, 
Bodrum Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu 
İlköğretim Okulu’nda etkinlikler yaptı. Ankara 
Erimtan Müzesi’nde ayda iki kez 3-7 yaş arası 
çocuklara masal anlatmaktadır. Radyo, instagram 
ve youtube’da canlı yayın yapma hazırlıkları 
sürüyor. Yapı Kredi, İş Bankası, D&R ve Pearson 
yayınları, kullandığı kaynaklar arasındadır. Atölye 
çalışmalarında çocuklarla etkili iletişim kurarak, 
duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini, 
yaşıtları ve büyükleriyle sağlıklı iletişim 
kurabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
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WORKSHOP

FIRTINAYI 
KUCAKLARKEN

WORKSHOP

Boşanma sürecinde artık yalnız değilsiniz…

Evliliklerde aşk-sevgi-nefret döngüsü...

Boşanma, bir bireyin başına gelebilecek 
en travmatik olaylardan biridir. Mevcut 
düzenin bozularak bir bilinmeyene 
doğru adım atılması, sürecin beraberinde 
getirdiği duygusal çalkantılar, gelecekle 
ilgili beklentiler ve belirsizlikler, 
çeşitli kaygıları da beraberinde 
getirmektedir. Hele bir de çocuk 
varsa, işler daha da güçleşir. 
Ebeveyn olma sorumluluğu 
kendini daha fazla hissettirdiği 
gibi, çocukla ilgili endişeler ve 
sürecin nasıl yönetileceği ile 
ilgili soru işaretleri, bireyler için 
boşanma sürecini daha da zorlu kılar. 
Boşanma konusunda kararsız olan, 
boşanma sürecinde olan ya da boşanma 
sürecinden yeni çıkan tüm katılımcılara 
açık olan Profesyonel Koç & Eğitmen 
Ayça Aytaç süpervizörlüğündeki bu 

grup çalışmasında, benzer süreçlerden 
geçmekte olan ebeveynlerle bir araya 
gelerek aşağıdaki konu başlıklarını ele 
alacağız;

 Boşanmalı mıyım boşanmamalı mıyım? 
Nasıl karar vereceğim?

 Bilinmezliklerle dolu bu süreçte 
beni neler bekliyor?

 Boşanma süreci ve sonrasında 
beni en çok endişelendiren nedir?

 Bu süreçte karşıma çıkan 
zorluklarla nasıl mücadele edebilirim?

 Bu süreçten en sağlıklı şekilde 
nasıl çıkabilirim?

Sizinle benzer durumda olan bireylerle 
bir araya gelerek birbirinize destek 
vermek ve artık yalnız olmadığınızı 
bilmek istemez misiniz? Haydi, kendiniz 
için cesaretle bir adım atın ve katılın 
aramıza…

Bütün ilişkiler yaklaşık 3,5 yılda bir faz değiştirirler. Faz 
değişimiyle birlikte ilişkinin devam etmesine veya canlılığını 
korumasına neden olan motivasyon da değişir. İlişki içindeki 
taraflar bu değişimin ne yöne gittiğini, bir sonra kendilerini 
bekleyen fazın ne olduğunu ve memnun olmadıkları bir 
yöne doğru ilerliyorlarsa nasıl yön değişimi yapabileceklerini 
bilirlerse ilişkilerini yönetebilme, yenileyebilme ve 
kurtarabilme şansı yakalarlar. Sorunlu ilişkilerde çare hangi 
fazda olduğunuzu bilmek ve bulunduğunuz faza uygun 
aksiyonlar almaktır, ilişkinin zamanla kendiliğinden düzeleceğini 
umut ederek beklemek ilişkileri daha da içinden çıkılmaz hale 
getirme riski taşır.
Happy Nest Etiler’de 11 Mart Pazartesi günü saat 11:00’de 
gerçekleşecek “Evliliklerde Aşk-Sevgi-Nefret Döngüsü” 
workshopumuzda Astrolog Yazar Seryal Dinçer, ilişkilerimizi nasıl 
yönetebileceğimizi, ilişkinin bulunduğu noktayı tespit edebilmeyi 
ve ilişkinin istediğimiz yöne doğru gidebilmesi için ihtiyacımız olan 
bilgileri bizlerle paylaşacak. 
“En tehlikeli eş çapkın veya çok kaprisli olan değildir, en tehlikeli 
eş sevilmediğini düşünen eştir” Yeniden Sevmek / Seryal Dinçer

11 Mart Pazartesi, 11:00-13:00

12 Mart Salı, 11:00-13:00

Etiler

Etiler

AYÇA AYTAÇ

SERYAL
DİNÇER

21 Mart Perşembe, 11:00-13:00Kalamış
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HAPPY SHOP YEPYENİ MARKALAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR... 

THE SNACK HAUS
THE SNACK HAUS’UN LEZZETLİ ATIŞTIRMALIKLARI HAPPY SHOP’TA!

The Snack Haus, genç bir kadın girişmci tarafından kurulan sağlıklı ve bir okadar 
lezzetli atıştırmalıklar üreten bir firma. Gittiği uzak doğu tatilinde yiyecek 
bulamamasını fırsata çevirip, 30 yıl raf ömrüne sahip sağlıklı atıştırmalıklar 

üretmeye başlamış bir girişimci kadın. Gıdaların içerisinde bulunan nemi %98 
oranınında yok ediyor ve bunu yaparken gıdanın yapısına hiç zarar vermiyor. Nasıl 

yani diyorsunuz ya; şöyle anlatalım güneşte yada fırında kurutulmuş ürünlerde 
meyve ve sebzeler yapıları bozulduğu için büzüşmeye ve kararmaya başlıyor 

bildiğiniz gibi. Ayrıca kurutma sırasında besin değerlerinin de %40-60 arası bir 
kısmı da kaybolur. İşte The Snack Haus ürünlerinde böyle bir durum yok! Şekli, 
rengi, kokusu, hacmi, tadı ve en önemlisi besin değeri hiç değişmiyor.  Sizce de 

denemeyi hak etmiyor mu? 

HOMAMEDE AROMATERAPİ
SAĞLIĞI KORUMA VE SÜRDÜRMEYE YARDIMCI OLMA NİYETİ İLE 

HAZIRLANAN HOMAMEDE AROMATERAPİ ÜRÜNLERİ HAPPY SHOP’TA!
2012 yılında, on senelik bir tutku, eğitim ve emeğin sonucunda kurulmuş olan 
Homamede Aromaterapi markasının ürünleri, içerisinde hiç bir katkı maddesi 

bulunmayan, elde edilme sürecinde hiç bir kimyasal süreçten geçmemiş soğuk 
sıkım sabit yağlar, saf uçucu yağlar, hidrolatlar (bitki suları), doğru zamanda doğru 

şekilde toplanmış bitkiler ve koton kumaşlar kullanarak hazırlanıyor. 

BALUNA
Bebeklerin büyürken her 

anlarına dokunacak ürünler 
tasarlama hayali ile yola 

çıkan Baluna, farklılık 
arayışında olan, sadeliği ve 
uyumu seven ebeveynlere 

yönelik bebek ve çocuk 
ürünleri üretiyor. Bebeklerin 

hijyeni, konforu ve yaşam 
kalitesini ön planda tutarak, 

kişiselleşebilen ürünler 
üreten Baluna, bebeklerinin 

fotoğraf çekimlerini 
yapmayı seven ebeveynlere 

bu çekimlerini eğlenceli 
kılacak ürün alternatifleri ile 

Happy Shop’ta!

NICKY 
JAMES

Happy Shop’ta sadece 
bebekleri ve çocukları değil 
anneleri de düşünüyoruz… 

Nicky James hem rahat 
hem şık tasarımlarıyla, özel 

desenlerdeki kozmetik 
çantaları, çantalar ve 

cüzdanlarıyla artık
Happy Shop’ta…
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YEPYENİ MARKALAR İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR... 

HAPPY SHOP WHATSAPP
ÜRÜN DANIŞMA VE SATIŞ HATTIMIZ AÇILDI

BU HATTAN
HER TÜRLÜ ÜRÜN HAKKINDA 

SORULARINIZI SORUP
ÖNERİ İSTEYEBİLİRSİNİZ...

0542 219 29 48

happyshop.com.tr @ happyshoptr /happyshoptr @happyshoptrinfo@happyshop.com.trWhatsApp
Sipariş ve Destek Hattı

0 (542) 219 29 48

(212) 257 85 85

BEE BERRY 
KIDS

Bebeğinin her ay 
gelişimini fotoğraflarla 

ölümsüzleştirmek 
isteyen anneler için 
güzel bir haberimiz 

var! Üzerinde her ay 
için farklı tasarımda ay 
baskıları olan Organik 

Gots sertifikalı organik 
pamuktan üretilmiş 
Bee Berry Kids body 

setlerimiz tam size göre!

MERI MERI
Happy Nest’te doğumgünü partilerimiz hızla devam ederken, hayalinizdeki partiyi 
tasarlamak için ihtiyacınız olan her şey Meri Meri ürünlerimizle ayağınıza geliyor!

Karavan Kids hayatınızın en özel günlerinde heyecanlarınızı paylaşmak; şık ve 
etkileyici bir partiyi kolay ve ulaşılabilir kılmak hayaliyle yola çıktı. Bu yolculukta, 

çocukluğun masumiyetinden, heyecanından, büyüsünden ilham aldı. Yalın ve zamansız 
tasarımlarıyla öne çıkan markaları sizlere ulaştırmak üzere yola koyuldu.  Karavan Kids, 
sadece parti malzemeleri ile kalmadı; kaliteli ve yalın tasarımlarıyla öne çıkan bebek ve 
çocuk odası dekorasyon ve tekstil ürünlerini, takı ve aksesuarları, eğlenceli kırtasiye 

malzemelerini ve her biri birinden etkileyici tebrik kartlarını da ayağınıza getirdi.
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Ebeveynlerle bir araya geldiğim atölyelerde en sık 
karşılaştığım sorular… Yaratıcı düşünme nedir? 
Çocuğumun yaratıcılığını nasıl destekleyebilirim?

Yaratıcılık Latincede “yapmak” Yunancada 
ise “yerine getirmek” ifadelerinden türemiştir. 
İnsanın yeni ve değerli bazı şeyleri yaparken hayal 
gücünü kullanarak daha iyiyi yapabilmek için onu 
değiştirmesi ve geliştirmesidir. 

Yaratıcılık doğuştan gelen bir özellik… Hepimizin 
içinde var. Önemli olan onun dışarı çıkmasına izin 
vermek. Üretmek… Daima üretmek. Eğitimlerimde 
ve atölyelerimde ısrarla üzerinde durduğum 
konu tam da budur. Baştan var etmek ya da 
bir fikrin üzerinde ısrarla gitmek değil de her bir 
fikri değerlendirmek ve bir dünya fikri bir araya 
getirmek, sentezlemek ve onlardan yeni fikirler 

üretmek. Sorgulamak nedenleri… Niçinlerinin 
üzerine gitmek… Yani başka bambaşka 
bakabilmek yaşadığımız hayata. 

Benim önemsediğim üzerine çalıştığım ise insanda 
doğuştan var olan bu yaratıcılık yeteneğini 
geliştirebilmek, beynin yaratıcı yeteneklerinden 
daha fazla yararlanmak, bunu çocuklarımıza da 
aşılayabilmek.  

Çocuklar ruh halinizdeki en küçük değişikliği fark 
eder. Düşüncelerinizdeki her bir değişimi yakalar 
siz farkında olmasınız da. Çocuğunuzu yalnızca 
onunla konuşurken, ona öğretirken ya da bir şeyler 
yapmasını söylerken değil ona hayatınızın her 
anında yardımcı oluyorsunuz. Evde olmadığınızda 
bile. Giyinişiniz ya da insanlarla konuşma şekliniz, 
mutluluğu ya da üzüntüyü gösteriş biçiminiz, 

arkadaşlarınıza davranış şekliniz, gülüşünüz ya da 
gazete okuyuşunuz… 

Ebeveynler çocukların karakterlerini 
şekillendirebildikleri gibi yaratıcılıklarını da 
geliştirebilirler. Çocuklarınıza kendi deneyimlerini 
yaşayabilecekleri fırsatlar yaratmanız, onların 
fikirlerine her zaman değer vermeniz, onları 
yapmaya hayal ettiği şeylerde desteklemeniz 
yaratıcılıklarının gelişmesinde önemli adımlar 
olacaktır. 

Peki neler yapmalıyız. 

İlk olarak onları dinlemeli, fikirlerine değer 
vermeli, sizlere özgürce akıllarına gelen her şeyi 
söyleyebilmelerini sağlayarak başlayabilirsiniz. 

Bugün hayatımızı kolaylaştıran onlarca icat 
yaratıcı beyinlerin ürünüydü, birileri başkalarının 
göremediği yeni bir şeyi görebilme yetisine sahipti. 
Birisi yerden bir taş alıp onun yontulabileceğini 
düşündü. Bir diğeri taşlardan kap kacak 
yapılabileceğini. Birisi tekerliği icat ederken bir 
diğeri tekerleği kullanarak taşıt yapabileceğini akıl 
etti. Bir düşünün elektrik icat olmasaydı nasıl bir 
dünyada yaşıyor olurduk.

NERDEN BAŞLAYALIM…Eda Albayrak

AİKİDO
ATÖLYESİ

ATAKAN UTKU EĞİTİMİNDE, ÇOCUKLARIMIZIN ZİHİNSEL VE BEDENSEL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYEN AİKİDO 
ATÖLYELERİMİZ DEVAM EDİYOR. 4-6 YAŞ VE 7-11YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN OLUŞTURDUĞUMUZ AİKİDO 
ATÖLYELERİNDE ÖZÜNDE ŞİDDETTEN KAÇINMA OLAN BİR DİSİPLİN, ÇOCUKLARA YAŞADIKLARI ÇATIŞMALARI 
OLUMLU VE YARATICI BİÇİMLERDE ÇÖZME BECERİSİ KAZANDIRILIYOR. 

AİKİDO ÇOCUKLARIN 
GELİŞİMİNİ NASIL 
DESTEKLER? 

 Çocuklar Aikido 
yapabilmek için önce 
zihinlerini kullanmaları 
gerektiğini öğrenirler. 
Aikido bilişsel beceri 
gerektirir, bu beceriyi 
geliştirir. 

 Aikido yaparken 
zihinlerini ve bedenlerini 
uyum içinde kullanmaya 
gayret ederler. 

 Aikido yapılan ortamda 
nezaket ve saygı dolu bir 
hava hâkimdir. Çocuklar 
böyle bir ortamda 
çalışmayı ve bu ortamın 
doğal bir parçası olmayı 
öğrenirler. 

 Minder üstünde çatışma durumlarının 
üstesinden gelerek başarma duygusunu 
yaşayan çocuklar, minder dışındaki zorlayıcı 
durumlara karşı da kendilerini hazır 
hissederler. 

 Çatışmadan kaçamayacaklarını fark 
ettiklerinde, zarar vermeden kendilerini 

korumayı öğrenirler. 
 İşbirliğiyle öğrenen 

çocuklar güçlü 
arkadaşlıklara sahip 
olurlar. 

 Güç kullanmanın 
neredeyse gereksiz 
olduğu bu karar verme 
sürecinde zaaflarını, 
güçlü yönlerini tanıyan 
çocuklar, gelişmiş bir 
farkındalık düzeyine 
sahip olurlar.  

 Özünde şiddetten 
kaçınma olan bir disiplin, 
çocuklara yaşadıkları 
çatışmaları olumlu ve 
yaratıcı biçimlerde çözme 
becerisi kazandırır. 
Çatışmadan mümkün 

olduğunca kaçınmak, kaçınılamayan 
durumlarda krizi barışçıl yöntemlerle idare 
etmek, özellikle çocuklar için önemli bir 
beceridir. Başarıyla yönetilen her çatışma, 
çatışmaya taraf olan herkese gelişmek, 
öğrenmek için önemli bir fırsat sunar. 
Kazanılan bu beceriler, kaygının sağlıksız bir 
düzeye gelmesine engel olur. 

A T A K A N  U T K U 
Atakan Utku, İzmir doğumludur. İstanbul Üniversitesi’nde Tarih, 
Haliç Üniversitesi’nde İşletme eğitimi aldı. 2002 yılında başladığı 
Akademi İstanbul, İletişim ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü 2004’te 
tamamladı.
Profesyonel iş yaşamına eğitim ve danışmanlık sektöründe değişik 
kademelerde çalışarak başlayan Atakan Utku, iletişim ve halkla 
ilişkiler alanında da proje yöneticiliği ve proje danışmanlığı yaptı.
2000 yılında başladığı Aikido ile 2003 yılında profesyonel anlamda 
ilgilenmeye başlayan Utku, anlaşılabilir, dinamik, pedagojik 
ve uyumlu bir tarzla yapılan Aikido’nun dünyadaki en önemli 
temsilcilerinden Christian Tissier’nin (Aikikai 7.Dan Shihan) Aikido 
tarzını benimsedi.
Bu anlayışla 2003 yılında Ki-Musubi Aikido Platformu’nun 
kuruluşunda yer aldı. 2002 yılından itibaren her yıl yurt 

içinde ve yurt dışında düzenli eğitim ve 
seminerlere katılan Atakan Utku, Ki-
Musubi’nin faaliyetleri kapsamında Türkiye’de 
düzenlenen uluslararası organizasyonlarda 
da görev aldı. 2008 yılında Ki-Musubi Aikido 
Platformu’nun “Genel Direktör’lüğü” 
görevine geldi.
Atakan Utku, Aikido eğitmenliğine 2003 

yılında, yetişkin ve çocuk gruplarına verdiği derslerle başladı. 
Dinamik ve pedagojik anlayışla yapılan Aikido’nun Türkiye’de 
tanınmasını hedefleyen Utku, İstanbul’un seçkin okullarında 
ve Ki-Musubi dojolarında öğrencileriyle yaptığı çalışmalarda 
bu yaklaşımını aktarmaya çalışmaktadır. Bu ortak anlayışı 
benimseyen başta Japonya, Fransa, Hollanda, Almanya ve 
İtalya’daki Aikido grupları ve eğitmenleriyle çeşitli periyotlarla 
bir araya gelen Utku, Polonya, Bulgaristan, Lübnan, Dubai ve 
Azerbaycan’daki aikido gruplarıyla da çalışmalar yürütmektedir.
Atakan Utku, Ki-Musubi Aikido Platformu Genel Direktörü ve 
Baş Eğitmeni olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Christian 
Tissier’in (7.Dan Aikikai Shihan) Türkiye temsilciliği görevini 
yürütmektedir.

Salı günleri, 16:30 (4-6 yaş), 17:30 (7-11 yaş)
Perşembe günleri, 17:20 (7-11 yaş)Etiler
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STOP MOTION 
ATÖLYESİ

BENİM DÜNYAM 
BENİM KUKLAM 

Minik yönetmenlerin eğlenceli animasyonları

Birlikte yapalım, birlikte oynayalım… 

Sanatçı Sibel Tomaç ve Atölye Koordinatörü Merve 
Başcumalı tarafından gerçekleştirilen Stop Motion 
Atölyesi’nde çocukları, animasyon bir filmin nasıl yapıldığını 
keşfedebilecekleri eğlenceli ve öğretici bir macera bekliyor.
Bir animasyon tekniği olarak Stop-Motion atölyemizde 
çocukların oyun hamurları, kendi oyuncakları, çeşitli 
objeleri hareket ettirip veya bir çizim yaparak üzerinden 
fotoğraf çekerek bir film oluşturması sürecini eğlenceli 

şekilde deneyimlemeleri sağlanıyor. 
Stop Motion tekniği ile fotoğraf çekerek hareketli 
görüntüler elde etmeyi öğrenirken Stop Motion tekniğinin 
geçmişine dair bilgiler edinen çocuklar, hayal güçlerinin 
zenginliğini tekrar keşfe çıkmış oluyorlar. Dersler 
aracılığıyla yaratıcılıklarını doğru şekilde yönlendirmeyi 
öğrenen çocuklar bir yandan da ekiple birlikte nasıl bir ürün 
çıkarılır konusunda büyük deneyim kazanmış oluyorlar.

Minik konuklarımızla bu ay 
Sanatçı Sibel Tomaç ve Atölye 
Koordinatörü Merve Başcumalı 
eşliğinde gerçekleşecek çok eğlenceli 
atölyede çalışmasında geleneksel 
sanatlarımızdan biri olan kukla ve 
tasvir yapımını keşfediyoruz.
Her çocuğun kendine ait renkli bir 
dünyası ve hayali karakteri vardır. 
Bu atölye çalışmasında miniklerimiz 
değişik fromlarda kendi kuklalarını 
yaparak nasıl oynatacaklarınıı 
öğrenecekler.  Vee atölyenin finali ise 
şahane bir sürpriz ve küçük eğlenceli 
bir gösteri ile tamamlanıyor.
23 Mart Cumartesi günü +4 yaş 
miniklerimizi “Benim Dünyam Benim 
Kuklam” atölyesinde kuklaların renkli 
dünyasını birlikte keşfedip oynamak 
üzere Happy Nest Etiler’e bekliyoruz.

23 Mart Cumartesi, 15:00-16:00 (+4 yaş)

17 Mart Pazar, 14:00-15:00

Etiler

Etiler
SİBEL
TOMAÇ

MERVE 
BAŞCUMALI

SİBEL TOMAÇ

MERVE BAŞCUMALI
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16 Mart Cumartesi, 12:00-17:00

24 Mart Pazar, 13:00-17:00

23 Mart Cumartesi, 14:00-15:00 (+7 yaş)

Etiler

EtilerKalamış

ANNE 
HER YAŞA AKIL OYUNLARI

SİLGİ YAP 
ETKİNLİĞİ

YARATICI, EĞİTİCİ VE 
EĞLENCELİ AKIL OYUNLARI 
HAPPY NEST’TE!

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE 
RENGÂRENK SİLGİLER 
YAPIYORUZ...

Happy Nest’te bu ay çocuklar Silgi Yap etkinliğinde kendi silgilerini 
hazırlayacaklar. Çocukların eğlenerek yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bu 
etkinlikte kendi silgilerimizi yapıp fırınlayacağız. 
Hayal gücünü kullanarak birbirinden eğlenceli figürlerde, rengârenk silgiler 
hazırlayacağımız ücretsiz etkinliğimiz için kayıt yaptırmayı unutmayın!

Katamino, Abalone, Quoridor, Hızlı Bardaklar… Akıl oyunu denince akla ilk gelen 
bu oyunlarla güzel bir gün geçirmeye hazır mısınız? Happy Nest’te ücretsiz 
gerçekleşecek etkinlikte Anne- Her Yaşa Akıl Oyunları’nın eğlenceli ve yaratıcı 
dünyasını gelin hep birlikte keşfedelim! Anne- Her Yaşa Akıl Oyunları’nın zekâ 
geliştirici bu eğlenceli etkinliğinde birbirinden keyifli akıl oyunlarını gruplar 
halinde oynayacağız. Merak ettiğiniz oyunlar hakkında bilgi sahibi olmak, 
çocuğunuzun 
yaşına göre 
oyun önerileri 
almak ve hep 
birlikte oyun 
oynayarak 
muhteşem bir 
gün geçirmek 
için Happy 
Nest’te 
buluşalım!

THAT’S MY FUN THAT’S MY FUN İLE ŞİMDİ SPOR ZAMANI!

That’s My Fun, çocukların zihinsel, 
bedensel ve sağlıklı gelişimini temel 
alarak var olan Akıl & Zekâ Oyunları ve 
Sports + Fun ürünlerine ilave olarak 
şimdi Masa Tenisi ürün grubunu bizlerle 
buluşturuyor. Masa Tenisi oyunları 
el-kol-göz koordinasyonu destekler; 
hızlı hareket etme ve hızlı düşünme 
kabiliyetlerini geliştirir. 
That’s My Fun Masa Tenisi Etkinlikleri 
ile hem hareket ediyoruz hem 
eğleniyoruz. Ücretsiz etkinliğe 6 yaş 
ve üstü tüm çocuklar davetlidir. Küçük 
masa tenisi masası üzerinde ve hakem 
eşliğinde 2 Mart Cumartesi günü saat 
12:00 – 17:00 arası Happy Nest Etiler’de 
gerçekleşecek etkinliğimiz için önceden 
kayıt yaptırmanız tavsiye edilir!

2 Mart Cumartesi, 12:00-17:00Etiler 10 Mart Pazar, 12:00-17:00Kalamış
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EĞLENCE 
ATÖLYESİ

ANNE - BEBEK 
ATÖLYESİ (12-24 AY)

PEDODONTİST DR. AHMET COŞKUN İLE EĞLENCE ATÖLYESİ…

GÜLAY KAV İLE ANNE - BEBEK ATÖLYELERİ HAPPY NEST ETİLER’DE BAŞLIYOR...

Çocuk Diş Hekimi-Pedodontist 
Dr. Ahmet Coşkun 1988 yılında 
doğmuş olup fizyolojik olarak 
büyümüş olsa da içindeki 
çocuğu hep yaşattı; bunu da 
her gün hayatına dokunan 
minik kahramanları sayesinde 
yaptı☺ Şimdi kahramanlarıyla 
birbirinden keyifli atölyeler 
yapmak, renkli ve eğlenceli 
maceralarda görüşmek 
için sabırsızlanıyor…
Çocukluk döneminde başlayan 
diş hekimi korkusunun 
diş hekimi sevgisi ile yer 
değiştirmesini sağlayan 
Dr. Ahmet Coşkun, 5-7 yaş 
arası çocuklar ile buluşarak 
çocukların dişlerine daha 
önce hiç bakmadıkları bir 

açıdan bakmalarını sağlamayı 
hedefliyor. Bu eğlenceli 
atölyede miniklerimiz, Diş 
Hekimliği’nde kullanılan 
Paris alçısından yapılmış 
ağız modelleri üzerinde hem 
dişlerin isim ve işlevlerini hem 
de diş fırçalamanın önemini 
“dünyanın en eğlenceli” Diş 
Hekimi Dr. Ahmet Coşkun ile 
birlikte öğrenecekler. Çocuklar 
etkinlikte alçı modellerini 
dişlerine uygun olarak 
boyayacak ve sonrasında 
eve götürecekler. Etkinlik 
sürecinde miniklerimiz diş 
hekimi ile klinik dışında zaman 
geçirebilecekler ve gelecekteki 
diş hekimi ziyaretinde de korku 
yerine heyecan taşıyacaklar☺

Oyun grubu eğitmeni Gülay Kav ile 
Anne - Bebek Atölyelerimiz bu ay Happy 
Nest Etiler’de 12 -24 ay arası miniklerle 
buluşuyor. Anne babalara, her bebeğin 
bireyselliğini nasıl gözlemleyeceğini, 
anlayacağını, saygı göstereceğini ve tadını 
çıkardığını keşfetme fırsatının sağlanacağı 
atölyemiz perşembe günleri saat 13:30-
15:00 arasında gerçekleşecek. Masaj, 
etkileşimli dokunma, şarkı söyleme ve 
parmak oyunları, gelişimsel gözlem ve 
diğer ebeveynlerle etkileşim süresinin de 
bulunduğu atölyede devamlılık, bebeklerin 
ve gurubun yararı açısından önemlidir. 
4 derslik bir paket halinde Perşembe 
günleri saat 13:30 ile 15:00 arasında 
gerçekleşecek atölyelere 12-24 ay arası 
bebekleri ve anne / babalarını bekliyoruz.

* Tanıtım ve tanışma dersimiz ücretsizdir.

Perşembe günleri, 13:30-15:00

16 Mart Cumartesi, 15:00-16:00 (+5 Yaş)

Etiler

Etiler

DR. AHMET COŞKUN

G Ü L A Y K A V
İngiltere’de Montessori Okul 
Öncesi Erken Çocukluk Dönemi 
Bölümü’nde eğitimini aldıktan 
sonra çeşitli yuva ve oyun 
gruplarında çalıştı. Türkiye’de 
Atatürk Üniversitesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü’nden mezun 
oldu ve geçen yıl Waldorf 
Eğitmen Eğitimi’ni tamamladı. 
Çeşitli kurumlarda yuva ve 
oyun grubu eğitmeni olarak 
görev aldı, Nisan İmece’de 
son üç yıldır oyun gruplarında 
ve bağlantılı kurumlarda 
danışman öğretmen 
hizmeti vermektedir. Halen 
İngiltere’deki Psikolojik 
Krizler ve Şifalı Yaklaşımlar 
Semineri’ne devam
etmektedir.

GÜLAY KAV
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Atopik dermatit (AD) en sık görülen egzama 
türüdür. Genellikle yanaklarda, kollarda ve ba-
caklarda kırmızı, kaşıntılı döküntü şeklinde görü-
lür. Atopik dermatit tipik olarak çocuklukta başlar, 
genellikle bebeğin ilk altı ayında görülür. Yaygın 
bir egzama şeklidir, şiddetli ve uzun süreli olabilir. 
Zaman zaman iyileşebilir, ancak bazende kötüle-
şebilir. Böyle alevlenmelerle seyreder. Çoğunlukla 
atopik dermatit, çocuk büyüdükçe kaybolur, 
ancak bazı çocuklar erişkinliğe atopik dermatitle 
devam edebilirler. Atopik dermatit, diğer iki aler-
jik durumla ortaya çıkar: Astım ve saman nezlesi 
(alerjik rinit). Astım ve / veya saman nezlesi olan 
veya bunların olduğu aile üyelerine sahip kişilerin, 
AD gelişmesi olasılığı daha yüksektir. 

ATOPİK DERMATİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Atopik dermatit genellikle kroniktir, yani genel-
likle birkaç gün veya haftada geçmez. İyileşebilir 
veya kötüye gidebilir, ancak belirtiler genellikle 
geri döner. Atopik dermatit çok kaşıntılıdır. Ço-
cuğunuzun derisi tekrarlayan tırnaklamalardan 
çizilmelerden veya sürtmelerden zarar görebilir. 
Atopik dermatit normalde yanaklarda, kollarda 
ve bacaklarda görülür, ancak vücudun herhangi 
bir yerinde de olabilir. Atopik dermatitin belirtileri 
şunlardır: Kuru, pullu cilt, kırmızılık, kaşıntı, kulak-
ların arkasındaki çatlaklar, yanaklarda, kollarda 
ve / veya bacaklarda döküntü. Açık, kabuklu 
veya “ağrılı” yaralar (genellikle eklem bölgelerin-
de) deri enfekte olursa, sarı bir kabuk veya küçük 
irin dolu yumrular oluşabilir. Cilt ayrıca çizilmek-
ten ve sürtünmeden kalınlaşabilir. 

ATOPİK DERMATİTİN ALEVLENMESİ NEDEN 

OLUR? 
Tetikleyiciler kişiden kişiye değişebilse de, en 
yaygın atopik dermatit tetikleyicilerinden bazıları 
şunlardır: Kuru cilt - kolayca kırılgan, pullu, pü-
rüzlü ve sıkı hale gelebilir. Kimyasal tahriş edici 
maddeler - cildinizin yanmasına, kaşınmasına 
veya kuru ve kırmızı hale gelebilecek günlük 
ürünler veya maddeler (el ve bulaşık sabunu, 
çamaşır deterjanı, şampuan, banyo köpüğü ve 
vücut yıkama veya yüzey temizleyicileri ve de-
zenfektanlar). Stres bir kişinin atopik dermatitinin 
alevlenmesine veya daha kötüleşmesine neden 
olabilir. Sıcak / soğuk sıcaklıklar ve terleme, kaşın-
tılı cilde veya soğuk ve kış aylarında cildin sıcak 
ve / veya terlemeden kaynaklanan “aşırı derecede 
ısınmasına” neden olabilir. Çevrenizde yaşayan 
bakteri ve virüslerden kaynaklanan enfeksiyon 
(staph, herpes veya bazı mantar türleri gibi). Mev-
simsel polen, toz akarları, evcil hayvan ve küf gibi 
ortamdaki günlük alerjenler. Hormonlar - alevlen-
meler, özellikle kadınlarda görülür, vücuttaki belir-
li hormonlar arttığında veya azaldığında meydana 
gelebilir. 

Atopik dermatitinizi kontrol altına almak için 
yapabileceğiniz bazı şeyler: Banyo ve nemlen-
dirmeye odaklananın (bazı tedavi protokolleri 
sık banyoyu önermiyor ama ben nemlendirmek 
şartıyla ve klorsuz suda banyo öneriyorum) ve 
destek ürünleri ve reçeteli tedavileri belirtilen şe-

kilde kullanarak günlük cilt bakım rutini oluşturun. 
Atopik dermatit tetikleyicilerinizi belirlemeye ça-
lışın, ancak hepsini tanımlayamıyorsanız endişe-
lenmeyin. Mümkün olduğu kadar, etkilenen cildi 
çizmemeye ve ovalamamaya çalışın. Yumuşak, 
nefes alabilen giysiler giyin ve yün gibi kaşıntılı 
kumaşlardan kaçının. Yaygın, günlük alerjenleri 
evinizden çıkarın. Atopik dermatit tedavisine yar-
dımcı faktörler: Kortizon kullanılmayan, Atopik 
dermatit alevlenme sırasında rahatlama sağla-
yabilen ve bazende atağı önleyen çeşitli invaziv 
olmayan egzama tedavi seçenekleri vardır.  
1. Işık Terapisi / Fototerapi: Ulusal Egzama 
Derneği'ne göre, fototerapi iltihabı yatıştırmaya 
yardımcı olur, kaşıntıyı azaltır, D vitamini üretimi-
ni artırır ve ciltte bakteri ile savaşmaya yardımcı 
olur. Güneşte 10-15 dakika güneş ışığına maruz 
kalmanın, özellikle egzama alevlenmesi sırasında, 
rahatlama ve potansiyel olarak hızlı iyileşme sağ-
layabilir. Dar ve geniş bandlı fototerapi cihazları 
kullanılır fakat UVB verdiklerinden ben önermiyo-
rum çünkü bir çok yan etkiler görülebilinir (güneş 
yanığı, cilt yaşlanması, melanom gibi).
2. D vitamini:  Güneş maruz kalınarak arttırlan 
D vitaminine ek olarak, D vitamini açısından zen-
gin yiyecekler çocuk ve ergenlerde egzama ön-
lemeye yardımcı olabilir, morina karaciğeri yağı, 
sardalye, somon (çiftlik somonu değil) yumurta 
(alerjisi yoksa) gibi. İdeal olarak, alevlenme sıra-
sında günlük 2.000-5.000 IU alırsınız (ergen ve 
erişkin) güneşe maruz kalmanız düşükse, yüksek 
kaliteli bir takviye ile alımınızı artırın. Araştırmalar 
hamilelik sırasında ve çocukluk döneminde düşük 
D vitamini seviyelerinin egzama gelişme riskini 
artırabileceğini göstermektedir.   
3. Nemlendiriciler: Kuru cilt egzemaya hem 
sebep hem de semptom olduğundan, etkilenen 
bölgeleri günde en az dört (daha fazla da olabilir) 
nemlendirmek zorunludur. Hindistan cevizi yağı 
egzama hastaları için mükemmel bir nemlendi-
ricidir. Hindistan cevizi yağı yatıştırıcı rahatlama 
sağlayan ve iyileşmeyi hızlandıran antimikrobiyal 
özelliklere sahip antibakteriyel ve antifungaltir. 
Ama bu yağ yemek için kullanılan değil, aromate-
rapide kullanılan hindistancevizi yağıdır.  
4. Zihin ve Bedeni Arıtın:  Harvard Tıp Fakül-
tesi’ne göre, egzema dahil olmak üzere bazı cilt 
rahatsızlıklarının psikolojik bir bileşeni vardır. Bu 
psikodermatoloji olarak adlandırılır. Araştırmacı-
lar, hipnoz, farkındalık meditasyonu, progresif kas 
ilişkisi, odaklanmış nefes alma, bilişsel davranış 
terapisi ve konuşma terapisinin ataklar sırasında 
işe yaramadığını ancak iyileşmeyi hızlandırdığını 
ve gelecekteki atakları önlediğini bulmuşlardır.   
5. Ölü Deniz Tuzu Banyoları:  Ölü Deniz, 
iyileştirici güçleriyle bilinir ve araştırmacılar Ölü 
Deniz suyundan tuzla banyo yapmanın cilt nem-
lendirmesini, cildin işlevini iyileştirdiğini, infla-
masyonu azalttığını ve kızarıklığı ve pürüzlülüğü 
azalttığını bulmuşlardı. Bu tuzlar magnezyum klo-
rür yönünden zengindirler. (Proksch ve ark. Intj 
Dermatol, 2005) 
Egzama atakları yüksek ve düşük sıcaklıklara 

maruz kaldıklarında kötüleşebileceği için, banyo 
suyunun üşütmeyecek kadar sıcak olması gerekir. 
Cildi kurularken çok ovalamayın; yumuşak bir 
havluyla hafifçe bastırarak kurutun.  

6. Soğuk, Islak Kompresler:  Soğuk ve ıslak 
bir kompres uygulamak, egzamalı bazı kişilerde 
kaşıntıyı azaltır. Küçük çocuklar için rahat gece 
kıyafetlerinin nemlendirilmesi, gece boyunca ka-
şıntıyı azaltabilir; bununla birlikte, eğer egzema 
kabarcıkları tıkayarak kabardıysa ıslak kompresler 
enfeksiyon riskini artırabilir ve kullanılmamalıdır.  

7. Kaşıntı Kremi: Yoğun kaşıntı, egzama alevi-
nin en can sıkıcı özelliğidir. Rahatlamayı sağlamak 
için Shea yağı, hindistan cevizi yağı, çiğ bal ve 
uçucu yağlar içeren doğal bir ev yapımı egzama 
krem ve yağ karışımları kullanılabilinir. (Fitoterapi 
bilen bir hekimin hazırlayabileçeği karışımlar)  

8. Meyankökü Özü: Topikal olarak kullanıldı-
ğında, meyan kökü ekstresi, egzama tedavisinde 
kaşıntıyı azaltabilir. En iyi sonuç için hindistance-
vizi yağı veya kaşıntı kremine birkaç damla ekle-
nebilir. ( Saeedi Mve ark. J Derm. 2003) 

9. Omega-3 Yağ Asitleri:  Norveç Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, balık-
ların 9 aylıkken küçük çocukların diyetine dahil 
edildiğinde ve balık haftalık olarak yenildiğinde, 
egzama gelişme riskinin çarpıcı biçimde azaldığını 
bulmuşlardır. Egzamayı önlemek için Omega-3 
bakımından zengin yiyeceklerin dahil edilmesi dü-
şünülmelidir. Bir alevlenme sırasında, bu gıdalar 
bağışıklık sisteminin işlevini artıracak ve iyileşmeyi 
hızlandıracak harika bir egzama tedavisidir. (Oien 
T ve ark. J Epidemiol community healt.2010)  

10. Probiyotikler: Araştırmalara göre, probi-
yotikler bebeklerde egzamayı önlemeye yardımcı 
olabilir ve alevlenme işaretlerinin şiddetini azal-
tabilir. Aslında hamilelik sırasında ve emzirirken 
probiyotik alan anneler çocuklarında egzamanın 
gelişmesini engelleyebilir. Egzama atakları sırasın-
da ve gelecekteki atakların önlenmesi için, günde 
24-100 milyar probiyotik takviyesi alınması düşü-
nülmelidir. 

11. Lavanta Esansiyel Yağı: Yoğun kaşıntıya 
ek olarak, egzama genellikle kaygı, depresyon, 
hayal kırıklığı ve kötü uykuya neden olur. Lavan-
ta esansiyel yağı, kuru cildin iyileşmesine yardımcı 
olabilecek bu yaygın semptomların azaltılmasına 
yardımcı olduğu kanıtlanmış bir egzama tedavi-
sidir. 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı veya ba-
dem yağına 2-10 damla arası (yaşa göre değişir) 
damla ekleyin ve cilde yavaşça sürün. Kaşıntının 
en kötü olduğu zamanlarda uykuyu dalmayı ko-
laylaştırır.  

12. E Vitamini: E vitamini almak iltihabı azal-
tarak iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir. 
Ek olarak, E vitaminin topikal olarak uygulanması 
kaşıntıyı hafifletmeye ve yara izini önlemeye yar-
dımcı olabilir.  

13. Witch Hazel (Cadı Fındığı Bitkisi): Bir 
atak sırasında döküntü sulanıp sızıntı yapmaya 
başlarsa, cadı fındığı antienflamatuar ve antiok-
sidan özellikleri nedeniyle iyileşmeyi kolaylaştırır. 
Araştırmalar, cadı fındığı ve fosfatidilkolin içeren 
bir kremin, çift kör bir denemede hidrokortizon 
kadar etkili olabileceğini buldu. Egzama tedavisin-
de bir pamuk pedle doğrudan kızarıklığa hafifçe 
uygulayın. Daha fazla kuruluğa neden olmak 
istemediğinizden alkolsüz bir cadı fındığı extresi 
olması gerekir. 

Tedavi tavsiyesi değildir, teşhis ve tedavi için dok-
torunuza başvurunuz…

ATOPİK DERMATİT 
(EGZEMA) NEDİR? 

Dr. Ömer Saltan
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HAPPY NEST SANAT 

KONSER
Silva Quartet ile sıra dışı ve eğlenceli konser...

Ulusal ve Uluslararası 
platformlarda konserler veren 
Silva Quartet grubu, bu ay 
harika bir konserle Happy 
Nest Etiler’de müzikseverlerle 
buluşuyor.
Dört kadın müzisyenin 2010 
yılında bir araya gelerek 
oluşturduğu, adını Latince
“Orman” kelimesinden alan 
Silva Quartet; klasik batı müziği 
ile türk müziği, caz, tango, film 
müzikleri ve popüler müziği 
sentezleyerek kendilerine ait 
bir müzik tarzı ortaya çıkarıyor. 
Flüt’te Duygu Kozak, Obua’da 
Beste Özensoy, Klarnet’te 
Merve Nuvasil ve Fagot’ta 
Hande Everes’in yer aldığı, 
klasik müziğe farklı üsluplarıyla 

yeni bir soluk kazandıran grup, 
ülkemizin dört kadından oluşan 
ilk ve tek üflemeli quartet grubu 
olmasının yanı sıra dünyaca ünlü 
firma Bg France’ın resmi olarak 
Türkiye artist grubu.
23 Mart Cumartesi günü Happy 
Nest Etiler’de gerçekleşecek 
konserde grup; Havana / 
Camila Cabelo, La La Land, 
Sing Sing Sing, Şehnaz Longa, 
TicoTico gibi unutulmaz eserleri 
dinleyicileri ile paylaşacak. 
Eserlerini perküsif enstrümanlar 
ve vokalle çeşitlendirerek sıra 
dışı ve eğlenceli bir performans 
sergileyen Silva Quartet’ın 
Happy Nest konserinde tüm 
yaş grubu müzik tutkunlarını 
muhteşem dakikalar bekliyor

23 Mart Cumartesi, 16:00-17:00 Etiler

Anadili İngilizce olan Annie ile Itsy Bitsy 
atölyelerimiz bu ay Happy Nest’te miniklerle 
buluşmaya devam ediyor. Değişik yaş gruplarına 
göre ayrılan Itsy Bitsy atölyeleri her hafta değişen 
temalarda Annie eğitmenliğinde gerçekleşiyor.
Bu atölyeler, çocukların genç zihinlerini 
besleyecek, hayal gücünü kullanarak güzel şeyler 
yaratmalarına teşvik edecek ve onları sanat 
aracılığıyla interaktif eğlenceyle tanıştıracak. 
3+ yaş grubu sınıfımızda, çocuklar farklı 
materyaller kullanarak, takım halinde çalışmalarını 
sağlayacak birçok tekniği öğreniyor. Yaşıtlarıyla 
iletişime geçerek yeni arkadaşlıklar kurarken 
yaratıcılıklarını da geliştiriyor.
Itsy Bitsy Bebek grubumuz ise, interaktif 
aktiviteler, şarkılar, dokunsal aktiviteler ve 
diğer bebeklerin eşliği aracılığıyla bebeğinizin 
öğrenimini zenginleştirmeyi amaçlıyor. Bebeklerin 
duyularını uyarmak için değişik kumaşlar, sesler ve 
görseller gibi oldukça çeşitli teknikler kullanılıyor.

ITSY BITSY ATÖLYESİ: Salı günleri 12:00 (18-24 ay), 
14:00 (12-18 ay), 15:15 (24-36 ay) Perşembe günleri 12:00 
(18-24 ay), 14:00 (12-18 ay), 15:15 (24-36 ay)
BITSY ATÖLYESİ: Salı günleri 16:30 (3-5 yaş)
Perşembe günleri 16:30 (3-5 yaş)

KalamışITSY BITSY ATÖLYESİ: Cuma günleri 12:00 (18-24 ay), 
14:00 (12-18 ay),  15:15 (24-36 ay)
BITSY ATÖLYESİ: Cuma günleri 16:30 (6+ yaş)Etiler

ITSY BITSY 
ATÖLYELERİ

ANNIE İLE ITSY BITSY ATÖLYELERİMİZ DEVAM EDİYOR...
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Fransızca oyun atölyelerimiz Pazartesi ve Perşembe günleri miniklerle olmaya devam 
ediyor. Fransızca kelime dağarcığı ve gramer unsurlarını kullanarak sanat ve oyun içeren 
çeşitli etkinliklerle miniklerimiz, Lerna Mankeoğlu ile bir araya geliyor.
Farklı yaş gruplarına, ayrı ayrı gruplar oluşturularak gerçekleşecek atölyelerimizde 
miniklerimiz de hem eğlenip hem öğrenecekler. 

Pazartesi günleri 10:00 (24-36 ay), 11:00 (18-24 ay)
Perşembe günleri 11:00 (24-36 ay)Etiler

L E R N A M A N K E O Ğ L U
Neden mi Fransızca? Bu soruya 
sağlıklı bir cevap vermek üzere 
çocukluğuma doğru bir yolculuğa 
çıkıyorum: 8 yaşındaydım. Benden 
5 yaş büyük olan ablam, o 
zamanlar Papyon adıyla tanınan, 
şimdilerdeki Pierre Loti 
Lisesi’nde okuyordu. 
Fransızca’yı çoktan 
benimsemiş, annemle 
birlikte benden gizli 
konuşmak istediklerinde, 
aralarında konuştukları 
dil olarak kullanmaya 
başlamışlardı. İşte 
o zamanlara değinir benim 
Fransızca’ya olan ilgim. Bir an 
önce bu dili öğrenmek için yanıp 
tutuşuyordum, zira annemle 
ablamın aralarında konuştukları 
her şeyi anlamak istiyordum. 
Ablamdan bana özel ders vermesini 
rica ettim. 10 yaşına gelip Fransız 
okuluna başladığımda Fransızca’yı 
anlar duruma gelmiştim bile. 
Sonrasında bu büyük azimle 
öğrenmeye devam ettiğim 
Fransızca’nın 9 yılın sonunda 
öğretmeni olacak kıvama 
gelmiştim. Üzerine toplam 4 sene 
süren öğretmenlik ve karakteroloji 
alanlarındaki kısmi yurtdışı 
üniversite eğitimi ile bu dildeki 
bilgimi pekiştirdim. 
Fransızca benim için bir yabancı dil 
olmaktan öteydi artık. Çocuklara 
olan ilgim de seneler öncesine 
dayanır. Henüz daha  ortaokul 

öğrencisi iken, servis minibüsünün 
en arka sırasında, yanıma tüm 
yuva öğrencilerini toplamış, şeker, 
çikolata dağıtıp, yol boyunca masal 
anlatırdım. 
Yuva öğretmenliğinin her zaman 

en çok severek yaptığım 
iş olmasının nedeni, 
bu çocuk sevgisidir. İlk 
olarak Bomonti Ermeni 
okulunda tattım ana okul 
öğretmenliğini. Daha sonra 
yaklaşık 2 sene kadar 
Fransız Derneğinin kreşini 
işletme tecrübem oldu. 7 

sene boyunca çalıştığım Vatikan 
Elçiliğinin yardım kuruluşunda 
proje sorumlusu ve haznedarlık 
görevleri dışında sayısız 
tercümanlık deneyimim oldu. 3 yıl 
boyunca Fransız Pierre Loti Lisesi 
bünyesinde Fransızca konuşmaya 
yönelik elişi; resim, aşçılık ve 
bahçıvanlık atölyelerinde faaliyet 
gösterdim. 
Ancak asıl 1991 yılından bugüne 
dek hayatımı; Fransızlara Türkçe, 
Türklere de Fransızca özel ders 
vererek kazandığımı söylemek 
mümkün.
Bir işi severek yapmak, başarıya 
giden en kestirme yol ise eğer, 
bu iki tutkumu birleştirdiğim 
çocuklara Fransızca’yı öğretmeye 
dair işim, hiç şüphesiz benim 
için büyük bir şanstır. Bu 
şansımı sizlerle paylaşmak için 
sabırsızlanıyorum.

J O A N A B R A D I A U X
August 2011 – September 2014

English Teacher 
Les petites bilingues, Rouen, France (kids classes)
September 2007 - August 2011
English Teacher 
Robin’s Nest, Fukuoka, Japan (baby, kids and adults classes)
March 2006 - September 2007  
English Teacher 
Institut of Foreign Languages, Belgrade (kids and adults 
classes)

OYUN ATÖLYELERİ 
İNGİLİZCE

OYUN ATÖLYELERİ 
FRANSIZCA

Minikler, İngilizceyi oyunlarla eğlenerek öğreniyor 

HAFTAYA FRANSIZCA İLE BAŞLAYALIM VE TÜM HAFTAMIZ ŞİİR TADINDA GEÇSİN!

2004 yılından bu yana Sırbistan, Japonya ve 
Fransa da İngilizce Öğretmenliği yapan Joana 
Bradiaux ile Happy Nest İngilizce atölyelerimiz 
devam ediyor. 
Erken yaşlarda kazanılan dil gelişimi çocuğun 
bilişsel gelişiminde önemli bir yer teşkil ediyor. 
Minikler Joana Bradiaux’un atölye çalışmasındaki 
eğlenceli aktivitelerle İngilizceyi şarkılarla, 
oynayarak, görerek, deneyerek öğreniyor.
12 aydan 5 yaşına kadar tüm miniklerimizi 
bekliyoruz.

Perşembe günleri 10:00 (24-36 ay), 11:00 (18-24 ay) KalamışSalı günleri 10:00 (24-36 ay), 11:00 (18-24 ay)
Çarşamba günleri 16:00 (3-5 yaş) 90 dk.Etiler
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Üç sene önce Türkiye'ye dönerek uzun 
yıllar New York’da yaptığı projeleri 
burada da hayata geçiren Renan 
Eskinazi, “Küçük Girişimciler” atölye 
çalışması ile Happy Nest’te çocuklarla 
buluşuyor. İngilizce gerçekleşen 
atölye çalışmasında, çocuklar farklı 
takımlar eşliğinde keyif verici oyunlar 
oynayarak, süreçten keyif aldıkları 
yeni bir dünya keşfedecekler. Hem 
eğlenceli, hem eğitici, hem de 
farkındalık kazandırmayı amaçlayan 
bu programda; genç beyinler bir 

masanın etrafına toplanarak takım 
ruhuyla etkileşim içerisinde oyunlar 
oynayacaklar.

KAZANIMLAR
 Sosyal Beceriler (takım çalışması, 

işbirliği, sportmenlik) 
 Duygusal Beceriler (fikir ayrılıkları 

yönetimi, rekabet ortamında 
duyguları kontrol edebilmek) 

 Analitik Beceri Gelişimi (problem 
çözebilme, analiz edebilme ve sonuç 
çıkarabilme)

Küçük Girişimciler Fransızca 
atölyelerimizde çocuklar alanında 
deneyimli öğretmen Seda 
Kuşçuluoğlu’nun desteği ile Fransızcayı 
eğlenceli aktiviteler eşliğinde öğreniyor. 
Hazırladığımız programda amacımız, 
çocukların ortamdan, grup ahenginden 
ve özellikle oyunlardan faydalanarak dili 
öğrenmeleri, kelimeleri tecrübe etmeleri 
ve aynı zamanda Fransızca konuşmayı 
öğrenmeleri. 
Fransızca gerçekleşen atölye çalışmasında, 
çocuklar farklı takımlar eşliğinde eğlenceli 
oyunlar oynayarak, süreçten keyif aldıkları 
yeni bir dünya keşfedecekler. Hem 
eğlenceli, hem eğitici, hem de farkındalık 
kazandırmayı amaçlayan bu programda; 
genç beyinler bir masanın etrafına 
toplanarak takım ruhuyla etkileşim 
içerisinde oyunlar oynuyorlar.

Pazar günleri 15:00 (6+ yaş)KalamışÇarşamba günleri 17:00 (6-9 yaş)

Pazartesi günleri 16:00 (3-5 yaş), 17:00 (6-9 yaş)

Etiler

Etiler

R E N A N E S K İ N A Z İ
Renan Eskinazi 15 sene boyunca yaşadığı New York’da devlet okulları 
ve özel okullar, vakıflar, eğitim bakanlığı ve kamu kuruluşları işbirliğiyle 
yaptığı programlarda 3-15 yaş arası çocukların, 17-21 yaş arası gençlerin 
ve bu çocukların sorumluluğunu üstlenen veli, öğretmen ve personellerin 

eğitiminde hem müfredat yazma hem de eğitim koordinasyonluğu 
görevlerini yapmıştır. Üç sene önce Türkiye’ye dönerek Küçük Girişimciler 
programını yaratıp New York’da yaptığı projeleri Türkiye’de de hayata 
geçirmektedir.

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLER 
İNGİLİZCE

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLER 
FRANSIZCA

Genç beyinlerin eğlenceli takım çalışması…

Takım ruhuyla yeni bir dünya keşfi...
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HAPPY NEST ATÖLYELERİ

OYUN GURUBU

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

AROUND THE 
WORLD 

OYUN GRUBU’NDA NELER YAPTIĞIMIZI MERAK EDİYOR MUSUNUZ?

ÇOCUKLAR BİZİMLE DÜNYA TURUNA ÇIKMAYA HAZIR MISINIZ?

Atölyemizde her ay meslekler, 
hayvanlar ve yaşam alanları, 
yiyecekler, şekiller, renkler vs. gibi 
konuları çocukların oyun eşliğinde 
öğrenmelerini sağlıyoruz. Yaptığımız 
etkinlikleri çocukların el becerilerine 
destek olan aktivitelerle çeşitlendirerek 
gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. 
Çocukların ilk sosyal bağlarını, ilk 
arkadaşlıklarını kurmalarını, tanışma ve 
birlikte oyun oynamalarını oyunlarla 
destekliyoruz. 
Okul öncesi çocukların birlikte 
oynama, günlük yaşam becerilerini 
destekleyici, el becerilerini geliştiren 
oyunlarla daha uzun zaman diliminde 
dikkat gelişimlerine destek olmayı 
amaçladığımız atölyemizde, gruplarımızı 
blok ders eşliğinde 2 saat olarak 
tasarlıyoruz.

Dünyayı tanımak yeni karalar keşfetmek, yeni yerler 
görmek ve yeni insanlar yeni hayatlar tanımakla olur. 
Farklı kültürlerin yaşamına tanıklık etmek, onların 
müziklerini, yeme içme alışkanlıklarını öğrenmek her 
çocuğun ufkunu açacaktır. 
Around the World atölyemizde çocuklarımız dünyayı 
tanıma fırsatı bulacaklar. İspanya, İtalya, Meksika, 
İskoçya, Alaska, Fransa, Afrika ve daha birçok 
ülkedeki hayatlara dokunacak, birbirinden farklı 
kültürleri tanıyacak. 
Bu atölye çalışmalarımızda çocuklar;  

 Ülkeleri tanır
 Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri 

olduğunu öğrenir
 Görsel materyalleri inceler
 Ülkelerin coğrafi yapısını öğrenir 
 Ülkelerin kültürel değerlerini öğrenir

Keyifli bir dünya turuna çıkmak isteyen tüm 
çocuklarımızı atölyemize bekliyoruz. 

Pazartesi günleri, 16:00 (+3 yaş) 90 dakika
Cuma günleri, 16:00 (3+ yaş)Etiler Çarşamba günleri, 10:00 (24-36 ay) (Ebeveynli)Kalamış

Salı günleri, 18:00 (6-9 Yaş)
Çarşamba günleri, 17:00 (6-9 Yaş)
Cuma günleri, 13:00 (3-5 Yaş)
Pazar günleri, 18:00 (6-9 Yaş)

Etiler Salı günleri, 17:00 (7-9 Yaş)
Perşembe günleri, 14:00 (3-5 Yaş)
Cuma günleri, 17:00 (3-5 Yaş)
Cumartesi günleri, 15:00 (3-5 Yaş)

Kalamış
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Salı günleri
10:00 (18-24 ay) Ebeveynli, 11:00 (24-36 ay) Ebeveynli, 
16:00 (12-18 ay) Ebeveynli
Çarşamba günleri
16:00 (12-18 ay) Ebeveynli
Perşembe günleri
10:00 (12-18 ay), 11:00 (18-24 ay) 
Cuma günleri
10:00 (18-24 ay) Ebeveynli, 13:00 (12-18 ay) Ebeveynli, 
16:00 (18-24 ay) Ebeveynli
Cumartesi günleri
10:00 (18-24 ay) Ebeveynli, 11:00 (24-36 ay) Ebeveynli, 
16:00 (12-18 ay) Ebeveynli, 13:00 (12-18 ay)
Pazar günleri
10:00 (18-24 ay) Ebeveynli, 13:00 (12-18 ay) 

Pazartesi günleri 
10:00 (18-24 ay), 11:00 (24-36 ay) Ebeveynli
Salı günleri 
10:00 (18-24 ay), 16:00 (18-24 ay) Ebeveynli
Çarşamba günleri 
16:00 (18-24 ay) Ebeveynli
Cuma günleri 
10:00 (18-24 ay), 11:00 (24-36 ay) Ebeveynli, 
16:00 (18-24 ay) Ebeveynli
Cumartesi günleri
10:00 (18-24 ay), 16:00 (12-18 ay)
Pazar günleri
10:00 (18-24 ay), 11:00 (24-36 ay) Ebeveynli,
16:00 (12-18 ay) Ebeveynli

Etiler

Kalamış

HAPPY NEST ATÖLYELERİ

KEŞİF ATÖLYESİ
HAPPY NEST ATÖLYELERİ

EBRU ATÖLYESİ
MİNİKLERİN EĞLENCELİ 
KEŞİFLERİ! SU ÜZERİNDEKİ RENKLİ SANAT

Geleneksel el sanatlarından olan Ebru, Happy Nest atölyelerinde çocuklarımızın 
ellerinde hayat buluyor. 
Su üstüne serpiştirilen boyalardan diledikleri gibi şekiller oluşturan çocuklarımız, 
keyifli dokunuşlarla yarattıkları desenlerini kağıda döküyorlar. 
Ebru sanatıyla tanışmak ve bu deneyimi yaşamak için rezervasyon yaptırmayı 
unutmayın!

Atölyemizde bebekler anneleriyle beraber kukla oynatımları, şarkılar, oyuncaklar, 
değişik materyaller ve duyularını geliştirici oyunlarla iletişimin ilk adımlarımı 
atıyor... 
Bu atölye çalışmamızda bebekler;

 Birbirinden eğlenceli dolgu kukla oynatımları ile etrafını keşfediyor.
Şarkılarla sesleri ayırt ermeye başlıyor, ritim duygusuyla belirli bir hareketi 
tekrarlayarak yeni hareketler öğreniyor. 

 Hayal gücünü harekete geçirecek hazine sandığı ile bebeklerin kendi kendine 
neler yapabileceğini keşfetmesi sağlanıyor. 

 Aynalarla mimiklerini keşfediyor.
 Atölyede kullanılacak oyuncaklarla hareket etmeye ve oyuna yönlendiriliyor. 

Bebeğinin erken dönem gelişimine destek olmak isteyen tüm anneleri atölyemize 
bekliyoruz!

Pazartesi günleri, 16:00 (4-6 yaş)
Çarşamba günleri, 16:00 (4-6 yaş)
Cumartesi günleri, 15:00 (6-9 yaşEtiler
Çarşamba günleri, 17:00 (6-8 yaş) 
Cuma günleri, 17:00 (6-8 yaş)
Pazar günleri, 15:30 (5+ yaş) Kalamış
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KİTAPKURDUANNE
ÖNERİYOR

KİTAPKURDUANNE'NİN BU AY SİZLER İÇİN SEÇTİĞİ KİTAPLAR...

1) KELİME KOLEYSİYONCUSU
 ALTIN KİTAPLAR 
2) SEN VE BEN
 TEKİR KİTAP 
3) KARDEŞLER
 GÜNIŞIĞI KİTAPLIĞI 
4) ARKADAŞIM KORKU
 TAZE KİTAP 
5) BİR RENK
 MASALPEREST KİTAP 
6) MAZHAR SAKA KAFESİNDEN UÇTU
 AYLAK KİTAP 
7) KALBİNDEKİ CESARET
 ALTIN KİTAPLAR 
8) NOA KİRPİ  VE SARI
 ABM YAYINEVİ 
9) ÜZÜNTÜ KAPINI ÇALDIĞINDA
 MARTI YAYINEVİ 

1) I AM HENRY FINCH
 WALKER BOOKS 
2) FIVE MINUTES PEACE
 WALKER BOOKS 
3) THE CRANKY CATERPILLER
 THAMES AND HUDSON 
4) SUSAN LAUGHS
 ANDERSEN PRESS 
5) ON A MAGICAL DO NOTHING DAY
 THAMES AND HUDSON 

1) WHAT’S HIDDEN IN THE... SERİSİ
 THAMES AND HUDSON 
2) QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT SCIENCE
 USBORNE BOOKS 
3) COOKBOOK FOR BOYS
 USBORNE BOOKS 
4) THE PENGUIN WHO WANTED TO FIND OUT
 EGMONT 
5) PUZZLE PADS
 USBORNE

1) MÜZEDE CANAVAR YOKMUŞ
  ÇINAR YAYINLARI 
2) ANNEANNEM BEBEK OLDU
 KIRMIZIKEDİ YAYINCILIK 
3) MATEMATİK LANETİ
 NESİN YAYINEVİ 
4) PARASINI YÖNETEN ÇOCUKLAR
 BETA KİDS 
5) TÜRKAN SAYLAN
 BETA KİDS 
6) ROSE
 İLETİŞİM YAYINLARI 
7) KİTAP DOKTORU
 O2 YAYINCILIK 
8) SİHİRLİ AĞAÇ EVİ SERİSİ
 DOMİNGO YAYINEVİ 

1) SAĞ BEYİN SOL BEYİN ETKİNLİKLERİ
 ERDEM YAYINLARI 
2) ÖĞRENMEYE İLK ADIM SERİSİ 3-4-5 YAŞ
 ERDEM YAYINLARI 
3) ZİHİNSEL GELİŞİM ETKİNLİKLERİ
 EOLO 
4) DİKKAT GÜÇLENDİRME SETİ 
 ADEDA YAYINCILIK 

  3-6 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  6-10 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  3-6 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  6-10 YAŞ KİTAP ÖNERİLERİ 

  3-6 YAŞ ETKİNLİK KİTAP ÖNERİLERİ 

İngilizceTürkçe

WORKSHOP
AHŞAP BOYAMADA PEÇETE İLE 
DEKUPAJ TEKNİĞİİ

Ahşap objeler renkleniyor!

30 Mart Cumartesi, 14:00-15:00 (+5 Yaş)Etiler

Happy Nest Etiler’de bu ay +5 yaş 
grubu miniklerimiz, ahşap boyamada 
peçete transferinin nasıl yapıldığını 
Vefa Aziz eğitmenliğindeki eğlenceli 
atölye çalışmasında öğreniyor. 
Ahşap boyama dekupaj tekniğinin 
uygulanacağı atölyede çocuklar, 
ahşap anahtarlıklarını istedikleri 

renge boyadıktan sonra 
beğendikleri bir peçete desenini 
yapıştırma yöntemiyle anahtarlığa 
uygulayacak. 
Minik katılımcılarımızın eğlenerek 
el becerilerini ve yaratıcılıklarını 
geliştirecekleri bu renkli atölye için 
kayıt yaptırmayı unutmayın!
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SAKIN KAÇIRMA

WISH LIST

HAPPY NEST'TEN ALMAYI UNUTMA!
TARİH  ETKİNLİK

Kendime notlar...

Ayın Sorusu ÇÖPÇÜ İHTİYAR BEPPO, DUMAN ADAMLAR VE HORA USTA GİBİ
KAHRAMANLARIN BULUNDUĞU DÜNYACA ÜNLÜ KİTABIN ADI NEDİR?

MART AYINDA İNSTAGRAM HESABIMIZDA "HAPPY NEST BÜLTEN MART SORUSU"  
POSTUNUN ALTINA CEVABINIZI YAZIN VE SÜRPRİZ HEDİYE  ÇEKİLİŞİNE KATILIN...
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10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

10:00 Fransızca Oyun Atölyesi (24-36 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Ebeveynli

11:00 Fransızca Oyun Atölyesi (18-24 ay)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Hand Crafts Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

16:00 Oyun Grubu (+3 yaş) 90 dk

16:00 Ebru Atölyesi (4-6 yaş)

16:00 Küçük Girişimciler - Fransızca (3-5 yaş)

17:00 Küçük Girişimciler - Fransızca (6-9 yaş)

17:00 Botanik Atölyesi (4+ yaş)

18:00 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Ebeveynli

12:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (18-24 ay)

13:00 Around the World (3-5 yaş)

14:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (12-18 ay)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

15:15 Itsy Bitsy’s Atölyesi (24-36 ay)

16:00 Oyun Grubu (3+ yaş)

16:30 Bitsys Atölyesi (İngilizce) (+6 yaş)

17:00 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) (Ebeveynli)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) (Ebeveynli)

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) (Ebeveynli)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) (Ebevynli)

16:00 Hand Crafts Atölyesi (4-6 yaş)

17:00 Around The World (3-5 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6-8 yaş)

18:00 Botanik Atölyesi (6-8 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

10:00 İngilizce Oyun Atölyesi (24-36 ay)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay)

11:00 İngilizce Oyun Atölyesi (18-24 ay)

13:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

16:30 Atakan Utku ile Aikido (4-6 yaş)

17:00 Efsaneler Atölyesi (6-8 yaş)

17:30 Atakan Utku ile Aikido (7-11 yaş)

18:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24) (Ebeveynli)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) (Ebeveynli)

11:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (18-24 ay)

13:00 Kitap Okuma (+3 yaş) Ücretsiz

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (12-18 ay)

15:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:15 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (24-36 ay)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) (Ebeveynli)

16:30 Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (3-6 yaş)

17:00 Around the World (7-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Ebeveynli

11:00 Botanik Atölyesi (3-5 yaş)

12:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

14:00 Hand Crafts Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Ebru Atölyesi (6-9 yaş)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

16:30 Origami Atölyesi (7-9 yaş)

17:00 Hand Crafts Atölyesi (7+ yaş)

17:30 Origami Atölyesi (10-12 yaş)

10:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) Ebeveynli

11:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

16:00 İngilizce Oyun Atölyesi (3-5 yaş) 90 dk

16:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Ebeveynli

17:00 Küçük Girişimciler - İngilizce (6-9 yaş)

17:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Oyun Grubu (24-36 ay) (Ebeveynli)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) (Ebeveynli)

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay) (Ebeveynli)

16:00 Botanik Atölyesi (4-6 yaş)

17:00 Ebru Atölyesi (6-8 yaş)

17:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

18:00 Hand Crafts Atölyesi (8-10 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) Ebeveynli

12:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

13:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

13:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

15:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

16:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

17:00 Artist’s Art (4-6 yaş)

18:00 Around the World (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) (Ebeveynli)

11:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) (Ebeveynli)

12:00 Hand Crafts Atölyesi (6+ yaş)

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

14:00 Botanik Atölyesi (4-6 yaş)

15:00 Masallar Ülkesi (4-6 yaş)

15:00 Küçük Girişimciler (İngilizce) (+6 yaş)

15:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

15:30 Ebru Atölyesi (5+ yaş)

16:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

16:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

10:00 Temel Yaşam Becerileri (18-24 ay)

11:00 Temel Yaşam Becerileri (24-36 ay)

11:00 Fransızca Oyun Atölyesi (24-36 ay)

13:00 Masallar Ülkesi (3-5 yaş)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Botanik Atölyesi (3-5 yaş)

16:00 Ebru Atölyesi (4-6 yaş)

16:30 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

17:00 Hand Crafts Atölyesi (4-6 yaş)

17:20 Atakan Utku ile Aikido (7-11 yaş)

17:30 Efsaneler Atölyesi (6-9 yaş)

18:30 Artist’s Art (6-9 yaş)

10:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

10:00 İngilizce Oyun Grubu (24-36 ay)

11:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) (Ebeveynli)

11:00 İngilizce Oyun Grubu (18-24 ay)

12:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (18-24 ay)

13:00 Bebek Atölyesi (6-12 ay)

14:00 Around The World (3-5 yaş)

14:00 Itsy Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (12-18 ay)

15:00 Artist’s Art (3-5 yaş)

15:15 Itsy Bitsy’s Atölyesi (24-36 ay)

16:30 Bitsy’s Atölyesi (İngilizce) (3-5 yaş)

17:00 Mutfak Atölyesi (24-36 ay) (Ebeveynli)

Etiler

Kalamış

Aylık Program

Aylık Program

pazartesi

pazartesi

cuma

cuma

salı

salı

cumartesi

cumartesi

çarşamba

çarşamba

pazar

pazar

perşembe

perşembe

Happy Nest Kalamış Şubemizde 
pazartesi günleri atölye 
çalışmalarımız yoktur...
Ancak;
Kitabevi ve Kafemiz açıktır,
sizleri misafir etmekten mutluluk 
duyarız...

 ORGANİZASYONLAR 
VE ÖZEL KUTLAMALAR 

NEDENİYLE PROGRAMIMIZDA 
DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR

 ONAY / REZERVASYON İÇİN 
LÜTFEN BİZİ ARAYIN...

  ATÖLYELER İÇİN YERİMİZ 
SINIRLI OLDUĞUNDAN ÖNCEDEN 

KAYIT YAPTIRMANIZI RİCA 
EDERİZ.

10:00 Keşif Atölyesi (18-24 ay) (Ebeveynli)

11:00 Keşif Atölyesi (24-36 ay) (Ebeveynli)

13:00 Keşif Atölyesi (12-18 ay)

14:00 Mutfak Atölyesi (3-5 yaş)

15:00 Around The World (3-5 yaş)

16:00 Marangoz Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Marangoz Atölyesi (6-9 yaş)

17:00 Robotics Atölyesi (3-5 yaş)

17:00 Robotics Atölyesi (6-8 yaş)

18:00 Robotics Atölyesi (+9 yaş)


