Atelier Nini
Çocuk Oyun & Atölye Alanı

ATÖLYE PROGRAMLARI
Atelier Nini'de her hafta sonu farklı yaş grupları için içeriği her zaman güncel atölye
programları düzenliyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle ve iki yüzü aşkın eğitim
içeriğimizle çocuklar için renkli bir dünya tasarladık.
Her atölyemizin farklı kazanımları vardır. Atölyelerimiz, çocuklarımızın yönelimlerini ve
yeteneklerini keşfetmek açısından fayda sağlayacaktır. Kendi yaş grubunuza uygun etkinliği
seçtikten sonra, atölye içeriğini ve kazanımlarını inceleyebilirsiniz.
Atölye programlarımıza instagram.com/ateliernini.co adresinden ulaşabilirsiniz. Her
atölyemiz sınırlı sayıda alt limit kontenjanı ile açılmaktadır, bu yüzden atölyelerimize katılım
öncesi rezervasyon yaptırmayı lütfen unutmayın.
Rezervasyon için, 0542 402 77 38

..
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atolyelerIMIZ
Sensory Play Grubu
Anne Bebek Gelişim Programı
Playdate! Oyun Grubu
Dünyayı Geziyoruz!
Sanat Tarihi Atölyesi
Jr. Makers Atölyesi
Eğlenceli Bilim Atölyesi
Sanat Atölyesi

Seramik Atölyesi
Kuklalarla Masal Saati
Yaratıcı Drama Atölyesi
Mutfak Atölyesi
Ebru Atölyesi
Permakültür Atölyesi
Robotik Kodlama
Müzik Atölyesi

12 - 36 AYLIK ÇOCUKLAR IÇIN

Sensory
Play
Grubu

Atölyemizde her hafta hayvanlar, çiftlik ya

ş amı,

uzay, meyveler, mevsimler,

gibi konularda farklı duyusal materyalleri kullanarak çocuklara oyun e
olana

ğı

sa

ğ lıyoruz.

Oynadı

ğ ımız

ş imi,

renkler

oyunları, çocukların el becerilerine destek olacak

sanatsal aktivitelerle renklendirerek geli
ince-kaba motor geli

ş ekiller,

ş li ğ inde ö ğ renme

dil geli

ş imi,

ş imlerine

katkıda bulunuyoruz. Aktivitelerimizde;

el göz koordinasyonu, bili

ş sel

geli

ş im,

sanat ve

müzik yoluyla kendini ifade etme, sosyo-duygusal beceriler gibi alanları bütünsel bir
yakla

ş ımla

kazandırmayı hedefliyoruz. Atölyemizde oynadı

etkinliklerle daha çok

ğ ımız

anne/baba-çocuk arasındaki güvenli ba

oyunlar ve yaptı

ğ ı,

ileti

ş imi,

sa

ğ ımız

ğ lıklı

ili

ş kiyi

güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Sensory Play Grubumuz ebeveynli katılımla yakla

ş ık

90 dakika olarak tasarlanmı

Date! Oyun Grubumuz benzer hedeflerle ebeveynsiz katılım sa

ğ lanan

ş tır.

programımızdır.

6 - 12 AYLIK BEBEKLER IÇIN
ş

Yeni dünyana ho
gördü

Bebe

ğ ün

ğ inin

her

ş ey

geldin bebek! Henüz hiçbir
yeni, her

ş ey

erken dönem geli

ş imine

tasarladık. Anne Bebek Geli

ş li ğ inde

geli

ş tirici

ş im

ğ lenceli

oyunlarla ilk ileti

ş iflerde

yeni hareketler ke

ş im

ğ iyle

arasındaki ba

bir ortamda gerçekle

ğ i ş ik

deneyimlerini ya

bulunuyor,

ş fediyor

ğ ın,

dokundu

ğı

ş en

ğ un,

ş arkılarla

güçlendirmek

bu atölyeyi

Programımızda bebekler anneleriyle birlikte

kukla oynatımları ve oyuncak gibi de

oyunlarla yeni ke

bilmiyorsun, kokladı

destek olmak, bebe

isteyen tüm annelerimiz için yaratıcı ve e

e

ş ey

çok farklı…

ş arkılar

materyaller ile renklendirilen duyularını

ş ıyorlar.

Bu programımızda bebekler

sesleri ayırt ediyor, güdüsel ritim duygusuyla

ve renkli oyuncaklarla bebe

ğ imiz

hareket etmeye

yönlendiriliyor. Bu programımızı Anne - Bebek Yogası uzmanımız biri yönetmektedir.

Anne Bebek Geli

ş im

Programımız yakla

ş ık

45 dakika olarak tasarlanmı

ş tır.

Play

aylık oyun grubu

Anne
Bebek
Gelisim
.
Programi

..

3 - 5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR IÇIN

Dunyayi
Geziyoruz

Atölyemizde çocuklarla onların minik dünyasından çook uzaklara bir yolculu
Yeni karalar ke

ş fediyor,

farklı hayatların oldu

ğ unu

müziklerini, yeme içme alı

ke

ş fediyoruz.

ğ erlerini ö ğ renecekler.

birçok ülkeyi ke

ş fedecekler.

çocuklarımızın geli

Bu atölyemizde çocuklar dünyanın farklı

ş imlerine

Alaska, Meksika, Finlandiya, Afrika,

ba

ş ka

ş ık

60 dakika olarak tasarlanmı

biçimlerde

yorumladılar ve sürekli ürettiler. Picasso, Monet, Salvador Dali, Miro, Andy Warhol ve daha
birçok sanatçı kendi sanat akımlarının öncüsü oldular. Michelangelo, Leonardo Da Vinci
sırad ı

şı

ve yenilikçi tasarımlarıyla dünyaya harika eserler arma

Sanat Tarihi Atölyemizde a

ğ ırlıyoruz.

yeniden yorumluyoruz. Bu atölye çalı

ş fedecekler.

Sanatçıların yaptı

ğı

ettiler. Bu efsaneleri

Onların eserlerini inceliyoruz ve kendi gözümüzle

ş mamızda

yakından tanıyacak, sanatçıların öncü oldu
ke

ğ an

ğu

çocuklar, dünyaca ünlü sanatçıları daha

akımları, boya, çizim ve üretim tekniklerini

eserleri kendi dünyalarında yeniden uyarlayarak yeni

eserler üretecek, biribirinden farklı materyallerle yaratıcılıklarını geli
sanatsal yolculuklarına çıkacaklar.

ş tirecek

yapısını, tarihini,

İ spanya

de katkıda bulunuyoruz.

3 + YAŞ GRUPLARI
ş ka

ğ rafi

Bu atölyemizi sanat etkinlikleriyle renklendirerek

Dünyayı Geziyoruz Atölyesi yakla

Bu dünyadan birçok sanatçı geçti, bu sanatçılar gördüklerini ba

çıkıyoruz.

Farklı kültürlere tanıklık ederken, onların

ş kanlıklarını ö ğ reniyoruz.

ülkelerindeki hayatlara dokunacaklar, ülkeleri tanıyacak, ülkelerin co
kültürel de

ğa

yeni yerler görüyoruz. Dünyada farklı kültürlerin, farklı yerlerin ve

ve kendi

ş tır.

Sanat
Tarihi
..
Atolyesi

ve daha

5+ YAŞ GRUPLARI

Jr.
Makers

Makerlar teknolojiyi ve bilimi kullanarak çözüm üreten ki

ş ilerdir.

Maker movement yani

maker hareketi ise en basit tanımıyla ‘’kendin yap kültürü’’dür. Bu atölyemizde ‘’kendin yap
kültürü’’nü temel alıyoruz. Atık malzemelerden pervane üretmek, bir karton parçasını kesip
bardak altlı

ğı

yapmak ya da 3 boyutlu yazıcıdan üretim yapmak da bu kültürün bir

parçasıdır. Bu atölyemizde minik makerlar yeti
Atölyemizde çocuklar çe

ş itli

ş tirmeyi

hedefliyoruz. Jr. Makers

teknik imkanları ve teknolojiyi kullanarak üretim yapıyorlar.

Elektrik devresi kurarak bir gece lambası, DC Motor devresi kurarak hareketli bir oynar kol
üretebiliyorlar ya da

Tinkercad programında kendi ürünlerini tasarlayıp, üç boyutlu

yazıcılardan baskı alabiliyorlar.

Bu atölyemiz yakla

ş ık

75 dakika olarak tasarlanmı

ş tır,

fakat çalı

ş maya

devam etmek

isteyen çocuklar MakerLab'de üretmeye devam edebiliyorlar.

4 + YAŞ GRUPLARI
Atölyemizde bilimin pek çok alanında birbirinden e
ö

ğ reniyoruz.

4 – 10 ya

ş

çocukların basit bilimsel olguları fark etmeleri sa
ve ö

ğ renme

ğ lenceli

arası tüm çocukların katılım sa

isteklerinin tetiklenmesi sa

ğ lanır.

deneyler yaparak e

ğ layabilece ğ i

ğ lanarak,

merak duygularının, ara

Hayvanlar, do

ğ a,

ş tirmek

üzere tasarlanmı

ş tır.

ş tırma

elektrik, basit makineler,

kimya gibi birçok konuyu içeren programlarımızın her biri çocukların ö
geli

ğ lenerek

atölyemizde

ğ renme

meraklarını

Atölyemizde çocuklar basit deneyler gerçekle

ş tirerek

kendi parfüm veya kremlerini üretirler, mancınık tasarlarlar ve üretime geçerler yani kısaca
bilimin ya

ş adı ğ ımız

dünyaya nasıl katkı sa

Bu atölye programımız yakla

ş ık

ğ ladı ğ ını

anlarlar.

45 dakika olarak tasarlanmı

çocuklar yaptıkları uygulamayı eve götürürler.

ş tır.

Her atölye sonunda

Eglenceli
Bilim
Atolyesi

Sanat
..
Atolyesi

3+ YAŞ GRUPLARI
Sanat disiplinler arası bir ö

ş effaf ş ekilde

benzerliklerini ke

ş fetti ğ i

yaratmayı hedefledi
amacı çocu

ğ un

sa

ğ lamaktır.

ya

ş ayarak

Tasarladı
dönü

alanıdır, çocu

dü

ğ imiz

ş üncelerini

ğ un

ğ un

kendi iç dünyasını, duygularını en

kendine has özelliklerini, arkada

kolaylıkla ve özgürce ifade edebildi

Sanat Atölyemizde, çocu

ğa

ği

ş larıyla

bir ortam

özgü bir alan yaratılır, bu alanın

özgür hissetmesini ve duygularını önyargısız biçimde sunmasını

Bu atölye programımızda, çocuk okulda ö

sayısız tecrübe kazanır, muhakeme yetene

ğ ımız

ş üm

ğ renme

anlatmasının yoludur. Çocu

ğ rendi ğ i

ği

kuramsal bilgileri

ve becerileri geli

atölye programımızda çocuklar sanat aracılı

ğ ıyla

ş ir.

kimya, biyoloji, ileri

gibi farklı alanlara da dokunuyorlar. Sanat etkinliklerimizde çok malzeme ve az

yönlendirmenin önemli oldu

ğ una

inanıyoruz ve çocuklarımıza, yaratıcılıklarını arttıracak

özgür bir ortam sunuyoruz.

Minik sanatçılar her atölyenin sonunda ürettikleri sanat eserini beraberlerinde götürürler.

3+ YAŞ GRUPLARI
Kille minik ellerin bulu

ş tu ğ u

bu atölyede, hayaller kille tanı

ş ıp ş ekil

seramik ürününü kendisi için tasarlayıp, hazırlıyor.Duygu, dü
aktarılmasını sa
ya

ş larda

ğ layan

kil, üç boyutlu dü

soyut kavramlara ili

ş kin

ş ünmeye

ğı

de yardımcı oluyor. Çocu

şı

ğ lıyor.

ğ laması,

ş ması

ğa

ele

Dı

ş

ğ itim

dünyayı ve nesnelerin

ş ması

ş tırması,kilin

ş tirel

yakla

ş ma,

bilinci, disiplin, sosyalle

ş me

faydaları

neticesinde de ortaya somut, tamamen çocu

dünyasını ve hayal gücünü yansıtan bir eser çıkıyor. Grup çalı

çalı

küçük

korkulan durumları veya hayvanları kil ile var

süren korkunun dizginlenmesini kolayla

arasında bulunuyor. Seramik çalı

atölyeleri, çocu

ğ un

şa

sunması, ayrıntıları daha iyi fark etmeyi, soyut formları somut

düzleme rahatlıkla oturtmayı sa
ederek, bunlara kar

ve sıkıntıların dı

ifadeleri kafasında oturtabilmesi, ileriye dönük e

hayatında, kavrama süreçlerinde de kendisine yarar sa
formunu algılama olana

ş ünce

Seramik
..
Atolyesi

alıyor. Her çocuk ilk

payla

ş ma,

ş ması ş eklinde

ğ un

yapılan kil

temizlik, düzen, konsantrasyon, grup

gibi ayrı ba

ş lıklarda

da yarar sa

ğ lıyor.

iç

Masal
Saati

TÜM YAŞ GRUPLARI

Masallar, de

ğ erlerin

çocuklara aktarılmasında önemli bir rol oynar. Masal dinleyen çocuk,

kendi zihninde çözümlemeler yapar, analitik dü

ş ünür.

Masalın dil geli

ş imi

ise oldukça büyüktür. Atölyemizde, masallar dünyasına keyifli bir yolculu
hafta farklı bir masalı konu edindi

ğ imiz

üzerinde etkisi

ğa

çıkıyoruz. Her

bu programımızda çocuklar masal kahramanlarının

renkli dünyasına misafir oluyor, hayal kuruyor, onları tanıyor, onlarla empati kuruyor ve bu
yollarla neden sonuç ili
e

ğ lenceli

ş kisi

kurmayı deneyimliyorlar. Bu atölyemizde, çocuklar, masalları

sanatsal aktivitelerle yeniden yorumluyorlar.

Masal Saati Atölyemiz yakla

ş ık

45 dakika olarak tasarlanmı

3+ YAŞ GRUPLARI
Oyun, çocu

ğ un

kendini ifade etme yöntemidir. Çocuk gördüklerini, bildiklerini,

deneyimlerini, ne
amacı, çocu
canlandırdı

ğ un

ğı

ş esini

oyun aracılı

ğ ıyla

yansıtır. Yaratıcı Drama etkinliklerinin genel

her alanda kendini daha fazla tanımasına olanak sa

ğ lamaktır.

Çocuk

bir karakterin özelliklerine bürünürken, kendini ve insanları farklı açıdan

gözlemleme fırsatı yakalar. Hayal gücünü kullanarak çevresini tanır, duygularını harekete
geçirir.
ileti

Drama etkinliklerinde yer alan, yaratıcılı

ş imde

bulunan çocuk, sosyal ya

ş amında

ğ ını,

vücudunu kullanan, (sözlü-sözsüz)

rahat ve güvenli hareket eder. Yaratıcı drama;

tüm sanat dallarını ve özellikle de tiyatroyu kullanan “ki
çocukların yaratıcılıklarını geli

ş tirmek

ş isel

için önemli bir araçtır.

Yaratıcı Drama Atölyesi 60 dakika olarak tasarlanmı

ş tır.

geli

ş im”

çalı

ş ması

olup

ş tır.

Yaratici
Drama
..
Atolyesi

5+ YAŞ GRUPLARI

Mutfak
..
Atolyesi

Bu atölyemizde minik
sa

ğ lıklı

ş eflerimizi

ve leziz menüler minik

duyusal oyun tabanlı bu çalı

mutfa

ğa

ş eflerimizin

ş mamızda

davet ediyoruz. Çocuklar için tasarlanmı

çocuklar mutfakta gerçek bir deneyim ya

atölyemizde çocuklar mutfak araç gereçlerini tanır, bu araçların kullanımını ö
yiyecek ve içeceklerin tadını ve kokusunu ayırt eder, tarife göre e
ö

ğ renir

ğı

tarifi arkada

Bu programımız yakla

ş ık

ş larıyla

ve ailesiyle

ğ ılması

ş

yo

ğ un

kıvamlı suyun yüzeyine, boyaların yayılması ve

temeliyle uygulanan en eski ve özel Türk ka

ğ ıt

sanatlarından biridir. Atölyemizde çocuklar renklerin dans mucizesine e
sanatının sırlarını ve renkleri kullanmayı ö

ğ renecekler.

renklerle beraber gerçekle

ş tirece ğ i

bekliyoruz. Sabretmenin, de

ğ i ş imin

muhte

ve sakinli

itibaren çocuklarınızın ebru sanatı ile tanı
rezervasyon yaptırabilirsiniz.

ş em

süsleme

ş lik

edip, ebru

Hem yaratıcılıklarını, hem de hayal

dünyalarındaki renkleri su yüzüne çıkararak kendi desenlerini olu

ş turacaklar.

Minik ellerin

deneyimler için Ebru Atölyemize

ğ in

anlatıldı

ş masını

ğı

payla

ş ır,

60 dakika olarak tasarlanmı

5+ YAŞ GRUPLARI

farklı dokularda da

ş le ş tirme

ş arlar.

bu atölyede 6 ya

ş ından

ve bu heyecanı tatmasını isterseniz,

Bu

ğ renir,

yapmayı

ve tarifini tamamlayarak tadar ve böylelikle mutfakta gerçek bir deneyim ya

Hazırladı

Ebru sanatı, özel olarak hazırlanmı

ş

hünerli ellerinde hayat buluyor. Montessori ve

ş ar.

kalanını paketleyerek evine götürür.

ş tır.

Ebru
..
Atolyesi

..

5+ YAŞ GRUPLARI

..

Permakultur
..
Atolyesi

Permakültür kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir sistem tasarımıdır. Permakültürde
do

ğ ayı

ba

ğ lantı

olu

taklit etmek, do

ğ ayla

uyum ve do

kurmak ve kendimizi do

ş turmak

ğ anın

ğ aya

minimum müdahale esastır. Do

içine yerle

Bu programımızda çocuklar do

ğ aya

ş üncelerden

ğ in

ş ıp

ğa

ğ ayla

ile ba

ş tiriyorlar. Ş ehirde

ş itlili ğ ine

sürdürülebilir ya

ğ urt

kadar do

ş amı

daha yakından
ve peynir

ğ aya

nasıl sa

dair her alanda

ğ larız,

hakkında

deneyim sahibi oluyorlar.

Permakültür Atölyemiz yakla

ş ık

45 dakika olarak tasarlanmı

7+ YAŞ GRUPLARI
Robotik Kodlama E

ğ itimi

isteyen özel bir e

ğ itim

olarak hazırlanmı

ş

di

ğ er

atölye çalı

programıdır. E

ş malarımızdan

ğ itim

farklı olarak 4 haftalık katılım

metodu ve programı ya

ş

gruplarına uygun

olup dünyada STEM olarak bilinen Science (Bilim), Technology

(Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) ö
e

ğ itim

verilmektedir. Bu e

ğ itim

programında 5 -7 ya

Programlama Dili’ni kullanıyoruz, 7+ ya
yapıyoruz. Robotik Kodlama E
robotlarını tasarlayıp in

şa

ş

ş

ileri-geri, sa

ğ lanıp,

ğ a-sola

yapmaktadırlar.

teknikleri ile

her iki ya

ş

grubunun çocukları da kendi

ederek, onları programlayıp harekete geçirmektedirler.

Tabletlerinden sürükle - bırak yöntemiyle kodlarını olu
robotlarına ba

ğ retim

grubu çocuklarımız için ScratchJr

grubu çocuklarımız için ise Arduino ile kodlama

ğ itimimizde,

ş turup,

yeniden

ğ lantıyi

duygularımıza bakalım.

ğ ayı

mahsulü tüketme, yo

yapımından, solucanların dünyasına, bitkilerin çe
gerçekle

uzakla

daha yakından bakma ve do

tanıma fırsatı buluyorlar. Ekip biçme, ekti

ş malar

temeldir. Do

için derin bir nefes alıp gözlem yapalım. Dokunalım, görelim, duyalım,

koklayalım, tadalım ve deneyimleyelim. Dü

çalı

ş tirmek

bluetooth aracılı

ğı

ile

robotlarını sensörler (ultrasonik sensör, renk sensörü vb) aracılı

ğı

veya renk görünce farklı komutlarla hareket ettirip programlama

ile

ş tır.

Robotik
Kodlama
Egitimi

