
 

Etnoloji Atölyesi 

Çocukları farklı amaçlar içeren etkinliklere davet ediyoruz. Onlara sosyal 

bir bilim olan etnololoji ile tanışma fırsatı sunuyoruz. Etnoloji bilimi ile 

insanların kültürel farklılıklarından yola çıkarak insanların birbirlerinden 

farklı türler olmadıklarını vurguluyoruz. Öte yandan, bu atölye 

çalışmaları ile çocukların yabancı dil eğitimlerine destek oluyor ve 

eğlenceli uygulamalarla yeni kelimeleri akılda tutmalarına yardımcı 

oluyoruz. 

90 dakika sürecek Etnoloji Atölyesi farklı aşamalar içermektedir.İlk etnoloji atölyemiz Kuzey Amerika 

yerlilerini konu almaktadır. Birçok çocuk için "kovboylar ve kızılderililer" oyunları klasikleşmiştir, 

etnoloji atölyesi uygulamasıyla bu oyunları kızılderililerin kültürleri ile zenginleştiriyoruz. 

Atölyenin başlangıç noktası, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde kovboylar ve kızılderililere ait oyuncakların 

sergilendiği bölüm. Bu bölümdeki oyuncaklar sayesinde çocukların hayal gücünü canlandırıyoruz. 

Diyalog ve masal anlatımı ile burada kızılderililerin yaşam biçimi ve tarihleri hakkında bilgi 

paylaşıyoruz. 

Sonrasında çocuklar iki farklı geleneksel kızılderili oyunu oynuyorlar ve Cheyennes veya Iroquois gibi 

kabilelerin başlıklarına yoğunlaşıyorlar. Bu başlıkların şekilleri, kullanılan materyalleri ve bu başlıkların 

anlamları hakkında bilgiler verilerek, çocukların, kızılderililerin insanlarla, hayvanlarla ve doğa ile 

ilişkilerini daha iyi anlaması sağlanıyor. 

Çocuklar kendi kızılderili başlıklarını yapıyor ve atölye çalışmasını yine kızılderililere ait "çim dansı" 

yaparak bitiriyorlar. 

Bu etnoloji atölyeleri kültürleri harmanlamak ve çocukların yeteneklerini geliştirmek için kurgulandı. 

Farklı kültürleri keşfetmek, çeşitliliğe değer vermek, diğerlerinin kültürlerinin içselleştirilmesini 

sağlamak okul gruplarını zenginleştirmek ve özgüven aşılamak için bir yol. Sunulan aktivitelerde 

amaçladığımız, çocuklarda merak duygusu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmek, kendilerine saygı 

aşılamak, genel motor yetilerini geliştirmek ve yabancı dil (İngilizce, Fransızca) seviyesini artırmaktır. 

Aynı zamanda öğretmenlere, bu atölye çalışmasının öncesinde sınıflarında öğrencilerini 

hazırlamalarını tavsiye ediyoruz. Kızılderililer etrafındaki aktiviteleri, kelimeler ve görseller ile 

destekleyerek öğretmenlerimize bir eğitici kart sunuyoruz. Kuşkusuz atölyeye katılım için bu içerik 

üzerinde sınıf çalışması yapmak mecburi değil. 

Süre; 90 Dakika 

Yaş Grubu; 7-10 yaş 

Ücret: Kişi başı 40 TL’dir ( Müze giriş ücreti dahildir). 

Katılımcı sayısı; Bu müze gezisi en az 10, en fazla 15 - 25 kişi ile yapılmaktadır. 

Öğretmenler için eğitici kartı indirilmek üzere aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. 

  

  



  

DÜŞLER UÇAĞI 

‘Düşler Uçağı’ oyunu İstanbul Oyuncak Müzesi’nde çocuklara daha verimli bir 

müze gezisi sunmak ve çocuklara sergilenen oyuncaklar üzerinden dünya 

tarihini anlatmak amacıyla özel olarak yazılmış bir masal eşliğinde müze 

gezisini kapsayan bir oyundur. Çocuklar masalın kahramanları olarak 

interaktif bir şekilde oyuna katılacaklar ve eğlenirken öğrenmenin keyfini 

yaşayacaklar. 

İçerik; 

Oyunumuz, düşlerinde uçağı ile dünyayı gezen bir çocuğun müzede kurduğu hayallerden yola 

çıkmaktadır. Elinde uçağı, üstünde pilot kostümü ile ziyaretçilerimizi karşılayacak küçük pilotumuz 

kitapları çok seven, hayalperest ve sevecen bir karakterdir. Müzenin girişinde misafirlerini karşılayan 

pilotumuz düşlerinde uçağı ile dünya turuna çıkmaya hazırlanmaktadır. Kurduğu oyuna misafirleri de 

dahil eder, onlara uçağa biniş kartlarını dağıtır ve kurduğu hayallerden bahsetmeye başlar. 

Yolculuk başlamıştır, bu yolculuk sırasında ihtiyaç ve teknik eksiklerin giderilmesi için müzenin her 

katında bulunan mola istasyonlarında durulur. Durulan istasyonlarda farklı ülkelerin oyuncak kültürü 

üzerinden dünya tarihi ve kültürel bilgiler çocuklara aktarılmaktadır. Karşılaşılan farklı sürprizler ile 

yolculuk sürer ve hayali dünya turu tamamlanır. 

Kazanım; 

Gözlem kabiliyetinin güçlendirilmesi, düş gücünün zenginleşmesi, dünya tarihine ilişkin gerçek bilgileri 

oyun içinde eğlenerek öğrenme olanağına sahip olunması, dinleme ve ortak hareket etme 

becerilerinin geliştirmesi. 

Süre; 45 Dakika 

Yaş Grubu; 6-9 yaş 

Ücret: Kişi başı 30 TL. 

Katılımcı sayısı; Bu müze gezisi en fazla 25 kişi ile yapılmaktadır. 

 

Oyuncaklarla Hayallerimi Kodluyorum Atölyesi 

Geleceğimizi, teknolojiyle üretebilen çocuklarımız şekillendirecek. 

Teknolojinin gücünün farkındayız ve hayallerini gerçekleştirmek için 

teknolojiyi araç olarak kullanmayı başarabilen bireylerin yetişmesine katkı 

sağlamak istiyoruz. 

'Oyuncaklarla Hayallerimi Kodluyorum' atölyesinde, çocuklar oyuncak 

müzesinde sergilenen oyuncaklardan ilham alarak kendi oyuncaklarını 

üretecekler ve programlayarak onlara hayat verecekler. Farklı malzemeleri 



 

kullanarak kendi oyuncaklarını yapan öğrenciler atölyenin sonunda algoritma ve programlama 

becerilerine sahip olacak, teknolojiyle üretebilmenin tadına varacaklar. 

Eğitmenler: RobinCode Eğitim Teknologları 

Yaş Grubu: 5-14 yaş 

Ücret: 75 TL+KDV’dir ( Müze giriş ücreti dahildir). 

Katılımcı sayısı; Bu atölyeye en fazla 25 öğrenci ile katılım sağlanmaktadır. 

Code.org Türkiye Sorumlusu RobinCode.org Hakkında; 

CODE.ORG Türkiye sorumlusu ROBINCODE.ORG, ülkemizin teknoloji üreten güçlü bir ülke olması 

yolunda, erken yaşta bilgisayar bilimlerinin öğretilmesi ve her çocuğa eşit fırsat verilmesi ile yeni 

nesillerin teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten bir nesil yetiştirilmesi için çalışmaktadır. Bu 

sorumlulukla Global Ortakları CODE.ORG, Google, ORACLE, CISCO, IBM desteğiyle 5-16 yaş 

grubundaki çocuklara bilgisayar programlama, siber güvenlik, 3D, Robot, Tekno girişimcilik ve STEM 

eğitimleri vermektedir. 

Arkeoloji Atölyesi 

8-11 yaş grubundaki öğrencilere yönelik tasarlanmış olan Arkeoloji 

Atölyesi’nde katılımcılar arkeoloji ile tanışıyor. Kazı bilimi, arkeologların 

çalışma teknikleri, kazı çalışmalarında karar alma yöntemleri, kazı 

ekiplerinin oluşturulması, höyüklerin özellikleri ve oluşumu gibi konularda 

kısa bir slayt gösterisi ile bilgi sahibi olacak küçük arkeolog adayları daha 

sonra bir höyük maketi üzerinde öğrendikleri pratik yapma imkanı 

bulacaklar. Katılımcı öğrenciler buluntuların çıkarılması, temizlenmesi, 

kırılmış parçaların birleştirilmesi, ait oldukları tarih döneminin saptanması ve buluntuların vitrinlere 

etiketlendirilerek konulması ve  kronolojik bir şekilde minik bir arkeoloji müzesi yaparak bu süreçleri 

deneyimleyecekler.. Katılımcıların hazırladığı bu küçük maket müze ise bu günün anısı olarak etkinlik 

sonunda öğretmenlere verilmektedir.   

En az 15, en fazla 20 öğrencinin katılabileceği atölyede öğrenciler 10’ar kişilik gruplar halinde farklı 

görevlerden sorumlu birer ekip halinde çalışacaklar. İlerleyen bölümlerinde ise öğrenciler arasında 

rotasyon yapılarak, her katılımcının değişik görevleri üstlenmeleri sağlanacaktır.  Öğrencilerin 

buluntuların ait oldukları dönemleri saptamak için gerek duyacakları ipuçları atölye odasındaki 

panolara asılacak.  

Süre; 90 Dakika 

Yaş Grubu; 8-11 yaş 

Ücret: Kişi başı 60 TL’dir (Müze giriş ücreti dahildir). 

Katılımcı sayısı; Bu müze gezisi en az 15, en fazla 20 kişi ile yapılmaktadır. 

 

  



 

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi 

Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirebileceğimiz atölye 

çalışmasında çocuklar birbirinden farklı, sevimli şekillerden oluşan 

havyan şekilli tahta oyuncakları boyuyorlar. Çocuklar kendi 

oyuncaklarını yaparken hem yaratıcılıklarını geliştiriyor, hem de çok 

eğleniyorlar. Müzeden ayrılırken boyadıkları oyuncakları da 

yanlarında götüren çocuklar evlerine bir hatıra ile dönmenin keyfini 

yaşıyorlar. 

 Tahta oyuncakların adedi 10 TL. ile 35 TL. arasında değişmektedir. Ücretlendirme seçtiğiniz oyuncağa 

ve katılımcı sayınıza göre yapılmaktadır. 

 

Tiyatro Gösterisi 

Müze gezisinin ardından öğrencilerimizin bu geziyi daha keyifli ve 

hatırlanabilir kılabilmeleri adına dahil olabilecekleri bir tiyatro 

etkinliğimiz de mevcuttur. Tiyatro gösterilerinin gerçekleştirilmesi için 

en az 35 kişinin katılımı garanti edilmelidir. Tiyatro Ücreti kişi başı 35 

TL'dir (Müze giriş ücreti  dahildir). 

Evvel Zaman İçinde - Tek Kişilik Müzikli Çocuk Oyunu: Hayalbaz 

 Oyun Atölyesi'nin hazırlayıp sunduğu "Evvel Zaman İçinde" adlı oyunda çocukluğumuzdan beri 

dinlediğimiz masallar, sürpriz dostlarla birlikte canlanmaya başlayacak. 3 yaş ve üzeri çocuklara 

yöneliktir. 

 Kırmızı Burnun Yolculuğu- Mim Gösterisi: Kırmızı burnunu kaybeden bir Palyaço, kayıp burnunu 

ararken kendini bir anda bir tiyatro sahnesinde, seyirci karşısında bulur ve komik olaylar birbirini takip 

eder. Sizi, şaşkın palyaço ile beraber kırmızı burnunu aramaya İstanbul Oyuncak Müzesi'ne bekliyoruz. 

4 yaş ve üzeri çocuklara yöneliktir. 

Bremen Mızıkacıları- Müzikli Çocuk Oyunu: Beyaz konağın Aşçıbaşısı Memo, yemek kitabı ile masal 

kitabını karıştırınca olanlar olur. Kahramanlarımız, yani meşhur Bremen Mızıkacıları; eşek, köpek, kedi 

ve horoz kendilerini bir anda konağın mutfağında bulur ve komik olaylar birbirini izler. 3 yaş ve üzeri 

çocuklara yöneliktir. 

 Kayıp Eşya Bürosu - Obje Tiyatrosu: Sahibi tarafından takside unutulan bir sardunya çiçeğinin 

öyküsünü dinlemeye ne dersiniz? Kendi gibi unutulmuş birçok farklı eşya ile yaşamaya ve onları 

tanımaya başlayan sardunyayı yeni arkadaşlıklar ve sürprizler beklemektedir... Çocuk edebiyatının 

tanınmış yazarlarından Sevim Ak'ın aynı adlı hikayesinden uyarlanan ve Tiyatro Bereze tarafından 

sahnelenmektedir. 3 yaş ve üzeri çocuklara yöneliktir. 

  

 

  



 

Seramik Atölyesi 

Toprak her zaman insanın yakın dostu oldu. Geleceği toprağa 

dokunarak ellerimizle şekillendirdik. Kimi zaman araç, gereç yaptık, 

kimi zaman yuva yaptık içinde barındık. Şimdi çocuklar İstanbul 

Oyuncak Müzesi seramik atölyesinde kil ile birlikte düşlerini 

şekillendirecekler ve seramikten yapılmış sürpriz bir objeyi 

renklendirecekler. 

Seramik atölyesi 4 yaş ve üzeri çocuklar için en az 10 en fazla 20 

kişilik guruplara yapılabilmektedir. Etkinlik ücreti 45 TL'dir (Müze giriş ücreti dahildir). 

  

Origami Sanat Atölyesi 

"Koşuşturmalı bir hayatta, sessiz bir alanda oturup ufak bir kağıt parçasını 

katlamak bile çocuğunuza denge ve huzuru getirecektir… Sadece 

çocuğunuza biraz zaman ayırmayı ve bir kağıt parçası vermeyi 

unutmayın…' Eğitmen Gökçen Atamgüç eşliğinde çocuklar kağıt katlama 

sanatının inceliklerini öğrenerek keyifli bir etkinlik gerçekleştiriyorlar. 

Origami atölyesi 4 - 9 yaş arası çocuklar için en az 10 en fazla 20 kişilik 

guruplara yapılabilmektedir. Etkinlik ücreti 40 TL'dir.(Müze giriş ücreti 

dahildir.) 

  

 DEDİO Yaratıcı Eller Atölyesi 

Ahşap ve farklı malzemelerle el becerilerinin kullanıldığı bu atölyede okul 

grupları İstanbul Oyuncak Müzesi'nden evlerine kendi elleriyle yaptıkları 

farklı oyun, oyuncak ve dekoratif tasarımları götürür. Gelecekte çocukları ve 

torunlarına anlatacakları anıları ve paylaşacakları objeleri müzede tasarlarlar. 

(3-12 yaş -okul öncesi ve ilk öğretim grubu) Okul grubu için mutlaka bir 

seçeneğin belirlenmiş ve zamanında Müze yönetimiyle paylaşılmış olması 

hem malzeme hazırlığı hem de etkinliğin zaman yönetimi açısından önem 

taşımaktadır. (Atölye Ücretleri Kişi başı 25 TL'dir.) 

  

Atölye Seçenekleri: 

* Satranç Oyunumu Tasarlıyorum 

* Yoyo Oyuncağı Tasarım Atölyesi 

* Mimarlar Müze Binası Tasarım Atölyesi 

* Kumbara Tasarım Atölyesi 

* Karagöz Hacivat Kukla Tasarım Atölyesi 



 

* Pinokyo İpli Oyuncak Atölyesi 

* Dinozor Oyuncağım Atölyesi 

* Ahşap Puzzle/Yapboz Atölyesi 

* Çizgi Film Kahramanları Oyunu Tasarım Atölyesi 

* Charlie Chaplin Oyuncağı Tasarım Atölyesi 

 

Okul gruplarına yönelik tasarlanmış yukarıdaki tüm etkinliklere katılım için gelmeden önce mutlaka 

rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. 

 Daha fazla bilgi veya rezervasyon yapmak için bize bu 0216 359 45 50-51 numaralı telefonlardan 

ulaşabilirsiniz. 

 


