#EvdeKal #F deHayattır
Merhaba Sevgili Anne, Sevgili Baba,
Birimizin hepimiz için yaşadığı günlerdeyiz.
Her hafta cuma günü sizinle paylaşacağımız Fide bülteni ile
evimizi, içimizi güzelleştirmenin ve COVID19'a rağmen
iyi, sağlıklı hissetmenin peşindeyiz.
Sevgiyle : )

T yatro

Şehir tiyatrolarının perdeleri
#KoronaGünlerinde de açık
Dünya T yatro Gününde, 27 Mart Cuma günü, saat 20.00’da,
Geç Kalanlar s ml yet şk n oyununu, 28 Mart Cumartes günü, saat 14.00’da
Pollyanna s ml çocuk oyununu buradan zleyeb l rs n z.

Konser

Şudabap müzik grubu çocuklarla buluşuyor!
Çocukların severek d nled ğ ve tak p ett ğ Şubadap müz k grubu, 29 Mart Pazar
günü, saat 18.00’da, YouTube sayfalarından gerçekleşt recekler konserle
çocuklarla buluşacak. Buradan zleyeb l rs n z.

F lm

Won’t Back Down (Boyun Eğmeyeceğim)
Çocukların hayatlarında anlamlı b r değ ş m yaratab lme amacıyla ş b rl ğ yapan
öğretmenlere ve ebeveynlere değ nen f lm, gerçek olaylardan zler taşıyor. F lm,
olumsuzluklara rağmen farklı ve güzel b r gelecek hayal yaratmanın mücadeles
eşl ğ nde güçlü mesajlar ver yor.

Sesl K tap

Sincap Gilehri ve tilki Laalu iyi arkadaştırlar.
Ama tilki Laalu kendini biraz fazla övünce, sincap Gilehri
de ona bir ders vermeye karar verir.
Yazar She la Gandh ’n n çocuklar ç n kaleme aldığı İng l zce
sesl k tabı hemen d nlemeye başlayın.

Müze

Metropolitan Müzesi binlerce sanat eserini
çevrimiçi ziyarete açtı
New York'tak müzey Buradan gezeb l rs n z.

Evde Atölye

Evde origami ile renkli bir balık yapmaya
ne dersiniz?
F de Okulları Or gam Atölyes öğretmen At lla Yurtkul
nasıl yapacağınızı anlatıyor.

Eğ t mped a

Doğayı ve hayvanları seven, üretmeye ve icat yapmaya
meraklı, uzay ve astronomiye ilgili,
kod yazmayı seven ve tarihe meraklı çocuklar için
100 Eğ t c YouTube Kanalı
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