
Oz Art Bez Çalgılar

Oz Art  
BEZ 
KEMAN 
Çocuklarınızı küçük yaşta 
bir müzik aleti ile 
tanıştırmanın en güzel 
yolu.  

Çocuklarımızın 3-6 yaş arası en iyi dostları bezden 
bir panda, eşek ya da bir bebek olabiliyor. Biz Oz 

Art olarak ülkemizin çocuklarına sevgilerini 
paylaşabilecekleri, çalgı çalma hareketlerini 

deneyimleyebilecekleri yepyeni bir arkadaş 
kazandırmak istedik. Yumuşacık, güler yüzlü ve 

ileride gerçek bir kahramana dönüşüp onlara güzel 
sesi ile seslenebilecek bir arkadaş… Gerçeğine 

yakın ölçüler ve parçalara sahip Oz Art Bez Çalgılar, 
çocuklarınızın güvenli biçimde etkileşebilecekleri, 

pek çok eğitsel kazanım elde edebilecekleri 
biçimde geliştirildi. 



Oz Art Bez Çalgıların Hedefi Ne? 
3-6 yaş arası çocukların kendilerini incitmeden bağ 
kurabilecekleri, gerçek ölçülerine ve yapılarına yakın 
çalgılarla tanışmalarını, ilk çalgı çalma hareketlerini 
deneyimlemeleri ve dostluk kurmalarını sağlamak, 
bireysel ve toplu etkinliklere katılarak pek çok değerli 
eğitsel kazanım elde etmelerine yardımcı olmak.  

Oz Art Bez Çalgılarla yapılabilecek 
etkinlikler var mı?  
İlk etapta yaylı çalgılar keman, viyola, çello ve kontrbas ürettik ve bu 
çalgılar ile bir “Bez Yaylı Orkestra” kurmak mümkün. Çocuklar 
özellikle anaokullarında bunu benzersiz bir “müzikal” etkinlik olarak 
uygulayabilirler. Evde de aileler de birer çalgı alıp kendi içlerinde 
bu etkinlikleri gerçekleştirebilirler. Baba kontrbasa geçer, anne 
çelloya, çocuklarda kemanları alıp bir kuartet olabilirler, sonra da 
çalgıları değişirler.  Bu etkinlikleri görüntü ve ses olarak 
destekleyecek videolar yolda. 

Bezden Çalgılarla 
Etkinlikler nasıl 
gerçekleşecek? 
Yaylı orkestrayı çocuklara dağıttıktan 
sonra ekranda Oz Art’ın Youtube 
kanalında yayınlanan “Haydi Oz Art 
Orkestrasının Başına”, “Çalgımızı Güzelce 
Yerleştirelim”, “Oz Art Bez Orkestranın İlk 
Şarkısı” “Yağ Satarım’ı Öğrenelim” “Hep 
Beraber İzmir Marşını Çalıp Söyleyelim” 
gibi pek çok videodan yararlanarak bez 
orkestra etkinliği uygulatabilirsiniz.



Oz Art Bez Çalgıların çocuğunuza ne faydası 
var?  
Bez bebeklerin ve pelüş hayvan arkadaşların ortak özelliklerinden biri 
çocuklarımızın “sevgi alan” bir bireyin yanında “sevgi veren” bir birey 
olmayı deneyimlemelerini sağlamak. Bez çalgılar, hem çocuğunuza 
sevgisini paylaşabileceği bir arkadaş olacak, hem de “yay yuvası” 
parçası sayesinde eğitsel etkinliklerde kullanılabilecek. Çocukların, Bez 
Orkestra etkinliklerine katılmaları halinde öngörülen eğitsel kazanımları 
arasında: kendi bedensel hareketlerine odaklanma, topluluk ile beraber 
hareket etme, ortak hedef için çalışma, yönlendirmeleri takip edebilme, 

çalınan müzik ile aynı anda hareket edebilme, çalınan müzikte oluşan farklı ritimleri bedensel 
hareketlerle taklit edebilme, şarkı söyleme, söylediği şarkıya uygun biçimde bedensel hareketler 
gerçekleştirme, küçük el kaslarını kullanma, çalgı tutmayı ve yay kullanmayı öğrenme gibi pek 
çoğunu sayabiliriz.  

Oz Art Bez Çalgılar Sağlıklı mı?  

Herhangi bir bez bebekten hiçbir farkı olmayan ürünler 
ürettik. Çello ve kontrbas içerisindeki sünger iyi kalitede ve 
tutkal kullanılmadan eklemlenmiş. Tüm çalgılarda kullanılan 
kumaşlar TSE standartlarına uygun olarak temin ediliyor ve 
CE ibaresi taşımak için gereken şartlara sahip. Resmi tüm 
gerekli izinler alınarak üretilen çalgılarımız güvenli. 
Çalgılarımız ev kadınları tarafından üretim talimatlarına göre 
dikiliyor ve test ediliyor. Tüm malzeme OzArt Akademi 
tarafından terzilere teslim ediliyor ve sizlere ulaşmadan 
tekrar OzArt Akademi tarafından gözden geçiriliyor.  

Oz Art Bez Çalgıların neden görüntüleri 
birbirinden farklı?  

Bez çalgıların malzeme standartları tamamı ile aynı olmasına 
rağmen, farklı ev kadınları tarafından dikildikleri için görünüşleri farklı. Biz bu doğallığı seviyoruz. 
Fabrikasyon olmayan hiçbir iki şey doğada da aynı değil zaten. 



Oz Art Bez Orkestra ve Eğitim Videolarına Ne Zaman 
Ulaşabiliriz?  

Bu videolar konservatuvar eğitmenleri danışmanlığında hazırlanma aşamasında ve 2020 yılı yaz 
günlerinde sizlerle olacak. Bizi sosyal paylaşım sitelerimizden takip edin.  

Oz Art Bez Çalgılardan Nasıl Edinebiliriz? 

 Henüz sadece Ozart Akademi’ye ulaşarak temin edebilirsiniz. Bizi takip ederseniz daha sonra 
dağıtım noktalarımızdan size yakın bir tanesini araştırabilirsiniz. 

İletişim: 

tel:0222 315 2528   e-posta:ebrutunca@ozartakademi.com
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