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Yoğun ve yorucu bir seneyi geride bıraktık. Yeni bir döneme iyi ve dinamik başlamak için verimli 
bir tatil geçirmek gerekir. Tatil hem dinlenmemiz için hem de sene içerisinde yoğun okul 
programı nedeniyle vakit bulamadığımız bazı etkinliklere zaman ayırmak için önemli bir fırsat. Bu 
etkinlikleri yaparken çocuklarımızın hem eğlenerek iyi vakit geçirmesi hem de kendilerini çeşitli 
alanda geliştirmelerini hede�emeliyiz. Sinema ve tiyatro gibi sanatsal etkilikler, spor ve atölye 
çalışmaları gibi psikolojik, bilişsel ve �ziksel olarak gelişimine katkıda bulunan aktiviteler tercih 
edilebilir.

Sizin için hazırladığımız etkinlik önerilerine göz atabilirsiniz. Keyi�i ve verimli bir tatil geçirmeniz 
dileğiyle.

Kahve Dünyası Atölye – Çikolata Kursu

 10 Haziran - 30 Haziran

Gerçek bir çikolatasever, çikolata yapmayı da 
sever. 

Kahve Dünyası’nın lezzet ustalığı konusunda kendini 
kanıtlamış ne�s çikolatalarının siz de nasıl yapıldığını 
merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam 
size göre! Atölye’ de çikolata ile kahvenin muhteşem 

birlikteliği kahveli spesiyal çikolata, sadeliğiyle asaletini kanıtlayan lezzet klasiği trüf, birbirinden 
lezzetli içeriklerle hazırlanan tablet çikolata, içi sürprizlerle dolu çikocaracrunch ve içmeye 
doyamayacağınız sıcak çikolata yapmanın key�ni yaşayacaksınız. Üstelik kendi özel yorumunuzla 
zenginleştirdiğiniz birbirinden lezzetli el yapımı çikolatalarınızı, özel kutularıyla sevdiklerinize de 
hediye edebileceksiniz.
Keyi�i vakit geçirmeniz ve a�yetle tüketmeniz dileğiyle…

TATİL ZAMANI
Ailece Mozaik

 15 Haziran 2019 / 27 Temmuz 2019

Akbank Sanat çocukları zevkle, eğlenerek ve 
yaratarak oynamaya, sanat yapmaya davet 
ediyor.

"Ufak parçaların yan yana gelmesiyle oluşan mozaik 
resimler! Bu sefer bu parçaları ailelerimizle beraber  
polimer killeri kullanarak 'Mille�ori' tekniği ile 
yaparken kaliteli, yaratıcı ve eğlenceli vakit 

geçireceğiz. Bakalım çocuklarla yetişkinlerin hayallerinin birlikteliği neler ortaya çıkaracak! Bolca 
yoğurma, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık!"

Mobil Heykel Atölyesi

 15 Haziran 2019 / 6 Temmuz 2019

Akbank Sanat çocukları zevkle, eğlenerek ve 
yaratarak oynamaya, sanat yapmaya davet 
ediyor.

Çocuklar, modern heykelin en önemli 
sanatçılarından Alexander Calder'ı tanıdıktan sonra 
onun sanat tarihinde ilk olarak yaptığı Mobil 

Heykelleri inceleyecekler. Sonrasında ise herkes kendisi için rengârenk ve havada asılı duran 
Mobil Heykelleri yaratacak!

Rahmi M. Koç Müzesi Çocuk Atölyeleri

 15 Haziran - 29 Haziran

Rahmi M. Koç Müzesi'nde 4-14 yaş arası çocuklar 
için düzenlenen "Hafta Sonu Eğitim Atölyeleri" 
çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel olarak 
gelişmelerine yardımcı oluyor. 

Gelişim ve öğrenim çok yönlü sosyal ve kültürel 
çevreler içinde, onlardan etkilenerek oluşmaktadır. Bu nedenle sosyal ve kültürel gelişimin bir 
parçası olan müzeler de yaptıkları faaliyetlerle çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel, dil 
gelişim ve becerilerine katkıda bulunmayı, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi 
hede�emektedir. Rahmi M. Koç Müzesi bu hede�eri gerçekleştirebilmek için 2002 yılından bu 
yana sistemli şekilde hazırlayıp uyguladığı Müze Eğitimi Projeleri’ne 2009 yılında Faber Castell’ in 
sponsorluğunda gerçekleşen Hafta sonu Eğitim Atölyesini de dâhil etmiştir. 

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru’ nun 2. Mevki Salonu’nda yer alan Hafta 
Sonu Eğitim Atölyesi’nde 4-14 yaş arası çocuklarla her hafta farklı bir atölye çalışması 
yapılmaktadır. Bu atölyeler tasarım, mutfak, boyama, sinema, matematik enerji, denizcilik, 
astronomi, heykel, kukla, drama vb. atölyeye katılan çocuklara yaş gruplarına göre yeni arkadaşlar 
edinerek iletişim ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra yaparak- yaşayarak 
öğrenebilme imkânı sunmakta. Çocuklar, atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmekten çok 
büyük mutluluk duymaktadırlar.

Küçük Sahne Çocuk Etkinlikleri

  
15 Haziran - 30 Haziran

Her saat başı yeni bir çocuk gösterisinin başladığı 
bir tiyatro düşünün, işte burasının adı Küçük 
Sahne...

Önceliği çocuk gösterileri, akşamları ise kendisine 
güvenen ekiplere kapılarını açıyor. 

Ayrıca çocuk atölyelerinin bulunduğu Wapiyon içerisinde biraz daha büyük “Orta Sahne” yi açmış 
bulunuyor, bazı oyunları da orada canlandıracak.
Geliyorsanız kesinlikle bir çocuk oyunu olacağını düşünebilirsiniz.
Gösteri süreleri 40 dakika civarındadır.

TİYATRO ÖNERİSİ – BİZİM AİLE
 
KONUSU: Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile" yi Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro 
sahnesine taşıyoruz. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli 
oyunumuzda emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkıyoruz.

KİTAP ÖNERİLERİ
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için düzenlenen "Hafta Sonu Eğitim Atölyeleri" 
çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel olarak 
gelişmelerine yardımcı oluyor. 

Gelişim ve öğrenim çok yönlü sosyal ve kültürel 
çevreler içinde, onlardan etkilenerek oluşmaktadır. Bu nedenle sosyal ve kültürel gelişimin bir 
parçası olan müzeler de yaptıkları faaliyetlerle çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel, dil 
gelişim ve becerilerine katkıda bulunmayı, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi 
hede�emektedir. Rahmi M. Koç Müzesi bu hede�eri gerçekleştirebilmek için 2002 yılından bu 
yana sistemli şekilde hazırlayıp uyguladığı Müze Eğitimi Projeleri’ne 2009 yılında Faber Castell’ in 
sponsorluğunda gerçekleşen Hafta sonu Eğitim Atölyesini de dâhil etmiştir. 

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru’ nun 2. Mevki Salonu’nda yer alan Hafta 
Sonu Eğitim Atölyesi’nde 4-14 yaş arası çocuklarla her hafta farklı bir atölye çalışması 
yapılmaktadır. Bu atölyeler tasarım, mutfak, boyama, sinema, matematik enerji, denizcilik, 
astronomi, heykel, kukla, drama vb. atölyeye katılan çocuklara yaş gruplarına göre yeni arkadaşlar 
edinerek iletişim ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra yaparak- yaşayarak 
öğrenebilme imkânı sunmakta. Çocuklar, atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmekten çok 
büyük mutluluk duymaktadırlar.

Küçük Sahne Çocuk Etkinlikleri

  
15 Haziran - 30 Haziran

Her saat başı yeni bir çocuk gösterisinin başladığı 
bir tiyatro düşünün, işte burasının adı Küçük 
Sahne...

Önceliği çocuk gösterileri, akşamları ise kendisine 
güvenen ekiplere kapılarını açıyor. 

Ayrıca çocuk atölyelerinin bulunduğu Wapiyon içerisinde biraz daha büyük “Orta Sahne” yi açmış 
bulunuyor, bazı oyunları da orada canlandıracak.
Geliyorsanız kesinlikle bir çocuk oyunu olacağını düşünebilirsiniz.
Gösteri süreleri 40 dakika civarındadır.

TİYATRO ÖNERİSİ – BİZİM AİLE
 
KONUSU: Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile" yi Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro 
sahnesine taşıyoruz. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli 
oyunumuzda emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkıyoruz.

KİTAP ÖNERİLERİ


