EN EĞLENCELİ
YAZ KAMPI KIDZANIA’DA!

• BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ
• SIRA DIŞI VE KEYİFLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

18 Haziraons
31 Ağust

Hafta içi:
8.15 - 18.30

KIDZANIA HER ÇOCUĞUN HAKKI!
KidZania, çocuk gelişimi konusunda Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) tarafından değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.

0 850 200 5439

kidzania.com.tr

kidzaniabilet.com

/ KidZaniaİstanbul

/ kidzaniaistanbul

/ kidZaniaist

YAZIN EN BÜYÜK EĞLENCESİ BAŞLIYOR!
KidZania İstanbul, 8.000 m2’lik bir alanda çocukların 65’ten fazla aktiviteye
katılarak sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdiği, tercih ettikleri
100’e yakın mesleği deneyimlediği, kendi kararlarını verip özgürce hareket
ettiği, eğlenirken öğrendiği Çocuklar Ülkesi’dir.
Çocuklar KidZania’da dünyayı tanırken aynı zamanda özgüvenleri artıyor ve
geleceğe hazırlanıyor!

KIDZANIA YAZ KAMPI
KidZania Yaz Kampı, bu yaz da 18 Haziran – 31 Ağustos tarihleri arasında,
çocuklar için harika bir program hazırladı.
Yaz Kampı kapsamında her sabah gerçekleşen Açık Hava Aktiviteleri; müzik,
sanat ve spordan oluşan Ortak Aktiviteler; özel konseptlerle hazırlanmış
Tema Aktiviteleri ve KidZania’da meslekleri deneyimleyerek geçirilen serbest
zamandan oluşan günlük, haftalık ya da 2 haftalık etkinlik programı
seçenekleri bulunuyor.
5-6, 7-9 ve 10-12 olmak üzere 3 yaş grubuna göre hazırlanan programda
çocuklar eğlenirken öğreniyor, kendilerini keşfediyor, ilgi alanlarını geliştiriyor
ve yeni bir sosyal çevreye dahil olarak yeni arkadaşlar ediniyor.
Haftalık programın son bulduğu cuma günlerinde çocuklara KidZania Yaz Kampı
katılım sertifikası veriliyor.

* AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ
* ORTAK AKTİVİTELER
* TEMA AKTİVİTELERİ: PSG Academy Türkiye Eğitmenleri Eşliğinde Futbol / Antuka

Tenis Akademisi Eğitmenleri Eşliğinde Tenis / Arçelik Teknoloji Merkezi ile
Maker Atölyesi / Şefler Atölyesi / Antuka Tenis Akademisi Eğitmenleri
Eşliğinde Jimnastik / Anadolu Ateşi Dans Programı

KidZania Yaz Kampı’nı kaçırmayın, 18 Haziran’a kadar geçerli erken kayıt
indiriminden yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçin!
KidZania Yaz Kampı'na katılan çocuklara doğum günü kutlamalarında
%15 indirim.

0850 200 5439

info@kidzania.com.tr

KIDZANIA YAZ KAMPI’NDA NELER VAR NELER!
Çocuklar KidZania Yaz Kampı’na her sabah kahvaltı ile başlıyor. Kahvaltı
sonrası ise önce açık havada sabah sporu yapıyor, sonra da sokak oyunları ile
öğlene kadar eğlenceli vakit geçiriyor.
Çocuklar öğle yemeğinden sonra, pazartesi günlerine özel ortak aktivitelere
katılıyor; dans ve spor etkinliklerinin yanı sıra Zuhal Müzik ile Ritim Atölyesi
aktiviteleri gerçekleştiriyor.
Çocuklar Salı – Cuma günleri arasında ise PSG Academy Türkiye Eğitmenleri
Eşliğinde Futbol, Antuka Tenis Akademisi Eğitmenleri Eşliğinde Tenis, Anadolu
Ateşi ile Dans, Arçelik Teknoloji Merkezi ile Maker Atölyesi, Antuka Tenis
Akademisi Eğitmenleri Eşliğinde Jimnastik ve Şefler Atölyesi programlarının
yer aldığı tema aktivitelerinden birini seçiyor, serbest zamanlarında ise
KidZania’daki tüm meslekleri deneyimleyerek harika bir yaz geçiriyor.

Açık Hava Aktiviteleri
KidZania Yaz Kampı’nda Açık Hava Aktiviteleri çok eğlenceli! Sabah sporu ile
başlayan aktiviteler ve öğle saatlerine kadar devam eden sokak oyunları ile
çocuklar motor becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştiriyor, sosyalleşiyor,
yardımlaşmayı öğreniyor ve fiziksel hareketlilik kazanıyor.
Ayrıca açık havada MG Photo ile fotoğrafçılık eğitimi de alıyorlar.

Geleneksel Sokak Oyunları
• İp Atlama
• Yakan Top
• Hulahop
• Seksek
• Çuval Yarışı
• Halat Çekme
Fotoğrafçılık

Stadyum
Parkur

14.00-18.30

KidZania İstanbul, program akışında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Dans / Tiyatro

Tema Aktivitesi

Ritim Atölyesi

12.40-14.00
KidZania Serbest Zaman

Öğle Yemeği

Sokak Oyunları

KidZania’da Sabah Sporu

12.00-12.40

09.30-12.00

KidZania’da Kahvaltı

Perşembe

09.00-09.30

Çarşamba
KidZania’ya Giriş

Salı

08.15-09.00

Pazartesi

Sertifika Töreni

Fotoğrafçılık

Cuma

Ortak Aktiviteler
Pazartesi günlerine özel olarak çocuklar öğleden sonra Zuhal Müzik’le
Ritim Atölyesi, KidZania eğitmenleri eşliğinde spor ve dans aktiviteleri
gerçekleştiriyor.

Zuhal Müzik ile Ritim Atölyesi
Zuhal Müzik ile Ritim Atölyesi, çocuklara ekip çalışmasını öğretiyor;
onların motor becerilerini geliştiriyor, ritim duygusunu keşfetmelerini
sağlıyor ve özgüvenlerini artırıyor.

Dans Etkinliği
Dans aktivitesinde çocuklar, ritim ve hareket arasındaki uyumu öğreniyor
ve vücut koordinasyonlarını geliştiriyor.

KidZania Stadyumu’nda Spor Aktiviteleri
KidZania Stadyumu’nda yapılacak spor etkinliği, çocuklara fiziksel
aktivite yaptırıyor ve vücut koordinasyonlarını geliştiriyor; onlara
sorumluluk almayı ve takım olmayı öğretiyor.

Tema Aktiviteleri
Tema Aktiviteleri ile yetenekleri keşfetme zamanı!
PSG Academy Türkiye Eğitmenleri Eşliğinde Futbol, Antuka Tenis Akademisi
Eğitmenleri Eşliğinde Tenis, Anadolu Ateşi ile Dans Programı, Antuka Tenis
Akademisi Eğitmenleri Eşliğinde Jimnastik, Arçelik Teknoloji Merkezi ile
Maker Atölyesi ve Şefler Atölyesi programlarından birini seçen çocuklar,
Salı – Cuma günleri arasında eğlenmeye devam ediyor; ortalama 60
dakikalık tema aktiviteleri ile hem yeni şeyler öğreniyor hem de
kendilerini geliştiriyorlar.

PSG ACADEMY TÜRKİYE EĞİTMENLERİ EŞLİĞİNDE FUTBOL
PSG Academy Türkiye Eğitmenleri Eşliğinde Futbol
programında, futbolun kurallarını ve temel
futbol hareketlerini öğrenen çocuklar, vücut
koordinasyonlarını geliştiriyor, teknik taktik
eğitimlerin ardından takım çalışmasını ve spor
ahlakını öğreniyor. Program kapsamında
öğrendiklerini uygulama fırsatı da bulan
çocuklar, cuma günleri ise maç yapıyor.

ANTUKA TENİS AKADEMİSİ EĞİTMENLERİ EŞLİĞİNDE TENİS
Antuka Tenis Akademisi eğitmenleri eşliğinde el,
ayak ve göz koordinasyonu ile eşli koordinasyon
çalışmalarında bulunan çocuklar eğitsel oyunlarla
eğlenirken öğreniyor. Program kapsamında yardımlı
forehand teknik vuruşu ve yardımlı backhand teknik
vuruşu çalışması yapan çocuklarda top duygusu da
gelişiyor.

ANADOLU ATEŞİ İLE DANS EĞİTİMİ
Anadolu Ateşi repertuvarı, hip-hop, modern dans ve
şov dansları içeriklerini öğrenen çocuklar, sanatı
uluslararası standartlarda algılayıp, Türk kültürüne
özgü figür, sembol ve değerlerle harmanlıyor, duygu
akışlarını dansla dışa vurmayı deneyimliyor. Hem
bireysel çalışmanın önemini hem de takım çalışmasını
destekleyen eğitim sonucu farklı değerleri kabul
edebilen, mükemmellik arayışı içinde, sorumluluk
sahibi, ileri görüşlü ve katılımcı öğrenciler yetişiyor.

ANTUKA TENİS AKADEMİSİ EĞİTMENLERİ EŞLİĞİNDE JİMNASTİK
Çocuklar jimnastik, oyun ve fiziki etkinliklere
katılırken fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel vb.
özelliklerini geliştirme ve bunlara bağlı
sağlıklarını iyileştirme fırsatlarını elde ediyor.
Hareket yetkinliği kavramı kapsamında temel
hareket becerilerini öğreniyor, bedenlerinin nasıl
hareket ettiğini anlıyor, oyun ve fiziki
etkinliklerde daha etkili olabilmek için problem
çözme becerilerini kullanarak ilgili spor dalında
kendisi veya takımı adına en uygun yöntemleri
belirleyip kullanmayı öğreniyor.

ARÇELİK TEKNOLOJİ MERKEZİ İLE MAKER ATÖLYESİ (6 yaş ve üzeri)
Arçelik Teknoloji Merkezi ile Maker Atölyesi,
çocukları dünyada hızla yayılan ‘’kendin yap’’
akımıyla tanıştırıyor. “Kendin yap” kültürü ve
teknolojinin birleşmesinden oluşan atölyede,
çocuklar yeni ürün tasarlamayı ve üretmeyi
deneyimliyor, analitik düşünmeyi öğreniyor,
problemlere odaklanma ve çözüm üretme
alışkanlığı kazanıyor, motor becerilerini geliştiriyor,
yaratıcı ve özgür düşünceyi keşfediyor.

ŞEFLER AKADEMİSİ
Şefler Atölyesi’nde her gün farklı lezzetler ve
eğlenceli tarifler hazırlayan çocuklar; Bodrum
Mantı ile geleneksel Türk mutfağını keşfediyor;
Komşu fırın’da lezzet ustasından tariflerle enfes
ekmekler, börekler, kurabiyeler, kekler pişiriyor;
Sushico’dan gelen Japon sushi ustası ile kendi
sushi’lerini yapıyor. Bu aktivite çocukların motor
becerilerini geliştiriyor, ölçü kullanmayı öğretiyor,
farklı yemekler ve lezzetler keşfetmelerini sağlıyor.

2018 KIDZANIA YAZ KAMPI YAŞ GRUPLARI
TEMA

AÇIK
ALAN
5-6
√
5-6
√
7-9
10-12
√
YAŞ

FUTBOL TENİS DANS JİMNASTİK MAKER
ATÖLYESİ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ŞEFLER
ATÖLYESİ
√
√
√

KIDZANIA HER ÇOCUĞUN HAKKI!
0 850 200 5439
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