
REHBERLİK YARIYIL TATİLİ ETKİNLİK  

ÖNERİLERİ 

BİR DÖNEMİ BİTİRDİK 

TATİL BİZİ BEKLİYOR… 

Okan Koleji İlkokulu olarak çocuklarımızın sosyal, bilişsel ve fiziksel olarak 

geliştiklerini gözlemleme şansını yakaladığımız bir dönemi bitirmenin heyecanı 

içerisindeyiz. Rehberlik Birimi olarak bir dönem boyunca her zaman yanımızda 

hissettiğimiz ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan siz velilerimize teşekkürü bir borç 

biliriz. Çocuklarımız için şimdi dönemin yorgunluğunu atarak yeni döneme hazırlanma 

vaktidir. Tatiller bizim içinde olduğu gibi, çocuklarımız için de zihnen ve bedenen 

dinlenme imkânları sağlarken, sevdikleri ve özlem duydukları etkinlikleri, erteledikleri 

paylaşımları yapabilmeleri açısından bir fırsattır. Oyun, çocukla ebeveynin birbirine 

olan bağını arttırırken, çocuğun yaşadığı kaygıyı azaltıp, hayata ve gelenek 

göreneklerine prova yapma fırsatı sağlamış olur. Çocuklarınıza vermek istediğiniz 

mesajları, oyun aracılığıyla verebilmeniz için tatilde uzun uzun zamanınız olacaktır. 

Tatil süreci içinde paylaşımlarınızı arttırabilmeniz, çocuklarınızın ilgi, yetenek ve 

değerlerinin farkına varmanız ve bu farkındalık doğrultusunda ileriki yıllar için doğru 

yönlendirmeler yapabilmeniz için İstanbul’daki etkinliklerden öneriler vermek istiyoruz. 

 

Çocuklarla Müzik 

  

Ne : Çocuklara enstrümanları tanıtmak ve genel bir 
müzik kültürü aşılamak üzere düzenlenmiş 
eğitici bir etkinlik. 

Nerede : Zorlu Center PSM (performans sanatları 
merkezi) 

  Akmerkez Yolu Levazım Mahallesi 
  Beşiktaş – İstanbul 
Telefon : (0850) 222 67 76 
   
Ne Zaman : 25 Ocak 2015 
  Saat 14:00 ve 16:00 
    
Yaş : Etkinlik 7-11 yaş için uygundur. 7 yaşından 

küçükler bir yetişkin eşliğinde katılabilir. 
Bilet : Etkinlik için biletler Zorlu Center PSM’den 

alınabilir. 
Açıklama : Çocukların müzik ile olan bağlarını 

http://istanbulforkids.com/konu-basliklari/2015/11638/cocuklarla-muzik/
http://www.zorlucenterpsm.com/tr


kuvvetlendirmek ve genel bir müzik kültürü 
aşılamak üzere düzenlenen bu etkinlik, Klasik 
Batı Müzik eğitimini, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde tamamlamış olan keman 
sanatçısı ve akademisyen Dr. Erman Türkili 
tarafından sunulacaktır. Dr. Türkili ile birlikte 
ve misafir sanatçılar ile beraber çocuklara 
enstrümanları, çok sesli müziği ve bestecileri 
tanıtmayı konu edinen bir program ve bir mini 
resital sergilenecektir. Sanatçılar tarafından 
“piyano”, “keman”, “gitar”, “arp”, “flüt” ve 
“viyolonsel” gibi çok sesli müziğin temel 
çalgılarının tanıtımı yapılacak. 

 

 

Atölye Lokomotif 

 
  

Ne : Çocuklar için sanatsal etkinliklerle dolu bir 
atölye 

Nerede : Atölye Lokomotif 
    Güzelbahçe Sk. 29/5 
    Nişantaşı – Şişli – İstanbul 
Telefon : 

(0212) 232 62 92 (0212) 232 62 92 
    

(0533) 573 47 87 (0533) 573 47 87 
   
Ne Zaman : Hafta içi ve haftasonu atölyeleri var. 
      
      
Yaş : 2-15 yaş arası çocuklar için atölyeleri mevcut 
Açıklama : Atölye Lokomotif çocukların sanatla buluştuğu 

bir merkez. Amaç erken yaşlarda çocukları 
sanatla ve kendi yaratıcı potansiyelleriyle 
tanıştırmak, sanatsal 
farkındalık ve özgüven kazandırmak. 

    Atölye lokomotifte çocuklar için tasarlanmış 
atölyeler arasında; kil, resim, kitap tasarım, film 
animasyon, İllüzyon, ahşap atölyesi gibi 
sanatsal atölyeler; doğa ve ekoloji aktiviteleri, 
yoga, cupcake yapımı gibi etkinlikler bulunuyor. 

      
Not : Atölye Lokomotif ara tatil süresince sanat 

atölyeleri düzenlemiş. Atölyelere günlük ya da 
haftalık katılım mümkün. Planlanan karma 
atölyeler 11:00- 15:30 arası 5-9 yaşa yönelik. 

 

 

http://istanbulforkids.com/konu-basliklari/2015/10811/atolye-lokomotif/
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Ebru Ayarcı Ritim Atolyesi 

 

Ne : Ritim atölyesi 
Nerede : Stüdyo Fanus – Ebru Ayarcı Ritim Atolyesi 
  Şahkulu Nakkas Çıkmazı No:10/3 Şahin İş 

Merkezi 
  Tünel – Beyoğlu-İstanbul 
Telefon : (0539) 975 89 99 
Ne Zaman : Çalışmalar çocuklarla Cumartesi günleri, 

yetişkinlerle Salı akşamları yapılıyor. 
   
Yaş : 4-5, 6-9, 10-13 yaş grupları ve yetişkinler 
  4-5 yaş grubu çalışmaları saat 12.00-12.40 arası 
  6-9 yaş grubu çalışmaları saat 12.50-13.50 arası 
  10-13 yaş grubu çalışmaları 14.00-15.00 

arasında yapılmakta. 
Açıklama : Afrika, Brezilya, Türk ritimleri ve enstrümanları 

eşliğinde eğlenceli, eğitici ritim çalışmaları. 
Çalışmalar sonunda çocuklar 23 Nisan gibi 
etkinliklerde konser veriyorlar. 
 
 
 

   
 

 
 

  

   
Bedri Rahmi Eyüboğlu 

 

Ne : Dünyaca ünlü ressam ve şairimizi tanımak, 
yazmalarını, görmek, satın almak için “Mavi 
Kaplumbağa” yazma atölyesine bir ziyaret. 

Nerede : Mavi Kaplumbağa Sanatevi 
  Bedri   Rahmi Eyüboğlu Sokak No.10 
  Kalamış   – İstanbul 
Telefon : (0216) 336 20 66 
  (0532) 427 17 92 
   
Ne Zaman : 09:00 – 17:00 arası açık 
  Pazar günleri kapalı – Temmuz ve Ağustos 

ayları kapalı 
Yaş : Her yaş için uygun. 
Açıklama : Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911-1975 seneleri 

arasında yaşamış   resimleri, yazıları, 
şiirleri, yazmaları, büyük boyutlu duvar 
resimleri,   panoları, mozaikleri ile adından 
söz ettirmiş    dünyaca ünlü sanatçımız. 

  Sanatçının 1950’li yıllarda başladığı yazma 
serüveni   Kalamış’taki evinin atölyesinde 
devam ediyor ve tasarladığı 
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yazmalar   sanatçının ailesi tarafından 
nesilden nesile aktarılıyor. 

   
   

  
Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar 

 

Ne : Sürrealist İspanyol ressam, heykeltraş, 
seramik sanatçısı Joan Miró ‘nun 
eserlerinden oluşan bir sergi ve sergiyle 
paralel düzenlenmiş çocuk atölyeleri. 

Nerede : Sakıp Sabancı Müzesi 
 : Sakıp Sabancı Cad. No:22 
  Emirgan – İstanbul 
Telefon : (0212) 277 22 00 
   
Ne Zaman : 23 Eylül 2014 – 1 Şubat 2015 
    
  Pazartesi günleri kapalıdır. 
Yaş : Her yaş için uygun 
Açıklama : S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 

Barselona doğumlu Katalan ressam ve 
heykeltıraş Joan Miró’nun eserlerinden 
oluşan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği 
yapıyor. 

  Akdeniz coğrafyası ve insanına dair 
gözlemlerinden ilham alan Miró’nun, 
kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşan 
sergi, resim, baskı, heykel ve seramiklerin 
bulunduğu zengin bir seçkiyle sanatçının 
sembolik dilini anlama olanağı sunuyor. 

  
 
 
 
 
 
 

Simla Sunay ile Resim ve Öykü Atölyesi 

 

Ne : Renkler ve öyküler ile dolu atölye 
çalışmaları. 

Nerede : Simotas Binası 
  İcadiye Cad. Bican Efendi Sok. N:10 Kat 4 

daire 4C 
  Kuzguncuk-İstanbul 
Telefon : (0532) 491 46 21 
   
   
Ne Zaman : 11 Ekim 2014 – Haziran 2015 sonuna 
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kadar her Cumartesi 
  10:30-12:00 
Yaş : 5-10 yaş 

 

Açıklama : Boyalar, renkler, öyküler ile dolu atölye 
çalışmaları. 

  Çocuk kitabı yazarı olan Simla Sunay 
çocuklara çizgi ve renk ile ifade etme, 
resimle hikâye yapma becerisini 
kazandırmak amacıyla her Cumartesi günü 
Kuzguncuk’ta çocuklarla bir araya geliyor. 
Bazen resimli öykü kitapları okuyup çizim 
yapıyorlar, bazen heykel çalışmaları yapıp 
mobilya tasarlıyorlar. Her hafta değişen 
daha pek çok farklı konular üzerine 
sohbetler edip çalışmalar yapıyorlar. 

   . 
BORUSAN CONTEMPORARY ÇOCUK ATÖLYELERİ: 

  17.01.2015Cumartesi10:30 - 12:00 
                            Çocuklar İçin Yaratıcı Okuma Atölyesi (7 -9 yaş) 
Yaratıcı Okuma Atölyesi, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme 
amacının yanı sıra “okuma isteği olmayan” çocukların okuma sürecinden keyif alıp 
kitaplara yakınlaşmasını sağlar. “Okumayı seven” çocuklar ise satır aralarını 
eğlenceli tekniklerle okuyarak metni kendi yorumlarıyla yeniden anlamlandırırlar.  
 

  17.01.2015Cumartesi13:00 - 15:00 
                                Sihirli Resimler (7-9 yaş) 
Çocuklara yönelik yapılan 30 dk. sergi turu ile atölye etkinliği başlar. Yoğunluklu 
olarak pastel boyanın kullanılacağı çalışmada, gıda boyası ve çini mürekkebi 
kullanılarak, pastelin nasıl sihirli bir şekilde görünüm değiştirdiği deneyimlenir. 
Yapraklı, çizgili, bol dokulu soyut bir kompozisyon yapma çalışmasıdır. 
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   18.01.2015Pazar10:30 - 12:30 
                             Sihirli Resimler(8-12 yaş) 
Çocuklara yönelik yapılan 30 dk. sergi turu ile atölye etkinliği başlar. Yoğunluklu 
olarak pastel boyanın kullanılacağı çalışmada, gıda boyası ve çini mürekkebi 
kullanılarak, pastelin nasıl sihirli bir şekilde görünüm değiştirdiği deneyimlenir. 
Yapraklı, çizgili, bol dokulu soyut bir kompozisyon yapma çalışmasıdır. 
 

    18.01.2015Pazar13:00 - 14:30 
                                 Çocuklar İçin Yaratıcı Okuma Atölyesi (9 -12 yaş) 
Yaratıcı Okuma Atölyesi, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme 
amacının yanı sıra “okuma isteği olmayan” çocukların okuma sürecinden keyif alıp 
kitaplara yakınlaşmasını sağlar. “Okumayı seven” çocuklar ise satır aralarını 
eğlenceli tekniklerle okuyarak metni kendi yorumlarıyla yeniden anlamlandırırlar.  
 

    24.01.2015Cumartesi13:00 - 15:00 10:30 - 12:30 
                          Kendi Odamı Tasarlıyorum  (6-10 yaş) 
Çağdaş mimarisiyle dikkatleri çeken Perili Köşk’ün farklı bölümleri bir mimar gözüyle 
yakından incelenir. Her katılımcının, kendi odasını üç boyutlu malzemeler kullanarak 
dizayn edeceği eğlenceli bir mimari çalışmadır. 
 
25.01.2015Pazar10:30 - 12:30 13:00 - 15:00 
Müziğin Rengi(5-7 yaş) 
Çağdaş sanatı ve eserleri sorgulamaya dayalı kısa sergi gezisi sırasında 
koleksiyonda bulunan renkli çalışmalar yakından incelenir. Boya, müzik, ritim ve 
paspartuların kullanıldığı iki boyutlu soyut bir resim çalışmasıdır. 
 
31.01.2015Cumartesi10:30 - 12:30 13:00 - 15:00 
Sudaki İzler(5-7 yaş) 
30 dakika süren rehberli tur ile “Ortak Zemin: Su” sergisinin, yapılacak çalışmaya 
referans olacak bölümleri geziyle görülür. Geleneksel ebru sanatından yola çıkarak, 
yoğunlaştırılmış su yüzeyine, çağdaş bir yorumla resimlerin yapıldığı iki boyutlu bir 
çalışmadır. 
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  01.02.2015Pazar10:30 - 12:3013:00 - 15:00 
                            Videodan Heykel Yapma(6-9 yaş) 
Perili Köşk’te sergilenen ”Uvertür: Yeni Eserler” kapsamında izleyiciyle buluşan 
Sanatçı Ali Kazma’nın “Yokluk” isimli videosu, yapılacak kısa sergi turunda incelenir, 
ardından atölye çalışmasına geçilir. Her katılımcının, bir sanatçı gibi kendi kişisel 
tasarımlarını yaptığı, üç boyutlu strafor ve diğer malzemeleri kullandığı eğlenceli bir 
heykel çalışmasıdır. 
 
 
 
07.02.2015Cumartesi10:30 - 12:30 13:00 - 15:00 
Mars'taki Ağaç(7-10 yaş) 
“Uvertür: Yeni Eserler” sergisi kapsamında izleyici ile buluşan Jennifer Steinkamp’ın 
“Mars’a Uçuş” çalışması 30 dakikalık kısa sergi turu esnasında incelenir. Bu 
videodan yola çıkılarak, füzen kağıt ve kumaş boyasının kullanılacağı eğlenceli 
deneysel bir resim çalışması yapılır. 
 
08.02.2015 Pazar10:30 - 12:3013:00 - 15:00 
Köpükten Kalıplar(5-8 yaş) 
Kısa sergi turu sırasında kalıpla çoğaltılmış çalışmalar yakından incelenir. Ardından 
herkesin kişisel baskı yapmasına olanak tanıyan “Köpükten Kalıplar” çalışmasına 
geçilir. Köpükten kalıp hazırlama, oyma, boyama ve basma aşamalarının 
deneyimlendiği son derece yaratıcı ürünlerin ortaya çıktığı eğlenceli bir çalışmadır. 
 
14.02.2015 Cumartesi10:30 - 12:00 
Yaratıcı Yazma Atölyesi (9-12 Yaş Grubu) 
Yazma çalışmaları; resim, fotoğraf, müzik, ritim/devinim ve yaratıcı drama 
uygulamalarıyla desteklenen aktif üretim sürecidir. Çocuklar, yaratıcı drama 
oyunlarından ve canlandırmalardan yola çıkarak özgün çalışmalar üretir.  
 

  14.02.2015Cumartesi13:00 - 15:00 
                             Portre Sanatı ile Tanışma(6-9 yaş) 
Kısa sergi turu sırasında sergideki figür çalışmaları yakından incelenir. Çağdaş sanat 
anlayışı doğrultusunda katılımcıların oto portrelerini ve yakınlarını resmettikleri 
eğlenceli bir resim çalışmadır. 
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    15.02.2015 Pazar10:30 - 12:30 
                        Yumurtadan Çıkan Adam(9-12 yaş) 
Kısa bir sergi turu ile koleksiyonda yer alan üç boyutlu çalışmalar ve mekâna özgü 
heykeller incelenerek atölye çalışmasına geçilir. Yumurta ve diğer malzemelerden 
yola çıkarak her katılımcının figür heykeli yapacağı eğlenceli bir heykel çalışmasıdır. 
 
15.02.2015 Pazar13:00 - 14:30 
Yaratıcı Yazma Atölyesi / 7-9 Yaş Grubu 
Yazma çalışmaları; resim, fotoğraf, müzik, ritim/devinim ve yaratıcı drama 
uygulamalarıyla desteklenen aktif üretim sürecidir. Çocuklar, yaratıcı drama 
oyunlarından ve canlandırmalardan yola çıkarak özgün çalışmalar üretir  
 
 
21.02.2015 Cumartesi10:30 - 12:30 13:00 - 15:00 
Bir İstanbul Tuvali(7-9 yaş) 
Kısa süren Perili Köşk gezisi sırasında Köşk’ün üst katlarında vapurlar, tarihi 
mekanlar ve İstanbul’un karakteristik yapıları etüt edilir. Her katılımcının tuval üzerine 
İstanbul resmi yapacağı eğlenceli bir İstanbul çalışmasıdır. 
 
 

    22.02.2015Pazar10:30 - 12:30 13:00 - 15:00 
                        Boyanın Sihri(5-8 yaş) 
Çocuklara yönelik yapılan 30 dk. Sergi turu ile sergide yer alan soyut çalışmalar 
yakından incelenerek, teknikleri, malzemeleri, sanatçıları sorgulanır. Rengârenk 
akriliklerin, sert bir yüzey üzerine sürülmesi ile başlayan atölye çalışması, fırça ve 
tarakların kullanılacağı iki boyutlu soyut bir resim çalışması oluşana kadar devam 
eder. 
 
28.02.2015 Cumartesi10:30 - 12:30 13:00 - 15:00 
Hareketli Örümcek(8-12 yaş) 
Çocuklara yönelik yapılan 30 dk. sergi turu ile koleksiyonda yer alan üç boyutlu 

çalışmalar ve mekâna özgü heykeller incelendikten sonra atölye çalışmasına geçilir. 

Her katılımcının bir sanatçı gibi kişisel tasarımlarını yaptığı; pil, led ve diğer 

malzemeleri kullandığı eğlenceli bir örümcek heykel çalışmasıdır. 
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      BORUSAN CONTEMPORARY YARIYIL TATİLİ PROGRAMI: 

HEYKEL YAPIYORUZ: 

Heykel sanatını tanıma, temel heykel kavramları, hacim, kompozisyon ve çağdaş 

heykel uygulamaları üzerine kurulmuş, üç boyutlu bir macera sunan dinamik ve 

eğlenceli bir sanat eğitim programıdır.  

Etkinlik tarihleri: 

24 Ocak 2015 Cumartesi - 25 Ocak 2015 Pazar. Atölye süresi: Bir hafta sonu, 2 

gündür. Seans: 11.00-17.00Yaş grubu: 6-10 Yer: Borusan Contemporary Perili Köşk 

* Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır. Rezervasyon için: 

info@borusancontemporary.com adresine katılımcı adı-soyadı, yaşı, katılmak istenen 
programı ve velinin iletişim bilgilerini mail atmanız gerekmektedir. 

STOP MOTION ANİMASYON ATÖLYESİ 

Stop Motion Animasyon Atölyesi, stop motion çekim tekniğinin 9 yaş ve üzeri 

çocuklara öğretilmesini hedefleyen dinamik bir eğitim programıdır.  

Etkinlik tarihleri: 

31 Ocak 2015 Cumartesi - 1 Şubat 2015 Pazar .Atölye süresi: Bir hafta sonu, 2 
gündür. Seans: 11.00-17.00Yaş grubu: 9-12 Yer: Borusan Contemporary Perili Köşk* 
Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır. Rezervasyon için: 

info@borusancontemporary.com adresine katılımcı adı-soyadı, yaşı, katılmak istenen 
programı ve velinin iletişim bilgilerini mail atmanız gerekmektedir. 

      YARATICI YAZMA ATÖLYESİ 

“Benim Sözcüklerim, Benim Öykülerim” 

Yazma çalışmaları; resim, fotoğraf, müzik, ritim/devinim ve yaratıcı drama 

uygulamalarıyla desteklenen aktif üretim sürecidir. Çocuklar, yaratıcı drama 

oyunlarından ve canlandırmalardan yola çıkarak özgün çalışmalar üretir.  

 



Etkinlik tarihleri: 

14 Şubat 2015 Cumartesi Seans: 10.30-12.00 Yaş grubu: 9-12 Yer: Borusan 
Contemporary Perili Köşk  

15 Şubat 2015 Pazar Seans: 13.00-14.30 Yaş grubu: 7-9 

Yer: Borusan Contemporary Perili Köşk 

*Katılımcı sayıları 20 kişi ile sınırlıdır. 

     Kamp: Winter Day: 
 
Gelişim sürecindeki çocuklarınızın özgüven, takım çalışması, iletişim ve daha birçok 

yönde sosyal grup içinde gelişip deneyim kazanmaları için bir kamp programı, Winter 

Day Camp.  
Winter Day Camp, golf, binicilik, yüzme, basketbol, tenis, doğa sporları (ip parkurları, 

Fly Fox), kampçılık, okçuluk, fitness, güzel sanatlar, aşçılık atölyesi, ritim atölyesi, 

bilim atölyesi, güzel sanatlar atölyesi, English Fun Club aktiviteleriyle 4-12 yaş arası 

çocuklarınız için doğa içinde yaşayarak deneyim ve beceri kazanacakları bir fırsat 

sunuyor. 
 
Tarih: 26Ocak-6Şubat 
greenwoodcamp.com 

     Şov: Madagascar Live : 
 
Tüm zamanların en sevilen maceralarından Madagascar’ın canlı sahne şovu 

Madagascar Live, ilk kez Türkiye’ye geliyor. Kahkaha dolu eğlencenin sevilen 

kahramanları bu kez canlı tiyatro gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.  
 
Sadece çocukların değil yetişkinlerden de büyük bir hayran kitlesi kazanan 

Madagascar Live, Aslan Alex, Zebra Marty, Zürafa Melman, Su Aygırı Gloria’nın yanı 

sıra hayvanat bahçesinin tüm sevimli kahramanlarının macerasını canlı tiyatro 

sahnesine taşıyacak. 2015 dünya turnesine Türkiye’den başlayacak macera dolu 

eğlence Türkiye’nin farklı illerinde hayranlarıyla buluşacak.  



 

 
 
 Sinema: Yedi Cüceler: 

Çocuklarınız için güzel bir tatil günü etkinliği arıyorsanız, bu yeni animasyon oldukça 

güzel bir seçenek. 
Vizyon tarihi: 30 Ocak 2015 

Tema Parkı: KidZania: 
 
Çocuklara eşsiz bir tatil günü deneyimi için önerebileceğimiz KidZania, eğlendirirken 

bilgilendiren deneyimsel bir tema parkı. KidZania, 4-14 yaş arası çocuklara, 

kendilerine göre ölçeklendirilmiş alanlarda farklı roller üstlenerek oynamalarına 

olanak veriyor. 
 

   Şov: Uçan Yumurcaklar: 
 
Tüm dünyada kendi türündeki tek şov olarak bilinen ve daha önceki yıllarda 

sergilenip büyük beğeni toplayan "Uçan Yumurcaklar" 6 gösteriyle yeniden TİM Show 

Center'da! 
 
Tarih: 23-28 Ocak 

   Atölye: İstanbul Modern 
 
İstanbul Modern, 7-12 yaş grubundaki çocuklara sömestr tatili için sanatla dolu, 

eğlenceli bir program sunuyor. Her gün farklı bir etkinliğin düzenlendiği "7-12 Yaş 

Grubu İçin Yarı Yıl Sanat Atölyeleri"nde çocuklar resim, heykel, yerleştirme, tasarım, 



mimari gibi disiplinleri içeren uygulamalar yapıyor. 
 
İstanbul Modern 
Telefon: (0 212) 334 73 52 

  Tiyatro: Alaaddin'in Sihirli Lambası 
 
Üstün Dökmen danışmanlığında Tiyatro Yeniden'in sahneye koyduğu "Alaaddin'in 
Sihirli Lambası", masala farklı bir açıdan yaklaşıyor ve ortaya çocuklarınız için güzel 

bir tatil etkinliği çıkıyor. 
 

    Film: 6 Süper Kahraman 

İzleyicinin Walt Disney Animasyon Stüdyoları’ndan merakla beklediği, aksiyonla 

karışık bir komedi macera filmi: "6 Süper Kahraman" 
 
Vizyon tarihi: 16 Ocak 2015 

Atölye: Yaratıcı Drama 
 
Akbank Sanat tarafından düzenlenen, yaratıcı drama atölyesi özgüven, yaratıcılık, 

hayal etme ve insani yönleri güçlendiren programı ile çocuklara hayata hazır bireyler 

olma yolunda destek vermeyi amaçlıyor. Çocuğunuz, hayatın farklı renklerini erken 

yaşlarda keşfetsin istiyorsanız, onları sahneye çıkarmanın tam zamanı... 
 
Tarih: 31 Ocak 

 

                                                                                       İYİ TATİLLER DİLERİZ… 

                                                                    Okan Koleji İlkokul Rehberlik Birimi 


