
3 Eylül Cumartesi günü Uğur Mumcu Parkı’nda (Eski Çansera) gerçekleştirilecek olan İMO-çocuk 

Tanışma ve Çocuk Şenliği hakkında ön bilgilendirme ve etkinlik programı: 

Etkinlik öncesi için öneriler: 

Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle çocuklarımızın sıkıntı yaşamaması adına şapka ve güneş 

kremlerimizi unutmayalım. Etkinlik alanında kullanmak için kamp sandalyesi ve kamp masası olan 

ailelerimiz getirirse güzel olur. Ayrıca kilim, minder vs de getirilebilir. Çocuklarımızla beraber etkinlik 

yapmanın yanında aslında büyük bir ekip olarak bir nevi piknik yapmış olacağız. Pikniğin vazgeçilmezi 

olarak da oluşturacağımız ortak sofra için getireceğiniz yemekleri bekliyoruz. Yine bu noktada 

sıcaktan dolayı bekleme nedeniyle bozulmayacak yiyecekler olması güzel olur. Etkinlik programı son 

düzenlemelerle birlikte aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Etkinlik günü de duruma göre anlık 

değişiklikler olması da düzenleme ekibinin inisiyatifinde olacaktır. Ayrıca sayfa sonunda müze ve 

piknik alanının konumlarına da ulaşabilirsiniz. 

Program: 

10:30 – MTA Müzesi önünde buluşma. ( Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi ) (Toplandıktan sonra 

direkt müze gezisine başlanacağı için çocuklarımızın tok karnına gelmesi geziyi daha verimli 

yapacaktır.)  

10:45 – 12:00 Çocuklarla müze gezisi. (Müze gezisi sırasında görevli arkadaşlar çocuklara eşlik 

edecektir. Aileler çocukların müzeye geçmesiyle beraber diğer görevli arkadaşlarla beraber parktaki 

alana geçecektir.) 

12:30 Çocuklarla şenlik alanına geçiş. Uğur Mumcu Parkı ( Eski Çansera) 

12:30 - 13:00 Tanışma ve buz kırıcı oyunlar oynanması (Bütün çocuklar beraber oynayacak.) 

13:00 – 14:00 Öğle yemeği 

14:00 – 15:00 Drama etkinliği 

 Çocuklar yaşlarına göre 3 gruba ayrılacak bu aşamada. 2 grup 4-6 yaştaki çocuklardan, 1 grup 

7-12 yaş arası çocuklardan oluşacak. Yaşa göre bazı değişiklikler olsa da ekiplere benzer işler 

yapılacak. 

 Eş zamanlı olarak ailelerle engelli farkındalığı etkinliği yapılacak. (Otizm, serebral palsi ve 

down sendromu konusunda bireysel empati etkinliği.) 

15:00 – 15:15 Serbest zaman 

15:15 – 15:45 Ritim atölyesi 

 Çocuklar ritim çubuklarıyla çalışmasını yapacak. Uygun olması durumunda aileler de etrafta 

bir halka yaparak görevli tarafından atölyeye dahil edilerek ritim sağlayabilir. 

15:45 – 16:00 Zumba etkinliği. Tüm katılımcılarla beraber yürütülecek. 

Konumlar: 

MTA Müzesi: https://goo.gl/maps/9stujG6oxoGyPk9BA 

Uğur Mumcu Parkı: https://goo.gl/maps/DgBy6JWKNcQCQwLS6 
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