2017 Robert Kolej Mezunlar Derneği BİZİM KAMP Programı:
Programımız,ana hedefimiz doğrultusunda katılımcılara oyun ve eğlencesi bol farklı deneyimler
kazandırmak amacı ile hazırlanmıştır.

Çılgın sabah sporu: Güne bol enerji ve bol eğlence ile başlarız. Bazen
çılgınca dans eder bazen patlamış mısırlar gibi havaya zıplarız.
Görsel sanatlar: Her hafta temamıza bağlı olarak ana dili İngilizce
olan ve 4-8 yaş çocuklarıyla çalışan tecrübeli öğretmenler ile birlikte
yaptığımız bol kirlenmeli bol boyalı bir eğlencedir .Aktiviteleri bazen
bireysel olarak bazen ise gruplara ayrılarak yaparız.

Top oyunları: Bizim
kampta top oyunları basketboldan yakan topa , futboldan kukalı saklambaça uzanan hayal
gücünüzün sınırlarını zorlayan tüm top ile oynanan oyunları kapsar.
Su sporları: Önce güvenlik sonra eğlence.
Bizim için en önemli şey katılımcılarımızın su içi güvenliğidir . Su sevgisi kazandırıp, güvenli su giriş
ve çıkışı öğrettikten sonra temel yüzüş tekniklerini eğlenceli bir şekilde oyunlar ile öğreniriz. Su
sporlarında bazen su balesi yapmaya çalışırız bazen ise su topu maçı
yaparız. Her havuz saatini eğlenceli toplu bir oyun ile sonlandırırız.

Müzik-Dans-Ritm. Haftalık temaya uygun olarak değişik müzikler dinler farklı danslar öğreniriz.
Dönem sonu için eğlenceli bir müzik-dans ve ritim gösterisi hazırlarız.

Jimnastik: Bu yaş grubu için en temel branş jimnastiktir. Bu temel eğitimi almış çocuklar ileride
değişik branşlara daha rahat adapte olurlar. Jimnastik bizim kampta bol gülmeli bol oyunlu geçer.

Gizli Bavul: Her haftanın temasına göre bir bavul hazırlar ve gizli bir yere
saklarız. Hafta ortasında yapılan bu oyunda çocuklarımız ellerindeki haritalar
ile önce bavulu bulur sonra içindekileri tek tek tanırlar. Bavulumuzdan değişik
tatlar değişik kokular ve değişik oyunlar çıkabilir.

Go Okulu: 7-8 Yaş grubu katılımcılar için Go Okulu. Go dünyanın en eski. en

basit ve en karmaşık stratejik oyunudur . Önce oyunun kurallarını öğreniriz,
sonra pratik yaparız.Son hafta ise Go turnuvası ile gerçek eğlenceyle tanışırız

Mini Mimarlar. İki iç mimar bir araya gelir ve çocuklar için çok eğlenceli, farklı mimarlık atölyeleri
oluştururlar. Kış aylarında Pera Müzesi’nde tecrübelerine tecrübe katarlar. Yaz aylarında ise bizim
katılımcılara önce farklı dokular, farklı malzemeler hakkında bilgi verir sonra da farklı mimari stiller
ile kendi projelerini yaptırırlar. Düşünsenize çıtalardan kocaman bir ev yapmak nasıl olur?
Mad Science . Patlamalar, dumanlar ve heyecan. Her yaştan katılımcının
heyecanla beklediği fen atölyemiz.
Orman Günü: Haftanın bir yarım günü her grup ormana gider ve kendini
doğaya bırakır. Bakalım bu sene doğa bize neler verecek ? Oyunlar ,
yarışlar …..bazen ise sadece sesizlik.

Geziler ve Gösteriler:Bizim kampta her hafta temamıza bağlı olarak farklı geziler yaparız . Sadece
gezmez etrafımızın da farkına vararız. Gittiğimiz yerlerde farklı atölyeler yaparız ve o günü
unutulmaz kılarız.

Kamp gecesi ve Sinema Gecesi: Bizim kampın en heyecanlı gecesi. Önce büyük ekranda film izler,
pop cornlarımızı yeriz. Ardından gecenin gizeminden yararlanıp bahçede farklı oyunlar oynarız ve
daha sonra kamp çadırlarımızda arkadaşlarımızla yatıp unutulmaz bir gece yaşarız. Grup liderlerimiz
biraz uykusuz kalır ama hayat boyu hatırlayacağımız bir tecrübeye de hep beraber imza atarız.

Cuma Karnavalı: Temamıza bağlı olarak Bizim Kampta her Cuma farklı bir çılgınlık. farklı bir
eğlence var. Maskeli balo dan , renk festivaline, pandomin gösterisinden , lider olimpiyatlarımıza
kadar uzanan farklı bir eğlence .

Dönem sonu gösterisi: Her dönemin sonunda katılımcılarımız velilerine bir dönem boyunca neler
yaptıklarını ufak bir gösteri ile sunarlar .

HEPİNİZİ BEKLİYORUZ!

