FUNFEST‘2012 BAHAR ŞENLİĞİ
03 Haziran 2012 Pazar günü 10:00 - 16:00
saatleri arasında FMV Işık Okulları Erenköy
kampüsünde olacaktır.
FUNFEST ’2012 Bahar Şenliği; FMV Özel Erenköy
Işık Okulları Yabancı Diller Bölümü ve Okul Aile
Birliği’nin bir organizasyonudur.
Şenliğe İlköğretim okulu öğrencileri ve velileri ile
2500 kişiyi aşkın bir katılım sağlanacaktır.

Amacı;
FunFest ’2012, öğrenciler ve ailelerinin katılımı ile
gerçekleşecektir. Hazırlanan aktivitelerle öğrencilerimiz gün
boyunca yabancı dil performansları etkin bir biçimde
sergileyecekleri eğitsel oyunlar oynayacak, şarkılar
söyleyecek, dans ve müzik gösterileri izleyecek ve tüm
bunların yanı sıra kampüsün etkileyici dış ortamında şişme
oyunlar ile coşkulu ve eğlenceli saatler geçirilecektir.

Oyun İstasyonlarnda yaş
guruplarına yönelik farklı
saat dilimlerinde çalışmalar
olacaktır.

Etkinlik sürecinde öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış
13 farklı oyun istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlarda
gerçekleşecek eğitsel oyunlarla öğrencilerin yabancı dil
etkinliklerinde bulunması ve etkinliğin bir “Yabancı Diller
Şöleni” havasında gerçekleşmesi birincil hedef olarak
belirlenmiştir.

Program:
10.00-11.00= 1. sınıflar
11.30-12.30= 2., 3. sınıflar
13.00-15.00= 4., 5., 6., 7.
sınıflar

FunFest '2012 organizasyonunda
okulumuzun lise öğrencileri de görev alacaklar
ve tüm kampüste İngilizce konuşulacaktır.
Girişte, içerideki aktivitelerle ilgili bir yer haritası
ve program akışı dağıtılacaktır.

Okulumuzun bahçesinde tüm öğrenciler için
değişik yaş guruplarına yönelik eğlenceli
aktiviteleryer
alacak
ve
yarışmalar
düzenlenecektir.

Programda özel müzik yayını, merkez
alana kurulacak ses sistemi ile
gerçekleşecektir.
Pioneer firmasının DJ Setup tanıtımı ve
sürpriz hediyeleri, gençlerin yeni tutkusu
Gausweel bisikletlerinin tanıtımı ve 1 adet
hediye çekilişi…

Dev Jurassic Tırmanma ve Kaydırak Parkı, Denge Oyunu, Dev Dart, Jump Shot Basketbol,
Şişme Kaleye Şut Atışı, Limbo Dans Oyunu, Dev Twister, Potato Game, Langırt Masaları vb
etkinlikler…
Yüz boyama, Karikatürist…
Yiyecek ve İçecek standları, Pamuk Şeker, Popcorn, Dondurma..

Gelenekselleşecek FunFest etkinliklerinin renkli ve eğlenceli ortamına katkıda bulunacaktır. Program
Doğukan Manço’nun 1,5 saatlik D.J. performansı ile sona erecektir

Sizleri de aramızda görmek dileği ile…
Detaylı bilgi almak ve sorularınız için;
İLETİŞİM : DENİZ DOĞANER – 0 532 323 64 10
SEMRA KURT -0 532 613 49 04

