İEF’de çocuklar doyasıya eğlendi
Ticaret, kültür, sanat, eğlencenin Eylül ayındaki merkezi olan İzmir
Enternasyonal Fuarı 7’den 70’e herkese unutulmaz anılar yaşatıyor. Çocukların
vazgeçilmezi olan fuarda orkestra yöneten, pizza yapan ve ata binen çocuklar çok
eğlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 87. İzmir
Enternasyonal Fuarı’nda 7’den 70’e herkes kendisine hitap eden etkinliklere katıldı. En çok
da çocuklar gönüllerince eğlendi. Fuar, hem çocukların hem de ailelerin hafızalarında güzel
anılar bıraktı.
Çocuklar orkestra yönetti
İEF’de ziyaretçilerin sürpriz yaşadıkları etkinliklerden biri de “Şef Sensin” etkinliği oldu.
Her yaştan kişinin katıldığı etkinlikte ziyaretçiler karşılarında bir oda orkestrası buldu.
İsteyen ziyaretçi şef olup orkestrayı yönetti. Etkinlikte en çok eğlenen çocuklar oldu.
Orkestrayı gerçekten yönetiyormuşçasına büyük bir ciddiyetle şef olan çocuklar, hem
kendileri eğlendi hem de izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Hayvan sevgisi aşılandı
Geçen sene fuara ilk kez katılan ve iki bine yakın çocuğun ziyaret ettiği Pony Club, bu yıl
da fuardaki yerini aldı. Türkiye’de özel engeli bulunan çocuklara atla terapi yapan
merkezleri ile bilinen ve 2014 yılından bugüne dek 55 bin çocuğa ulaşan Türkiye Jokey
Kulübü’nün düzenlediği etkinlikte çocuklar atlarla buluştu. İki ara boy bir de küçük boy
midillinin dönüşümlü olarak yer aldığı etkinlikte çocuklar 5 ila 8 dakika aralığında gezintiye
çıkarıldı. Daha önce hiç at görmemiş çocuklar ise öncelikli olarak küçük boy midilli ile
dokunma teması sağlayıp ardından diğer atlarla iletişime geçirildi. Midilliler ile buluşan
çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Erken yaşta hayvan sevgisi aşılayan bu özel etkinlik
sayesinde çocuklar atlarla özel bir bağ kurdu ve onlara isimleriyle hitap etti. Ailelerin de
güvenle takip edebildiği etkinlikte çocuklar farklı bir deneyim yaşadı.

En sevdikleri pizzayı yaptılar
Fuar kapsamında çocuklar için düzenlenen en lezzetli etkinlik ise Pizza Locale Workshop
oldu. Pizza şefleri ile çocukların bir arada mutfak tezgahına geçtiği etkinlikte çocuklar önce
pizza yapımının inceliklerini öğrendi, sonra da malzeme kısıtlaması olmadan kendi
hayallerindeki pizzayı yaptı. Şapkaları, önlükleri ve eldivenleri ile küçük birer aşçı olan
çocuklar, atölyenin ardından kendileri ve aileleri için yaptıkları pizzaları afiyetle yedi.

