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Pera Çocuk 
4-6 yaş 
Şekerden Kule 

Dört köşeli şekillerden bu sefer kareyi seçtik ve küp şeker halini deneyimledik. Sanatçı Melike 

Şerbet’in eserinden yola çıkarak, aynı düzlemde birbirini tekrar ederek bir kareden kaç farklı 

bina tasarlayabileceğimizi düşündük. Ardından şekerlerimizi bir araya getirdik ve birbirinden 

çeşitli binalar yaptık. 
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Pera Çocuk 
7-12 yaş   

Parlak ve Renkli Portreler 

Sanatçı Aytuna Cora “Değişim hem fiziksel hem de zihinseldir.” diyor. Eski bir vesikalık 

fotoğrafımızı inceledikten sonra bugünkü halimizle karşılaştırdık. Renkli pleksileri birleştirerek 

soyut vesikalığımızı oluşturduk. Bu atölye sayesinde kendimize farklı açılardan bakmayı 

keşfettik, yeniliklere açık olmayı öğrendik. 
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Dinozorlar Hayatta! 

Milyonlarca yıl önce nesli tükenen dinozorlar, yaşadıkları dönem için dünyanın en güçlü 

hayvanları olarak biliniyor. İnsanlar ile dinozorların beslenme alışkınlıkları ve yaşam şekillerinin 

birbirinden farklılıklarını ve şimdi yaşasalardı nasıl şartlarda yaşayacaklarını düşüdük, geri 

dönüşümden çeşitli malzemeler kullanarak dinozorlarımızı yarattık. 
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Tabak Tabak Üstüne: Evdeki Yaşantım 

 “Günlük hayat, zaman zaman öyle bir hale gelir ki, artık kendi sığınaklarımızdan, kıyımızdan 

köşemizden çıkmak istemeyiz. Eğer gönüllü olarak orada değilsek de rafın üzerinde 

unutulduğumuzun farkında bile değiliz demektir.” Esma Burcu Sereli 

Atölyede sevdiğimiz ev aktivitelerini çeşitli boy ve modellerdeki porselen tabaklara çizdik, 

onları birleştirdik. Ardından çizimlerimizi ifade edebilecek defterlerimizi tasarlayarak 

hikayelerimizi yazdık. Böylelikle evdeki yaşantımızı farklı şekillerde anlatmayı deneyimledik. 
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Pera Çocuk 
7-12 yaş 

Dev Binalar 

Yüksek binaları dışarıdan görünce neler hissediyoruz? Peki bu binaların içine girince neler 

hissediyoruz? En üst kattan dışarıya bakınca her şey karınca gibi minicik görünüyor olabilir mi? 

Ya da etraf karmaşık, düzenli, kalabalık veya boş mu görünüyor? Çevremizde orman veya oyun 

alanı var mı? Yaşadığımız yerleri fark ederek çevreye duyarlı biçimde hayalimizdeki yaşam alanı 

ve binalarımızı tasarladık. 
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