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Denizin Altı Ellerimin Altında: Dönence
Denizde ya da deniz kenarında yaşayan canlıları hayal ettik, daha önceden gördüğümüz deniz canlıları
hakkında konuştuk. Renkli karton ve evaları deniz canlıları şeklinde kestik, çeşitli boyalar, sünger fırçalar
çalışarak deniz altını yansıtan, havada yüzen deniz canlıları ile dönencemizi yarattık.
Eyvah Başıma Güneş Geçmesin!
Yazın hava çok ısındığında başımıza güneş geçmemesi için yapmamız gereken çok önemli bir şey var:
Şapka takmak! Bu atölyede renkli kartonları kullanarak, sevdiğimiz hayvanlardan esinlenerek bizi
güneşten koruyacak yaz şapkamızı tasarladık.
Deniz Altındaki Dostlarım
Plajdayken ya da denizde yüzerken görebileceğimiz balıkları, deniz altındaki bitki örtüsü yosunları
düşündük. Atölyede ise hayalimizdeki deniz altı yaşamını yaratmak için kartondan deniz tabanı
oluşturduk, kestiğimiz ve üzerini boyadığımız balıkları yerleştirip kağıtlardan yaptığımız yosunları da
ekleyerek deniz altı sahnemizi oluşturduk.
7-12 yaş
Komik Yüzler Kitabı
Tüm bunları düşünüyor ve çeşitli yüz ifadelerimizi kağıda çizerek aktardık. Güneş kremi sürmeden
denize çıktığımızda hissettiğimiz güneş yanığı hissi, denizden çıktıktan sonra mayomuzu değiştirmeyip
üşüdüğümüzdeki surat ifademizin hali ve bunlar gibi pek çok konudan konuştuk, kendi yaz tatili
kitabımızı surat ifadelerimiz üzerinden tasarladık.
Kağıt Helvadan Yaz Pastaları
Atölyede krem şantimizi gıda boyaları ile renklendirip pastamızı hazırladık. Pastamızı papatya, ortanca,
lavanta gibi yaz çiçekleriyle süsleyip, mevsim meyvelerinden kiraz, dut ve karpuz ile tatlandırdık.
Çocuklar için Ses ve Hareket Atölyesi
Denizin sesleri ve hareketleri ile ilişki kurduğumuz bu atölye çalışmasında, çocuklar hem grubun bir
parçası olmayı, hem de lider olmayı deneyimledi. Çocuklar bu işaret dili sayesinde hem orkestranın bir
parçası, hem de orkestra şefi oldu. Dinlemeyi, seçim yapmayı, paylaşmayı ve kendimizi istediğimiz
biçimde ifade etmeyi öğrendik. Tuhaf seslerden, hareketlerden ve bunların birleşiminden çılgın
orkestramızı yarattık.
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Kumdaki Hazine: Deniz Kabukları
Atölyede sergiden ilham alarak bize deniz kenarını ve plajları simgeleyen buluntu deniz kabukları ile
çalıştık. Yaz bitkileri yetiştirmek için deniz kabukları ile kaplı saksılar ürettik.

Botanik İpek Fular Atölyesi
İstanbul’da Deniz Sefası sergisinden ilhamla, İstanbul çiçekleri, şifali bitkileri ve bitki ekstreleriyle bohça
boyama tekniği (bundle dyeing) kullanarak doğal pigmentleri kumaşa aktarmayı öğrendik. Atölyede bir
adet ipek fular baskısı gerçekleştirdik ve farklı doğal boyama tekniklerini deneyimledik.
60+
Yelpaze Havası
İstanbul sakinlerinin hızla benimsediği plaj olgusunun zaman içinde yarattığı eğlence, moda ve kültürü
yansıtan eserleri inceledik ve kendi plaj anılarımız hakkında sohbet ettik. Atölye çalışmasında ise tahta
çubuklar, renkli kartonlar kullanarak sıcak havalarda bizi serinletmeye yardımcı olacak rengarenk
yelpazeler tasarladık.
Anneler Günü
13 Mayıs 2018
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4-12 Yaş
Annemle Minyatür Plaj Keyfi
Eski İstanbul’un deniz hamamları ve plajlarına odaklanan İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından
Plaja Nostalji sergisini gezdikten sonra, deniz kenarında nasıl vakit geçirdiğimiz ve tatil anılarımız
hakkında konuştuk. Atölyede jöle, kinetik kum gibi malzemeler ile çalışarak, kağıttan şemsiyeler ve
evadan çeşitli objeler üreterek hayalimizdeki sahili kurguladık.
Gençlik Bayramı
18 Mayıs 2018
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Plaj Partisi: Kağıttan Terlikler
Tatil bavulunun olmazsa olmazı plaj terliği değil midir? Kağıt kıvırma tekniği kullanarak kumların
arasında, deniz kıyısında yürüyüşümüze eşlik edecek terlikler tasarladık.
Okul Grupları
Anaokulu
Sualtında Hayat!
Balıklar, yosunlar, su altındaki tüm canlılar da dalgalar gibi hareket eder, atölyede hem denizin
hareketini hem de sualtı canlılarını öğrendik. Çeşitli boyalar ve renkli kartonlar kullanarak hareket eden
bir sualtı tasarladık, hayalimizdeki canlıları çizerek yaratıcılığımızı ve motor kabiliyetimizi geliştirirken
eğlenceli bir oyun yarattık.
İlkokul-Ortaokul
Yaz Hep Yanımda: Rozetler
Bize yazı, tatili ve deniz kıyısını hatırlatan meyveleri, bitkileri, canlıları, objeleri atölyede çizdik, boyadık
ve kestik. Kestiğimiz imajları karton ve bant yardımıyla sabitledik, ve arkalarına iğneleri de yapıştırarak
her zaman yanımızda taşıyabileceğimiz rozetlere dönüştürdük.

Lise
Yaz Kolajı
Dergi sayfaları, kartonlar gibi geri dönüşüm malzemeleri ile birleştirerek farklı katmanlar yaratıp
hayalimizdeki yaz tatiline yönelik bir afiş oluşturduk. Kolektif çalışarak tasarladığımız afişlerle düşünsel
üretim esnekliği kazandık, yaratıcılığımızı geliştirdik.
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Zihinsel Engelliler
Keşif: Oltama Takılanlar
Su altındaki yaşamı hayal edip, renkli kartonlar ve çeşitli boyalar ile dev boyutta balıklar, deniz yıldızları,
farklı deniz canlıları yaptık.
Kağıttan Akvaryum
Balıkların evlerini hayal edip, renkli kartonları kesip şekillendirerek üç boyutlu bir akvaryum tasarladık.
Linol Baskı ile Denizaltı Canlıları
Linol yüzey üzerine çeşitli deniz canlısı motiflerini tasarlayarak renklendirip ve kartonlara bastık.
Ardından evadan mozaik parçaları, kum ve boya gibi farklı malzemeler kullanarak sualtı dünyamızı
rengarenk tabloya dönüştürdük.
Kilden Rengarenk Balıklar
Deniz canlılarının sualtında nasıl yaşadıklarını keşfettik, kilden şekil verdiğimiz balık ve ahtapot gibi
deniz canlılarını akrilik boya ile renklendirerek hayalimizdeki sualtını yarattık.

