
ART & KIDS FEST



ATÖLYELER



TAN SAĞTÜRK AKADEMİ – DANS ATÖLYELERİ

Klasik Bale Atölyesi
Dersin amacı, sevgi ve disiplin kavramlarıyla birlikte temel 
bale hareketlerini öğreterek, vücut ve koordinasyon 
gelişimlerini hızlandırmaktır.

Street Dance Atölyesi
Street Dance öğrencilerinin amacı, kendi vücut kapasitelerini 
maksimumuna ulaştırmak, koordinasyon, birlikte hareket 
etme ve teknik becerilerini geliştirmektir.



KİTLESEL RESİM ATÖLYESİ

Oluşturulacak Acıbadem duvarında sanatçı Erin İlkcan Aslan 
eşliğinde 2 gün boyunca bir eser hazırlanabilir. Bu eser 
etkinlik sonunda arzu edilen bir yerde sergilenmek üzere 
teslim edilir.



MİNİK DOKTORLAR ATÖLYESİ

Oluşturulacak Acıbadem alanında katılımcı çocukların doktor 
kıyafetleri ile keyifli anlar geçirmelerini sağlayacağız.

Bu esnada aşı, temizlik, ağız ve diş sağlığı gibi dilediğimiz 
alanlarda bilinçlendirme sağlayacağız.



AMBULANS DENEYİMİ PARAMEDİC ATÖLYESİ

Acıbadem alanına yerleştirilecek ambulansa küçük 
doktorların binmesi sağlanacak.

Deneyimi yaşayacak çocuklara paramedicler tarafından 
küçük bilgilendirmeler de yapılıyor olacak.



DANS ATÖLYESİ

Smoothie & Milkshake Dans Atölyesi

«Takımını Seç» kampanyası ile inline bir dans / kapışma 
atölyesini profesyonel dans eğitmenleri ile organize 
ediyoruz…



DEV ÇARKI ÇEVİR, SÜRPRİZ HEDİYELERİ KAZAN…

Burada çarkın üzerine aşağıdaki maddeleri ekleyeceğiz
amacımız ürünleri eğlenceli bir hale getirmek ve stant
alanına insanları çekmek için ufak hediyeler vermek. 
Çark henüz yapım aşamasında ama yaklaşık uzunluğu
1.5 metre civarında olacak.

• Dimes’ten Sürpriz Ödül x2
• Smoothie ile enerjini fulle x2
• Milkshake ile ortamı salla x2
• Dondurmanı kap x1
• Ortamı Sallama dansını yap x1
• Enerji Katan dansını yap x1



MİLKSHAKE VE SMOOTHIE 
İSTER SÜSLE, İSTER DONDUR, LEZZETİ KATLA…

Ürünleri dondurma kalıplarına döküp çocuklar ile
dondurma hazırlayacağız aynı zamanda yine minik
bardaklara ürün doldurup ekteki gibi süsleme yapacağız
ve atölye sonunda kendi süsledikleri ürünleri
tüketebilecekler.



ÖDÜLLÜ DEV JENGA YARIŞMASI

Çocukların boylarına göre daha kısa bir yükselticiye
dizebiliriz ama ayakta oynanacak şekilde düşünüyoruz. 
Gün içerisinde 3 ödüllü seansımız olacak. Takımlardan
kazananlara aşağıdaki hoparlörden hediye edeceğiz. 
Takımları 3-4 kişi gibi düşünüyoruz.



MİNİK ŞEFLER ATÖLYESİ 

Çocuklar kendilerine verilen malzemelerle hem sağlıklı bir 
öğüne dair bilgi alacak, hem de pizzadan kurabiyeye lezzetli 
ürünler hazırlayacaklar.



GIDANIN DOĞRUSU ATÖLYESİ

Katılımcı çocuklar, sofralarına gelen ürünlerin yolculuğu 
hakkında farkındalık kazanacaklar. Tarladan topladıkları 
sebze meyveleri markete taşıdıkları, akıllı alışverişe dair püf 
noktalarını öğrendikleri bir oyun oynayacaklar. Dönüşen 
Heykel çalışmasında şeklini sürekli değiştirebilecekleri bir 
sanat çalışmasına katılacaklar. Bu etkinlik, okuma, anlama, 
süreyi ve yönergeyi takip etme gerektirdiğinden 7 yaş üzeri 
çocukların katılımına uygundur.



Aynı dönemde Galataport İstanbul’da resim sergisi de 
olacak sanatçı özel seanslarda, kendi İstanbul dünyası 
üzerinden kurguladığı resim atölyesinde çocuklarla 
birlikte olacak.

DEVRİM ERBİL – İSTANBUL’U BOYUYORUM…



Katılımcılara, eğitmen eşliğinde çizgi film yapmanın kısa 
teorik bilgileri verildikten sonra ışıklı panellerde çizimler 
yapılacak. Oluşturulacak flipbook’un sayfaları
çevrildikçe kendi çizdikleri görüntüleri hareket ediyormuş 
gibi görecekler ve atölye sonunda flipbook’larını kapak 
yapıp vidalayarak yanlarına alacaklar.

TOYGAR KABAŞ – ÇİZGİ FİLM ATÖLYESİ



Atölye eğitmeninin kısa anlatımıyla ve uygulama halinde 
yönlendirmeleriyle katılımcılar kendi çizgileriyle basit 
çizimlerle karikatürler ve basit düzeyde çizgi
romanlar hazırlıyor olacaklar…

KARİKATÜR VE ÇİZGİ ROMAN ATÖLYESİ



DOĞAÇLAMA VE DRAMA ATÖLYELERİ

Doğaçlama ve Drama Atölyesi

Ata Şimşek ve Deniz Koşar ile yürütülecek atölyede
çocukların hayal güçlerini kısıtlamaksızın, birlikte hareket 
etmeyi öğrenmeleri, seslerinin ve bedenlerinin 
farkındalıklarını doğaçlamalar ile keşfetmelerini amaçlıyoruz. 
Bunun yanında işitsel ve görsel hafızalarını da destekleyici 
egzersizler yapacağız.
Bunları yaparken katılımcıların önce eğlenceli egzersizler ile 
birbirlerini tanımalarını, oluşan guruba alışmalarını 
sağlayacağız. Sonrasında yine egzersizler ile bedenlerini ve 
seslerini ısıtacağız. Ardından hedeflediğimiz doğaçlama 
egzersizlerine geçiş yapmak için katılımcılar hem psikolojik 
hem bedensel olarak hazır olacaklardır. 

Ardından gruplar içerisindeki farklılıklar göz önünde 
bulundurularak gruba uygun doğaçlama egzersizleri ile 
atölyemizi sonlandıracağız. 



Atölye eğitmeninin kısa anlatımıyla ve uygulama halinde 
yönlendirmeleriyle katılımcılar kendi çizgileriyle basit 
çizimlerle karikatürler ve basit düzeyde çizgi
romanlar hazırlıyor olacaklar…

ZEZE’S MOMMY – SANATSAL SUKULENT ATÖLYESİ



Bu atölyede çocuklar, doğayı sadece görüntüleriyle değil, 
onu oluşturan parçalarla, yapraklar, bitki gövdeleri vb. 
organik malzemelerle resmetmenin yollarını arıyorlar. 
Çocuklar boş tuvallerde olmayan resimler hayal edip, 
kompozisyonlar oluşturarak, hayallerini gerçek kılıyor. 
Her bir katılımcı organik malzemeler ve boyaları 
kullanarak kendi hayal ettiği ağacı resmediyor…

FESTİVAL ORMANI RESİM ATÖLYESİ



Sanatçı Esma Kahveci ile birlikte düzenlenecek atölye 
çalışmasında, katılımcılar her seans farklı bir usta ressamın izinden 
gidecekler… Atölye çalışmasında minik katılımcılar, belirlenen 
sanatçıların soyut ve somut dünyasında bir yolculuğa çıkacaklar. 
Çalışma esnasında drama yöntemleri ve katılımcıların mizaçları 
dikkate alınarak sanatın hayal gücü ile bağlantısı da vurgulanıyor 
olacak…
Picasso, Dali, Klimt

ESMA KAHVECİ - USTALARIN İZİNDEN ATÖLYESİ



DİJİTAL GRAFİTİ KENDİ OTOMOBİLİNİ TASARLA

Katılımcı, önündeki ekran üzerinde yer alan araç görseli 
üzerinde dilediği çizimi yaparak kendi aracını tasarlar. 
Yapılan çizimlerle renklenen araç fotoğrafı anında katılımcılara 
dokunmatik ekran üzerinden mail atılır.
Fotoğrafları, ister telefona ister bilgisayara indirebilir ve sosyal 
medyada paylaşabilirsiniz. 



Grafiti sanatçısı Leo Lunatic ile çocuklar 2 gün boyunca 
özel grafiti duvarını boyayacak ve etkinlik kapsamında 
belirlenecek olan final görsel ortaya çıkacak…

LEO LUNATİC - GRAFİTİ ATÖLYESİ



DOREMUSİC – MÜZİK ATÖLYELERİ

Ritim Atölyesi

Erken dönem müzik eğitiminde ritim duygusunun önemi 
büyüktür. Düzenlenecek atölye çalışmalarında çocuklara 
müzik dolu, eğlenceli bir ortam sunulacaktır.

Ukulele Atölyesi

4 yaş ve üzeri çocukların hedeflendiği atölyede, basit nota ve 
klavye yürüyüşleriyle çalınan şarkılar çocuklarla birlikte 
yorumlanacaktır.



DJ ATÖLYESİ

Etkinlik süresince belirlenecek seanslarda belirli sayıdaki katılımcı 
Galataport İstanbul’da yer alan HOSS mağazasında DJ atölyesine 
katılacaktır.



AYAKKABI KİŞİSELLEŞTİRME

Biletlere tanımlanacak özel indirim kodu ile katılımcılara 
mağazadan indirimli alışveriş imkanı sağlanır.
Ayakkabısını indirimli alan katılımcı çocuklar etkinlik boyunca 
ayakkabılarını kişiselleştirme imkanı bulurlar...

Dileyen çocuklara etkinlikte boyama atölyesine katılma imkanı 
da sunulur. Kendilerine dağıtılacak ayakkabı çizimlerine 
diledikleri resimleri çizen çocukların bu çizimleri profesyonel 
tasarımcılar tarafından satın almış oldukları ayakkabılara 
aktarılabilir.



Eğitmenimiz Eylem Aktel ile gerçekleştirilecek atölye çalışmasında 
temel amaç çocukların zihninde bir farkındalık oluşturup, günlük 
hayattan örneklerle su tasarrufunun önemini anlatmak olacaktır. 
Dünya üzerinde suyun kullanımı üzerine atölye boyunca çocuklarla 
sohbet edilir. Bu sohbet soru cevap şeklinde de gerçekleştirilir...
Çocukların önünde birer saksı ve boyalar bulunacak. Su kullanımı 
hakkında sohbet ederken bir yandan bu saksıları boyayacaklar. 
Boyama işlemi bittiğinde önlerinde bulunan toprak zeminden 
kürekleriyle saksılarını dolduracaklar. Bu saksıya tohum ektikten 
sonra "Can suyu" denilen ekim ardından konulan ilk ve büyümesi için 
çok önemli olan bu suyu ufak sulama kaplarıyla ekleyecekler.
Can suyunun önemi ve bu ufak miktarın bile ne kadar kıymetli 
olduğu üzerine sohbet gerçekleştirilecek ve toprağın kurudukça bu 
şekilde sulanması gerektiği anlatılacak.
Süslemesinden, toprak doldurmasına ve tohum ekip sulamasına 
kadar baştan sona hazırladıkları bu bitki evlerinde her zaman 
farkındalıklarını dinç tutacak.

CAN SUYU - PERMAKÜLTÜR ATÖLYESİ



7-13 yaş grubuna uygun olarak planlanan ve seansı 
yaklaşık  1 saat sürecek atölyede, atık kağıtlar hamur 
haline getirilerek tekrar kağıt ve tohum topu elde 
edilecektir. 
Bu çalışmayla çocuklar hem geri dönüşüm işlemine 
tanıklık edecek, hem de farkındalıkları artacaktır.
Ayrıca atölye sırasında üretilecek olan el yapımı kağıt 
üzerine resimler ve kağıttan heykeller ile yaratıcılıklarının 
da beslenmesi hedeflenmektedir.

MELİS ÇÖRTLEN - GERİ DÖNÜŞÜM KAĞIT ATÖLYESİ 



Çalışma, belli bir mimar/sanatçı özelinde, özel malzemeler 
eşliğinde yapılan, çizimli ve üç boyutlu uygulamalı atölyelerdir. 
Atölyeler sadece mimarlık mesleğini çocuklara tanıtmak amaçlı 
değildir. Sanat, kültür, bilim ve doğanın; fen ve sosyal bilimlerin 
birleşimindeki “mimarlık” çok yönlü bir eğitim aracı olabilir. 
Atölyenin amacı; mimarlık bilgisi, kültürü, felsefesi ve eleştirisiyle 
çocuklara adil, eşit ve doğaya uyumlu çevre bilinci kazandırmak, 
üç boyutlu bir eğitime olanak sağlamaktır. 
1. Ağaç Benim Ustamdır. Mimar Antoni Gaudí kimdir? Yapılarından örnekler... 
Uygulama: Çocuk parkı tasarımı - çizim 
2. Su Benim Ustamdır. Göl ve deniz üstünde yapı nasıl yapılır? Mimar Seyfi Arkan kimdir? Atatürk 
Florya Köşkü’nün özelliği nedir?  
Uygulama: Su üstünde ev tasarımı - 3 boyutlu tasarım 
3. Taş Benim Ustamdır. Mimar Sinan kimdir? Yapılarından örnekler... 
Uygulama: Köprü tasarımı - çizim 
4. Boşluk Benim Ustamdır. Babil Kulesi’ni inceleme. Mimar, heykeltıraş Constant Nieuwenhuys
kimdir? Eserlerinden örnekler... 
Uygulama: Dünya tek bir yapı olsaydı nasıl olurdu - 3 boyutlu tasarım

SİMLA SUNAY– ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİ ATÖLYESİ



GELECEĞİ YETİŞTİRİYORUZ ATÖLYELERİ

Düzenlenen 4 atölyenin de amacı bugünün çocuklarının 
zihinlerinde matematik ve kodlamadan yola çıkarak daha 
yaşanabilir bir dünya, daha saygılı bir çevre bilinci ve 
daha paylaşımcı bir hayat görüşü oluşturmaktır…

1 - Mimar - İnşaatçı Atölyesi
Çocuklar biri mimar, diğeri inşaatçı olmak üzere eşleşirler.
Mimar olanlar; inşaatçıya göstermeden renkli bloklarla bir
şekil oluşturup, oluşan şeklin aynısını yaptırmak
üzere inşaatçıya sözel yönergeler verirler. Şekil oluşturma
bitince paravanı kaldırıp şekil ne kadar benzemiş kontrol
edilir. Çalışma tamamen çocuğun kendini daha doğru ifade
etmesine ve karşı tarafı dinleme yetisinin geliştirilmesine
yöneliktir.
2 - İnşa Et Atölyesi
GEMS etkinlik serisinden olan bu çalışmada öğrenciler
marshmallow ya da nohut ve kürdan kullanarak geometrik
yapılar inşa ederler.



GELECEĞİ YETİŞTİRİYORUZ ATÖLYELERİ

3 - Architecto Atölyesi
Kutu içeriğindeki şekillerle, belirtilen geometrik modelleri inşa 
ediyor olacaklar.

4 - Harita Atölyesi
En az kaç renk kullanarak haritaları boyayabilirsiniz? (Dört
Renk Teoremi)



GELECEĞİ YETİŞTİRİYORUZ ATÖLYELERİ

5 – Königsberg Köprüleri Atölyesi
Öğrenciler her köprüden tam olarak bir kez geçerek şehri
dolaşmak mümkün mü? Sorusuna yanıt bulmaya çalışırlar. 
(Euler’in ortaya attığı bir problem, graf teoriye dayanıyor).

6 – Şekli Doldur Atölyesi
Çocuklardan verilen şekilleri, geometrik modellerle
doldurmaları istenir.



GELECEĞİ YETİŞTİRİYORUZ ATÖLYELERİ

7 – Königsberg Köprüleri Atölyesi
Balık şablonlarından sekizyüzlü oluşturarak geometrik ismi
tanımak ve Euler’in formülüne ulaşmak



KETEBE YAYINEVİ ATÖLYELERİ 

Karakter Canlandırma

Yazar Cansu Sabetrasekh tarafından yürütülecek atölye 
çalışmasında  kendi yazdığı «Ayı Geldi» kitabında yer alan 
karakterler canlandırılacak.

Hikaye Oluşturma Atölyesi

Yazar Didem Demirel tarafından yürütülecek atölye 
çalışmasında çocuklar yaratıcılıklarını ortaya koyarken, çok 
eğlenecekler…



Eğitmen Zeynep Dilara ile yürütülecek atölye 
çalışmasında, katılımcı çocuklara anı defteri tutma
alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz…
Bu alışkanlık sayesinde, iç ve dış dünyaları arasında bir
bağ kurmalarını sağlayacağız. 
Böylece, etraflarında ve içlerinde olup bitene karşı
algılarını ve farkındalıklarını, dolayısıyla da duyarlılıklarını
geliştirmiş insanlar olarak yetişmelerine yardımcı olacak
bir vizyon aşılamaya çalışacağız.

YAZARLIK ATÖLYESİ – ANI DEFTERİ



TEKSTİL VE PORSELEN BOYAMA ATÖLYESİ

Çocuklarla final ürünü yanlarında hatıra olarak götürebilecekleri 
eğlenceli porselen ve çanta boyama atölyeleri…



Sanatçı, önceden hazırlamış olduğu taslak hayvan 
çizimlerini çocuklarla birlikte suluboya ile renklendirerek 
kendi suluboya kartpostallarını hazırlıyor olacaklar…

HANDE ALPSAN –
MİNİK DOSTUM SULU BOYA  ATÖLYESİ



TEŞEKKÜRLER…


