SAKIP SABANCI MÜZESİ’NİN YAZ OKULU
2 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR!
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, sanat ve bilimle dolu “Yaz Okulu” programı kapsamında, bu
yaz bahçesini bir öğrenme ve deneyim alanına dönüştürüyor. 2 Temmuz’da başlayacak olan ve geniş bir
yelpazeden temaların yer aldığı atölye programında, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik zengin içeriklere
sahip aktiviteler yer alıyor.
SSM 2019 Yaz Okulu’nda yarın günlük eğitimler 10:00 – 14. 00, tam günlük atölyeler ise 10:00 - 17:00
saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yarım günlük eğitimin 150 TL, tam günlük eğitimlerin ise 270 TL
olduğu Yaz Okulu’nda SSM Dostu Kart sahipleri %10 indirime sahip olacak. SSM Yaz Okulu programına
www.sakıpsabancimüzesi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
FIRÇAM DA BOYAM DA BAHÇEDEN
Bu atölye çalışmasında çocuklar, doğal ortamda renkleri keşfedecek, müzenin eşsiz bahçesinde renk
avına çıkarak kendi renk kartelalarını oluşturacaklar. Çocuklar adeta birer kimyager gibi deneyler yaparak
doğal boyalar hazırlayacak, doğal malzemelerden tasarladıkları fırçalarla ve kendi ürettikleri boyalarla
resim yapacaklar.
IŞIKLI KARTPOSTAL
Atölye kapsamında katılımcılardan ilk olarak farklı kalemler ya da istek dahilinde kolaj tekniğini kullanarak
birer karakter tasarlamaları istenecek. Çalışmanın ikinci aşamasında ise çocukların tasarımları, ışık
yardımıyla robotik figürler haline getirilecek.
ÇİZEN ROBOT
İnsan-robot etkileşimi ve sanat yaratım süreci üzerine düşünüp tartışmanın amaçlandığı atölyede,
çocuklar resim yapan robotlar tasarlayacaklar. Bu süreçte çocuklar mühendislik, ürün geliştirme gibi
kavramlar üzerine düşünme fırsatı bulacaklar.
DİŞ BOT
Mühendislik ve tasarım konularında eğlenceli bir çalışma sunan atölyede çocuklar elektrik devresi kurmayı
öğrenerek kendi robotlarını üretecek; el becerisi, problem çözme ve analitik düşünme becerileri üzerine
çalışacaklar.
BAHÇEDEKİ PORTRELER
Çocuklara yaz tatilinde açık havada keşif imkânı sunan atölye kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi’nin
bahçesinde masal kahramanlarının izi sürülecek. Katılımcılar bahçeden topladıkları ağaç dalları,
yapraklar, tohumlar ve çiçeklerle masal kahramanlarının portrelerini oluşturacaklar.
“READY MADE” HEYKELLER
Halihazırda varolan günlük objelerin sanat olarak yeniden tanımlandığı ready made / hazır nesne kavramı
üzerine şekillendirilen atölyede çocuklar, bu alanın öncü sanatçılarının eserlerini inceleyecek ve biçimi geri
planda tuttukları oyunlar oynayarak anlam üzerine yoğunlaşacaklar. Atölye sonunda çocuklar sanat
eserini yöntem ve anlatım üzerinden yeniden yorumlayarak, kendi ürettikleri ready made heykellerinden
bir de sergi hazırlayacaklar.

TOHUM KOLEKSİYONCUSUNUN DEFTERİ
Çocuklara koleksiyonculuk ve müzecilik alanında bir deneyim yaşatmanın hedeflendiği atölyede
katılımcılar, kendi bitki tohumu koleksiyonlarını oluşturacaklar. Katılımcılar bu çalışma kapsamında
tohumların yapılarını inceleyerek, ayırt edici özelliklerini, içlerinde sakladıkları potansiyelleri, nerede, nasıl,
ne kadar sürede bitkiye ya da ağaca dönüştüklerini öğrenecekler.
BAHÇE DEDEKTİFLERİ
Bu atölyede çocuklar, bahçeye yerleştirilmiş bayrakları ve ipuçlarını takip ederek toplayacaklar. Böylece
SSM’nin zengin bitki örtüsüne sahip bahçesindeki ağaçlar, bitkiler ve eserler hakkında da bilgi sahibi
olmaları sağlanacak.
DOĞAL MİNYATÜR MOBİLYALAR
Bu atölyede çocuklar, doğal yaşam ve barınak konularında araştırmalar yaparak dünyanın farklı
bölgelerden örnekleri inceleyecekler. Doğal malzemelerle ürettikleri minyatür mobilyalar üzerinden yaşam
alanı tasarlayacaklar.
BAHÇEDE TAKIM OYUNLARI
Müze bahçesine kurulacak basit oyun düzeneklerinin kullanılacağı çalışmada çocukların hareket becerileri
geliştirilirken sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri hedeflenecek. Katılımcılar, problem çözümüne odaklı takım
çalışmaları kapsamında işbirliği, dikkat ve koordinasyon becerileri üzerine çalışacaklar.
ÇİÇEK MÜHÜRLERİ
Bu çalışmada çocuklar, çiçek çeşitleri hakkında bilgi edinip, öğrendiklerini oyunlarla pekiştirecek ve
seçtikleri çiçeklerden mühür yapmayı öğrenecekler. Atölye kapsamında hazırlayacakları mektup ve
davetiyelerde, kendi ürettikleri mühürleri kullanacaklar.
MÜZEDE RİTİM
Dünyanın farklı yerlerinden toplanan ritim enstrümanlarının kullanılacağı çalışmada çocuklar, bu
enstrümanların ait olduğu bölgeler ve kullanıldıkları müzik türleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Dünya
müziğinden farklı ritimler çalışıp, takım çalışması ve koordinasyon becerilerine odaklanacak çalışmayla
çocukların özgüvenine katkıda bulunulacak.
FELSEFE ATÖLYESİ
Geleneksel sınıf yapısının dışında daire düzeninde bir araya gelen çocuklardan özgüven, cesaret,
yaratıcılık, çevre bilinci, insan hakları, hayvan sevgisi gibi konularda hikâye, fotoğraf ve videolar
kurgulamaları istenecek. Katılımcılar, bu anlatılar üzerinden kendi fikirlerini paylaşıp, sorgulama becerisi
kazanacak ve yeni yaklaşımlar üretecekler. Çalışma kapsamında filozoflara ve felsefi akımlara dair bilgi
vermektense, fikirlerin özgürce paylaşıldığı demokratik bir ortam oluşturularak çocukların aktif bir şekilde
katılım göstermesi ve soru sorması hedeflenecek.

