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Hayal Küre isimli romandan hareketle, yaratıcı
düşünme, hayal kurma ve canlandırma esaslarına
dayalı eğlenceli bir yaratıcı drama etkinliği.

Koray Avcı Çakman’la

“Hayallerine
Sahip Çık”

Koray
Avcı
Çakman

Henüz küçücük bir
çocukken en yakın
arkadaşları kitapları
olan yazar, develer
tellal iken, pireler
berber iken, kâh
gülmüş kâh düşünmüş
onlarla beraber.
Büyünce yazmış ve
ödüller almış. Başarıyla
gerçekleştirdiği yaratıcı
drama atölyelerinin
yanı sıra, pek çok sivil
toplum kuruluşuyla
da ortak projeler
yürütmüş.

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR
ÜZERİNDE GÖZLENEN
ETKİLERİ
Hayal güçlerinin sınırsızlığını
keşfederler.
Eleştirel düşünme ve yaratıcı
çözüm üretme yeteneklerini
geliştirirler.
Belirli bir konuyu drama yoluyla
eğlenerek öğrenirler.
İşbirliği yapma, sosyal ilişki
kurma ve grup çalışmasına katılma
becerilerini artırırlar.
Özgün bir edebiyat deneyimi
yaşayarak bir kitabı etraflıca
irdeleyebilme imkânı elde ederler.
Gökyüzü hakkında çeşitli teorik
bilgiler edinirler.
Duygusal gelişimlerini artırırlar.
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Etkinliğin Akış Programı
İlgili etkinlik, sınıf ya da kütüphane ortamında,
her oturumda en fazla 25-30 öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en
çok üç etkinlik düzenlenebilir.
Etkinlik için gerekli malzemeler: bilgisayar
bağlantısı, projeksiyon aleti, projeksiyon perdesi.

öğrencilerle aşağıdaki sorular ekseninde bir beyin
fırtınası gerçekleştirir.

Hayallerine Sahip Çık, birbirini tamamlayan
üç ayrı bölümden oluşmaktadır.

Gezegende nelerin bulunmasından
hoşlanırdınız?

UZAYA YOLCULUK
Hayal Küre romanının kaleme alınış serüveninin
paylaşılacağı bu bölümde Koray Avcı Çakman,
Dünya, yıldızlar, gezegenler, Samanyolu Galaksisi
ve diğer galaksiler hakkında çeşitli fotoğrafların
yer aldığı bir projeksiyon sunumu yaparak
öğrencileri ışıltılı bir görsel yolculuğa çıkarır.

HAYAL KÜRE’NİN KALBİNDE
DRAMA ÇALIŞMASI
Öğrencilerin beden dillerini kullanarak
canlandırma yapacakları bu bölümde çocuklar,
Koray Avcı Çakman rehberliğinde, “Hayal
Küre’ye bakıp bir dilek tutabilecek olsaydınız
ne dilerdiniz?” sorusu üzerine kısa bir drama
çalışması gerçekleştirir ve hayallerini birer
fotoğraf karesi şeklinde canlandırırlar.

HAYAL KÜRE’Yİ ÇALIŞTIRMA ZAMANI
BEYİN FIRTINASI
Çocukların hayal güçlerinin sınırlarını
zorlayacakları bu bölümde Koray Avcı Çakman,

Eğer bir bilim insanı olsaydınız ve tesadüfen
bir gezegen keşfetseydiniz bu gezegenin adını
ne koyardınız?
Gezegenin nasıl bir yer olmasını isterdiniz?

Hayallerin gerçekleştirilmesini sağlayan Ayküre, Karanlıklar Efendisi
Korkus yüzünden bozulmak üzere. Korkus, yaptığı büyüyle küreyi kötü
hayallerle doldurmanın peşinde. Peki, ya evrendeki bütün güzel hayaller
savaşla, vahşetle, kederle dolup taşarsa? Hayal Küre okurlarını imgesel
bir dünyada geçen fantastik bir maceraya çıkarıyor. Hayal kurmanın
ve hayallerin peşinden koşmanın önemini vurgulayan kitap, herkesi
hayallerine sahip çıkmaya çağırıyor.

