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Yalnızca fotoğrafları kullanarak bir öykü anlatmaya ne dersiniz? 

Söz gelimi bir tren yolculuğunu, tatile gittiğiniz yerdeki bir gününüzü, 

kardeşinizin rol alacağı tiyatro oyunu için yaptığı hazırlıkları ve 

oyunun sergilenişini, ailenizin pazar alışverişini... Bunların hepsi birer 

öykü konusu olabilir.

Öykünüzü fotoğraflamak için önce plan yapın. Çekim yapacağınız 
yerleri ve neleri çekeceğinizi belirleyin. Öyküde kullanacağınız 
fotoğrafların sayısı 10-15 arasında olabilir. Fotoğrafların sıralamasına 
karar verin. Fotoğrafları çektiğiniz sırayla dizmek zorunda değilsiniz. 
Öyküyü fotoğraflar aracılığıyla nasıl aktaracağınıza karar vermek 
de size kalmış. Dilerseniz her fotoğrafa öyküyle bağlantılı kısa 
birer ad da verebilirsiniz. Bu fotoğrafları bir kartonun üzerine 
yapıştırıp sergileyebilirsiniz ya da bunlarla bir bilgisayar sunumu 
hazırlayabilirsiniz.
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Yalnızca 
Fotoğrafları 
Kullanarak 
Bir Öykü 

Anlatın
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Çevrenizdeki 
Evcil Hayvanların 
Fotoğraflarını Çekin

Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar çok iyi birer fotoğraf 

konusu olabilir. Ancak, fotoğraflarını çekerken onları 

rahatsız etmemeye özen gösterin. Başkasına ait bir 

kedinin ya da köpeğin fotoğrafını çekmek isterseniz 

mutlaka sahibinden izin alın.

  Flaşlı çekimlerde 
kedilerin ve 

köpeklerin gözleri 
kırmızı ya da yeşil çıkabilir. 
Bunu önlemenin en iyi yolu 

fotoğrafları açık havada 
flaş kullanmadan 

çekmektir.

Kedilerin ve köpeklerin boyları 
bizimkinden kısa. Bu nedenle iyi 
bir çekim açısı yakalayabilmek 
amacıyla diz çökebilir, yere 
oturabilir, hatta yatabilirsiniz. 
Bu, onların dünyasını fotoğraflara 
daha iyi yansıtmanızı sağlayacaktır. 
İyi bir poz yakalamak için uzun 
süre beklemeniz gerekebilir, böyle 
durumlarda fotoğraf makinenizi 
uygun bir yere dayayabilirsiniz.
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Gizemli Fotoğraflar Çekin
Bu fotoğraflardakileri tanıyabildiniz mi? Fotoğraf makinenizin 

yakın çekim özelliğinden yararlanarak siz de bunlar gibi 

gizemli fotoğraflar çekebilirsiniz. Gizemli fotoğraflar elde etmek 

için konu olarak seçtiğiniz nesnenin fotoğrafını çok yakından 

çekin. Ya da nesnenin yalnızca bir bölümünün fotoğrafını 

çekin. 

Bu fotoğraflarda 
neler 
gördüğünüzü 
söyleyin.

1)

2)

3)

1) Çilek 2) Çam ağacının yaprakları 3) Ayçiçeği tohumları

Fotoğrafları Yapboza Dönüştürün
Sevdiğiniz bir yerin, köpeğinizin fotoğrafını yapboz haline 
getirmek ister misiniz? Bunun için önce seçtiğiniz fotoğrafı 
büyük bir kâğıda ya da fotoğraf kartına bastırın. Kartondan, 
fotoğrafla aynı boyutta bir parça kesin. Kartonun bir yüzüne, 
aşağıdaki gibi bir yapbozun parçalarını çizin. Öteki yüzüne 
de tutkal sürüp fotoğrafı yapıştırın. Sonra kartonu çizgilerden 
kesin ve yapboz parçalarını elde edin.
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Oyuncaklarla Fotoroman 
Çekimleri Yapın
Fotoromanlar tıpkı çizgi roman gibidir. Ancak fotoğraflardan oluşur. 
Öncelikle fotoromanınızın konusuna ve kahramanlarına karar 
verin. Sonra basit bir senaryo yazın. Bu senaryoyu fotoğraflarla 
anlatabilmek için kaç farklı sahne kullanmak gerekeceğini düşünün 
ve bunları bir liste halinde yazın. Her sahnede hangi kahramanların 
yer alacağını ve dekor olarak neler kullanacağınızı da belirleyin. 

Çekimleri tamamladıktan sonra, 

fotoğraflarınızı tıpkı çizgi romanlardaki gibi 

sıralayın. Hangi karelerin yan yana, alt 

alta geleceğine ve karelerin büyüklüklerine 

karar verin. Bu fotoğrafları bir deftere 

yapıştırabileceğiniz gibi bilgisayardaki 

yazı programlarından birinde de 

düzenleyebilirsiniz. 
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Fotoromanınızın 

kahramanlarını küçük 

plastik oyuncaklardan 

seçebilirsiniz. Bu 

oyuncakların boyutlarına 

uygun bir set tasarlayın. 

Sette kartonlardan, 

atık malzemelerden, 

oyun hamuru ve elişi 

malzemelerinden 

hazırlayacağınız dekorları 

kullanabilirsiniz.

Fotoromanınıza konuşma balonları ekleyip içlerine yazılar yazmayı da unutmayın.

Sahne Çekim
2011 1 1

Oyuncaklar
           tatilde
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Kendi Fotoğraf Albümünüzü YapınFotoğraflarınızı kendi yaptığınız albümlerde saklamak 
ister misiniz? Albümünüzün her sayfasını farklı bir şekilde 
tasarlayabilirsiniz. Sayfaları kendi yaptığınız desenlerle ya da 
eski dergi ve gazetelerden keseceğiniz resimler ve yazılarla 
süsleyebilirsiniz. Albümün sayfalarına fotoğrafların yanı 
sıra, anı olarak topladığınız bilet ya da el ilanı gibi şeyler de 
ekleyebilirsiniz. Fotoğrafların çevresine küçük boncuklar, 
yapraklar, çıkartmalar ya da kurdele benzeri süsler de 
yapıştırabilirsiniz.

Albümünüzün sayfalarını kartondan hazırlayabilirsiniz. Bu 
sayfaların birer yanını delikli zımbayla delin. Sayfaları üst üste 
koyup deliklerden bir ip ya da kurdele geçirerek bağlayın.

Albümü tasarlarken, öncelikle içinde hangi fotoğraflara yer 
vereceğinizi planlayın. Albümün sayfalarını, koyacağınız 
fotoğrafların konularına göre desenlerle süsleyin. Örneğin, 
fotoğraflar bir doğum gününe aitse albümün sayfalarına da 
balonlar, mumlar ve bir doğum günü pastası çizebilirsiniz. 
Albümün her sayfasına, o sayfada yer alan fotoğrafların 
öykülerini, ne zaman çekildiğini, fotoğraflarda görülen yerlerin 
ve kişilerin özelliklerini de yazabilirsiniz.
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Fotoğraflarla Armağanlar     
           Hazırlayın

Fotoğraflarla çok çeşitli el işleri yapılabilir. 
Fotoğraflarla arkadaşlarınız ve aileniz için 
eşsiz armağanlar hazırlayabilirsiniz.

Çerçeveler Tasarlayın
Karton, yapıştırıcı, boya kalemleri, 
boncuklar, tohumlar, çıkartmalar, 

yapraklar, deniz kabukları ve 
benzeri malzemeler kullanarak 
fotoğraflarınızın çerçevelerini 

kendiniz yapabilirsiniz.

Fotoğrafın Üzerine 
Resim Yapın
Bir fotoğrafı üzerine resim yapmak için kullanabilirsiniz. 
Kullanacağınız fotoğrafı seçin. Üzerine pastel ya da guaş gibi 
boyalarla resim yapın. 

Çektiğiniz fotoğraflardan oluşan bir takvim yapabilirsiniz. 

Takviminizi kendi desenlerinizle, boncuklarla ve benzeri 

malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Kutlama Kartı YapınSevdiğiniz fotoğrafları, arkadaşlarınızın ve aile bireylerinizin 

doğum günlerinde kutlama kartı hazırlamak için de 

kullanabilirsiniz.
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Gözlemlerinizi 
Fotoğraflarla Belgeleyin

Fotoğraf çekerek bir varlığın ya da bir yerin geçirdiği 
değişimleri belgelemek ister misiniz? Bunun için 
tek yapmanız gereken, belgelemek istediğiniz şeyin 
belirli aralıklarla düzenli olarak fotoğraflarını 
çekmek. Bu fotoğraflar zaman içinde biriktikçe 
o şeyin geçmişini anlatan belgelere dönüşecek.

Thinkstock

Örneğin, saksıya diktiğiniz bir 
bitkinin her gün fotoğrafını 
çekip bitkinin nasıl büyüdüğünü 
de gözlemleyebilirsiniz. Ya da her sabah odanızın penceresinden gökyüzünün, 

bahçenizin ya da sokağınızın 
fotoğrafını çekebilirsiniz.

Bu proje için düzenli olarak 
fotoğrafını çekeceğiniz şey, 
bahçenizdeki bir ağaç, bir kuş yuvası, 
her gün geçtiğiniz bir sokak ya da 
parkta bir köşe bile olabilir.
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