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GİRİŞ
Sevgili TEGV Gönüllüsü,
10 hafta boyunca,1. ve 2. Sınıf çocuklarından oluşan bir grubu sanatla buluşturarak yaratıcı
çalışmalar yapacaksınız. Haftada bir kez gerçekleşecek olan 90 dakikalık bu buluşmalar,
çocuklar için çok değerli. Sanat, çocukların düşünce ve hayal dünyalarından yola çıkarak
özgürce yaratabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri, eğitim yoluyla da
deneyimlerinin çeşitliliğini ve niteliğini arttıran, gelişimlerini olumlu etkileyen belki de en
önemli öğrenme alanlarından biridir.
Sanatın büyülü olduğunu biliyoruz! Sanat, çocukların duyarlı bireyler olarak yetişmelerine
katkı sağlar. Kendimize ve etrafımızdaki dünyaya farklı açılardan bakmamızı sağlayan
muhteşem bir öğrenme aracıdır. Mekan, kişi, obje, duygu gibi birçok şeyi ilişkilendirebilir.
Sanatta renkler resime, resimler ve biçimler de duygu ve düşüncelere dönüşür.
Atölye buluşmalarında, öncelikle çocukların güvenlerini kazanmak için yumuşak bir ses
tonuyla iletişim kurulur. Çocukların, sanatın temel kavramlarıyla tanışmalarını ve ilgi
duymalarını amaçlıyoruz. Hazır şablon uygulamalardan uzak, farklı konular, malzeme ve
uygulama biçimleri hakkında bilgi edinmelerini, ardından kendi yapabilecekleriyle ilgili
keşiflerde bulunmalarını ve haklarında bilgi edinebilecekleri bazı sanatçı ve eserlerini
tanımalarını hedefliyoruz.
Gündelik hayatta, mimari, görsel sanatlar, kitaplar, film, televizyon, fotoğraf, internet gibi
farklı alanlarda bol bol görsellerle karşılaşıyoruz. Hayatımızı etkileyen tüm bu bilgi ve
görseller, çocukların da kendi görüş ve düşüncelerini geliştirmelerinin yanı sıra
yaratıcılıklarına katkı sağlar. Sanat aynı zamanda evrenseldir, zaman, tarih, dil ve mekan
sınırlarının dışına çıkar.
Çocuklar, farklı konu ve malzemelerle tanıştıklarında, yaptıklarıyla iletişim kurarak birçok
beceri geliştirir, farkındalıklarıyla yaratıcılıklarını ortaya koyarlar.
Grup çalışması; sözel olarak birlikte düşünebilmeyi, fikir alışverişinde bulunmayı,
paylaşmayı, sırasında birlikte hareket ederek ortak çalışmalar gerçekleştirme olanağını
sağlar.
Her çocuk eşsizdir. Kimliğini, kişiliğini sanat aracılığıyla keşfedebilir. Her bir çocuğun
zaman anlayışı farklıdır. Kimi kendini vererek çok kısa bir sürede, kimi de sabırla uzun uzun
uğraşarak kendini ifade etmek ister. Dolayısıyla sanat çalışmalarında süre kişiden kişiye
değişebilir. Çalışmalarını genellikle hızlı bitirenlerle, çalışılan konu ve fikirleriyle ilgili
konuşarak, yapılan çalışmaya farklı açılardan bakmaları sağlanabilir. Bu şekilde çalışma
süreleri biraz daha uzatılmış olur.
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TEGV sanat gönüllüsü, çocukların daha iyi görebilmeleri, merak etmeleri, inceleme ve
düşünebilmeleri için itici bir güç, kolaylaştırıcı bir konumda olmalıdır. Yaratıcılığı beslemek,
geliştirmek, yeni beceriler kazandırmak için, gönüllü ile çocuklar arasında dinamik bir
biçimde fikir ve bilgi paylaşımı önemlidir. Çocuk, resim, heykel, kil, kukla vb. çalışmaları
gerçekleştirirken kendi dilinde sanat yapar. Çocukların çalışmalarını gerçekleştirme
sürecinde; sorgulamaları, bağlantı kurmaları, yenilikçi bakış ve çözümlere doğru
ilerleyebilmeleri için, gönüllü ile diyalog içinde olabilmeleri büyük önem taşır.
TEGV sanat gönüllüsü, çocuklar çalışma alanına gelmeden yarım saat kadar önce,
yapılacak çalışma/çalışmalarda kullanılacak malzeme ve araç gereçleri hazır
bulundurur.10 hafta sürecek olan sanat atölye çalışmalarında çocuklar eskiz defterlerini
kullanırlar. İçinde hızlı çizim, tamamlanmamış taslaklar halinde olan resim, küçük kolajlar,
notlar vs. yer alır. Atölye çalışmasını erken bitiren çocuk eskiz defterinde serbest çalışmalar
yapar. Böylece çalışma süreci eskiz defterlerinde belgelenmiş olur.
Haftalık sanat buluşmalarının etkili geçmesi için, gönüllü, ilk haftaki buluşmada çocuklarla
birlikte bir grup anlaşması (sosyal kontrat) geliştirir. Atölye düzeni, araç gereçlerin kullanımı
ve çocuklardan beklentiler, genel davranış ve hareket etme biçimleri birlikte tartışılır ve
belirlenir. Çocuklar kendi grupları için bir isim bulur. Karar verilen grup anlaşmasının
maddeleri bir kağıda yazılarak atölye çalışmasının başında duvara asılır, çalışma sonunda
kaldırılır. Atölye buluşmalarında bu maddeler hatırlatılır.
Gönüllü, her atölye çalışmasından önce, o haftaki çalışmanın içeriğini Gönüllü Sanat
Rehber Kitabından okuyarak hazırlıklı olmalı. Gönüllü, 90 dakikalık atölye buluşmalarının
verimli geçmesi için zaman yönetimine dikkat eder.10 hafta boyunca, haftada 90 dakikalık
atölye buluşmalarında, değişik malzemelerle, farklı içerikli programlarda sanat çalışmaları
yapılıyor. Gönüllü, atölye çalışmalarının içeriği hakkında yazılı olan bilgi notunu okur ve
çalışılacak konuyla ilgili çocukları bilgilendirir. Sanatçı tanıma haftalarında sanatçıların
eserlerinden örnekler gösterir. Böylece çocuklar ne yapacaklarını bilir. Bu yaştaki çocuklar,
çok farklı şeylere ilgi duyarlar ve ilgilendikleri konulara kendilerini kolaylıkla kaptırabilirler.
Resim, heykel, hamur, kukla vb. yaparken fikirlerini ve öğrendiklerini kendi sanat dillerinde
ifade ederler. Bu atölye çalışmalarında çocuklar, iki önemli sanatçının hayat hikayeleri ve
eserlerini tanıyacak, esinlenecek ve ilgilerini çekecek farklı konulardan hareketle, çeşitli
malzemeler kullanarak yaratıcılıklarını sizlerle birlikte deneyleyecekler.
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1.HAFTA: Çocuklarla İlk Tanışma ve Diyalog
GÖNÜLLÜYE NOT: Çocuklarla İlk Tanışma ve Diyalog




















Çocuklar eğitim mekanına ilk girdiklerinde onlara Hoş geldiniz! diyerek, masa
etrafında ya da uygun yumuşak zeminde daire şeklinde oturulur.
Gönüllü kendini ve TEGV’i tanıtır.
Çocuklara isimlerini sorarak onlarla tanışır. Her katılımcıya etiket/kağıt bant verilir.
Katılımcılar bu bant üzerine ön isimlerini yazarak yakalarına yapıştırırlar.
10 hafta boyunca, haftada bir kez buluşarak, farklı konularda, değişik malzemelerle
yaratıcı sanat çalışmaları yapılacağı anlatılır.
Yaratıcılığın, hayal gücünün ve kendini ifade etmenin önemi vurgulanır. Farklı sanat
çalışmaları, çocukların ruhlarını, beyinlerini ve yaratıcılıkları beslediği gibi
özgüvenlerini de arttırır.
Çocuklara “sanat” deyince akıllarına neler geldiği sorulur. Sanatsal örnekler verilir
(örneğin resim, heykel, baskı vb.) Ne tür malzeme ve tekniklerle sanat çalışmaları
yapılacağı anlatılır (boya, kil gibi malzemeler, resim, kolaj, heykel gibi teknikler.)
Bildikleri, beğendikleri görsel sanatçılar, sanatın nerelerde görülebileceği, sanal
ortamda sanata nasıl erişilir gibi konularla ilgili sohbet edilir.
Çocukları motive etmek ve özgüvenlerini desteklemek için, onlara yapacakları
çalışmalardan üç tanesinin seçilerek dönem sonunda TEGV biriminde
sergileneceği söylenir. Her çocuğun sergide yer alacak üç çalışması, haftalık atölye
çalışmalarının sonundaki değerlendirmede seçilir. (Gönüllü, her çocuğa ait bu üç
çalışmanın hangileri olduğunu not alır.)
Atölye çalışma alanıyla ilgili pratik bilgiler aktarılır:
Atölyede etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için belli bir düzen içinde bulunan
malzemeler ve araç gereçler tanıtılır, kullanımları gösterilir.
Atölyenin, başka çocuklar/kişiler tarafından da kullanıldığı, dolayısıyla bu düzenin
özenle devam ettirilmesi gerektiği söylenir.
Yapılacak haftalık atölye çalışmalarının içeriklerine ve kullanılacak malzemelere
göre, gönüllü, hazırlık yapmak için, çocuklar gelmeden yarım saat kadar önce
atölyeye gelir. Haftanın konusuna göre malzemeler, izlenecek video, gösterilecek
görsel örnekleri vb. atölyede hazır şekilde bulundurulur.
Resim fırçaları sadece boya içindir, tutkal için kullanılacak fırçalar ayrı tutulur ve
özenle sabunla yıkanır (yoksa sertleşir ve kullanılamaz). Boya fırçaları da
kullanıldıktan sonra yıkanır. Kıl uçları, yukarı gelecek şekilde dik olarak yerleştirilir.
Lavabonun tıkanmasına sebep olabileceği için kil, tutkal gibi malzemelerin
lavabonun içine dökülmemesi hatırlatılır.
Arta kalan resim ve kağıtlardan yararlanılır, tüm resim/ karton/A4 kağıtları özenle
kullanılır.
Çocukların çalışmalarının birbirine karışmaması için, yapılan tüm çalışmaların
arkasına Ad-Soyadı yazılır.
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Atölye çalışmasının son 15-20 dakikasında, masalar, araç gereçler temizlenir ve
yerlerine konulur.
Yapılan çalışmalar kağıt bantla duvara ya da mandallarla ipe asılır. Üç boyutlu işler
gösterilir. Son olarak değerlendirme yapılır, çocuklar kısaca yaptıklarını anlatırlar.
Haftalık sanat buluşmalarının verimli geçmesi için, gönüllü, ilk haftaki buluşmada,
çocuklarla birlikte bir grup anlaşması (sosyal kontrat) yapar. Atölye düzeni, araç
gereçlerin kullanımı ve çocuklardan beklentiler, genel davranış ve hareket biçimleri
birlikte belirlenir ve tartışılır. Çocuklar kendi grupları için bir isim bulur. Karar verilen
grup anlaşmasının maddeleri bir kağıda yazılarak atölye çalışmasının başında
duvara asılır ve sonunda kaldırılır. Atölye buluşmalarında bu maddeler hatırlatılır.
Çocuklara su içme, tuvalet gibi ihtiyaçlarının çalışma başlamadan önce giderilmesi
söylenir.

GRUP ANLAŞMASI: SOSYAL KONTRAT
SÜRE: 25 dakika
Çocuklarla birlikte bir grup anlaşması (sosyal kontrat) geliştirilir. Atölye düzeni, araç
gereçlerin kullanımı ve çocuklardan beklentiler, genel davranış ve hareket etme biçimleri
birlikte belirlenir ve tartışılır. Çocuklar kendi grupları için bir isim bulur. Karar verilen grup
anlaşmasının maddeleri bir kağıda yazılarak atölye çalışmasının başında duvara asılır ve
sonunda kaldırılır. Atölye buluşmalarında bu maddeler hatırlatılır.

1. ETKİNLİK: “BENİM ESKİZ DEFTERİM” KAPAK TASARIMI YAPMAK
MALZEMELER:
Çizgisiz boş defter, eskiz defter kapak boyutunda beyaz/renkli resim kağıdı, her türlü kalem
(kurşun, renkli, gazlı kalem), makas, stick yapıştırıcı
SÜRE: 30 dakika

Bilgi notu:
Birçok sanatçı eskiz defteri kullanır. 500 yıl önce yaşamış, Rönesans döneminin en önemli
sanatçılarından Leonardo Da Vinci, yirminci yüzyılın en tanınan ressamlarından Henri
Matisse ve Frida Kahlo gibi birçok sanatçı, sürekli defterlerine çizimler yapmışlar ve notlar
almışlar. Bu sayede sanatçıların nasıl düşündüklerini, nasıl gelişim gösterdiklerini
günümüzde de takip edebiliyoruz. Yeniden ilham almak için her zaman bu eski defterlerine
bakarlardı.
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Bir nevi sanat günlüğü olarak değerlendirebileceğimiz
bu defterlere, çocuklar nasıl düşündüklerini, neler
yaptıklarını da belgelemiş olacaklar.
10 hafta devam edecek atölye çalışmaları süresince,
eskiz defteri bir nevi sanat günlüğü olarak
kullanılacak. İçine ne kadar çok çizim, resim yaparak
not alırlarsa bu defterler çocuklar için o kadar
kullanışlı olacaktır. Çocuklar nasıl düşündüklerini,
neler yaptıklarını da belgelemiş olacaklar.
Eskiz defterleri, her hafta, atölye buluşmalarında
çocuklara verilir. Çocuklar bu defterleri çalışma
sonunda atölyede bırakırlar. 10 haftalık eğitim
sürecinden sonra evlerine götürebilirler.
Eskiz defterinin ön ve arka kapakları sahibini ya da
içeriklerini yansıtacak şekilde özgün bir şekilde tasarlanır.

KAZANIMLAR:
o
o
o
o

Eskiz defteri kullanmayı alışkanlık haline getirmenin önemi fark edilir
Eskiz defteri kullanmaktan zevk alınır
Uzun vadede, her çocuğun defteri birer belge niteliğini taşır
Bir defterin kapak tasarımı nasıl olabilir? (Sahibini ya da içeriklerini yansıtacak
şekilde.)

PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
Çocuklar, üzerinde çalışacakları eskiz defteri kapak tasarımı konusunda bilgilendirildikten
sonra malzemeler masalara konulur.
1. Yapılacak olan “Benim Eskiz Defterim” kapak tasarımının çalışması hakkında bilgi verilir.
Değişik kitap kapak örnekleri göstererek kapak tasarımının ne olduğu anlatılır.
2. Her çocuğa çizgisiz bir eskiz defteri verildikten sonra ön ve arka kapağını diledikleri gibi
özenle, gazlı kalem vs. ile tasarlamaları söylenir.
3. Defterin ön ve arka kapağı, beyaz ya da renkli resim kağıdı ile, stick yapıştırıcı kullanarak
tamamen kaplanır. Çocuklar kapakları diledikleri gibi tasarlarlar.
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2. ETKİNLİK: DAMGA MÜHÜR VE BASKI YAPMAK
MALZEMELER:
Eskiz defterleri, A3 fon kağıdı, kurşun ve gazlı kalem, strafor, (gönüllü için) maket bıçağı,
eva malzemesi, akrilik ve mürekkep boya, makas, fırça, su kabı, önlük
SÜRE: 30 Dakika

Bilgi notu:
Eskiden imza yerine mühür kullanılıyordu. Bazen yazı yerine daire, kare, dikdörtgen gibi
geometrik desenler ya da çiçek, meyve, balık gibi figürler de kullanılırdı.
İsim ve soyadın baş harflerinden meydana gelen desene monogram denir.

Mühür ve monogram tasarlanır.

KAZANIMLAR:
o Eski mühürleri ve kullanım alanlarını tanırlar, kendi mühürlerini tasarlayarak boyayla
basmayı öğrenirler
o Monogram’ın ne olduğunu anlarlar

PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre, kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
Çocuklar, üzerine çalışacakları monogram konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler
masalara konulur.
1. Çocuklar mühürlerini eskiz defterlerinde tasarlarlar.
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2. Dağıtılan eva malzemesi üzerine gazlı kalemlerle desen çizilir ve desen, dikkatlice
makasla kesilir.
3. Strafor, 4x4 cm parçalar halinde kesilir.Hazırlanmış eva mühür desenlerinin arkalarına
gönüllü tarafından silikon tutkal sıkılır ve eva mühürleri strafor parçalarının üzerine
yapıştırılır.
3. Akrilik boya ya da mürekkep kullanarak mühürler, fırçayla boyanır, A3 boyutunda beyaz
fon kağıtlarına damga mühürleri basılır. Her çocuk 3-4 damga mühürü yapabilir.

DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, çocuklar eskiz defteri kapak tasarımlarını gösterir
ve damga mühür çalışmaları kağıt bantla duvara ya da mandallarla ipe asılır. Çocuklar
yaptıklarını kısaca anlatırlar.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
evlere götürülür.

8

2.HAFTA: SANATÇI TANIMA RESSAM LEONARDO DA VİNCİ’Yİ TANIMAK
1.ETKİNLİK: “MONA LİSA” İLE “KAKIMLI KADIN” PORTRELERİNİ
KARŞILAŞTIRMAK
SÜRE: 40 Dakika

Bilgi notu:
Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından birisi olarak tanınan İtalyan
LEONARDO DA VİNCİ, aynı zamanda heykeltıraş, mimar, mühendis ve bilim insanı.
Çağının çok ötesinde bir dahiydi. Küçük yaşta resme karşı çok ilgiliydi ve yetenekli
olan Leonardo,17 yaşından 26 yaşına kadar, dönemin tanınmış ressam ve
heykeltıraşı Andrea del Verrocchio’nun yanında, 7-8 yıl boyunca, çırak olarak
kapsamlı bir sanat eğitimi aldıktan sonra bağımsız olarak kendi resim ve heykel
çalışmalarına yöneldi. Dünyaca en tanınmış eseri “MONA LİSA”’nın yağlıboya
portresidir. Değişik bir ifade ve gizemli bir gülümsemesiyle, çözülemeyen sırlarıyla
ünlenen tablonun esrarengiz anlamları hala tartışılıyor. 1911 yılında Paris’teki Louvre
Müzesinden çalınmış. İki yıl sonra İtalya’da bulunmuş. Günümüzde, üç kat camın
arkasında korunan Mona Lisa, dünyanın en çok bilinen tablosu, saatte ortalama
1.500 kişi tarafından ziyaret ediliyor. Her yıl yerinden indirilerek bir günlüğüne özel
bakıma alınıyor.
“MONA LİSA” portresinden on beş yıl kadar önce yapmış olduğu “KAKIMLI KADIN”
portresi, Da Vinci’nin yaptığı dört kadın portresinden biridir. Kucağında zarifçe bir
kakımı (sansargillerden gelen bir hayvan türü) tutuyor.

Leonardo Da Vinci’nin “Mona Lisa” ve” Kakımlı Kadın” eserleri sözel olarak karşılaştırılır,
benzerlikler ve farklar bulunur.

KAZANIMLAR:
o Leonardo Da Vinci nerelidir ve kaç yıl önce yaşamış? (İtalyan, 500 yıl
önceyaşamış.)
o Dünyaca tanınan en ünlü resminin adı nedir? (Mona Lisa.)
o Portre nedir? (Belden yukarısını gösteren resim.)
o Genellikle portreler, portresi yapılmış kişi ve yaşadığı dönemle ilgili ne gibi ip uçları
verir? (Yaş, kıyafet, ortam,çevre gibi.)
o “Mona Lisa” resmi nasıl tarif edilebilir? (Dünyanın en ünlü sanat eserlerinden,
gülümseyen bir kadın portresi.)
o Gizemli gülüşü dışında resimde neler görülüyor? (Arkasında manzara, ellerini
birbirinin üzerine koymuş.)
o ”Kakımlı Kadın” resmi nasıl tarif edilebilir?(Ellerinde kakım hayvanı tutan, sağa
tarafa bakan kadın resmi.)
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o “Mona Lisa” ve” Kakımlı Kadın” arasındaki benzerlikler ve farklar nedir? (İki resimde
de kadın portreleri, Mona Lisa’nın bakışı ve gülüşü gizemli, Kakımlı Kadın’ın ten
rengi daha açık, hayvan sevgisi, arkası karanlık vb.)
o Resimlerde ışık ve gölge var mı? (İkisinin üzerinde ışık var, Kakımlı Kadın’ın arka
planı karanlık vb.)
o Bu iki portreden hangisi daha çok tanınıyor ve neden bu kadar ünlü? (Mona Lisa’nın
gizemli gülüşü ve bakışından dolayı.)
Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Ressam Leonardo Da Vinci’yi ve dünyaca ünlü
“Mona Lisa” ve “Kakımlı Kadın” portrelerini tanır, portrenin ne olduğunu öğrenir ve iki eseri
karşılaştırır.

PLANLAMA:
Gönüllü, Leonardo Da Vinci ve “Mona Lisa” ve” Kakımlı Kadın” eserleri konusunda
çocukları bilgilendirir, örnekleri gösterir ve çocuklar sözel olarak bu iki eseri karşılaştırır,
benzerlikleri ve farkları bulur.
Gönüllü, özellikle “Mona Lisa” eserini tanımak için atölye çalışmasına gelmeden önce bu
linki inceler:
https: //listelist.com/mona-lisa-tablosu/
Çocuklar, Leonardo Da Vinci’yi tanıtan 5 dakikalık “Leonardo Da Vinci Kimdir?” videosunu
izler.
https: //www.youtube.com/watch?v=XmndH6yXalc
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Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli sanatçılarından birisi olarak tanınan Leonardo Da
Vinci’nin, aynı zamanda heykel, mimari, mühendislik, bilim ve müzik olmak üzere pek çok
farklı alanlardada çalışmaları oldu.1452 yılında, İtalya’da ismini aldığı Vinci kasabasında
doğdu. (“Da Vinci” Vinci’den gelen anlamında.) Rönesans döneminin en önemli sanatçısı,
çağının çok ötesinde bir dahiydi. Tutkuyla yaptığı çalışmalar günümüzde etkisini hala
devam ettiriyor. Da Vinci, çalışmalarının desenlerini 1000’lerce sayfalık eskiz defterlerine
çizmişti. O sayede pek çok tasarımları ve fikirleri anlaşıldı.
Küçük yaşta resme karşı çok ilgili ve yetenekli olan Leonardo,17 yaşından 26 yaşına kadar,
dönemin tanınmış ressam ve heykeltıraşı Andrea del Verrocchio’nun yanında çalıştı. 7-8
yıl boyunca, çırak olarak kapsamlı bir sanat eğitimi aldıktan sonra bağımsız olarak kendi
resim ve heykel çalışmalarına yöneldi.
Da Vinci’nin, günümüzde sadece 15 kadar yağlı boya eseri bulunmaktadır. Ayrıca çok
sayıda eskiz defteri, binlerce çizim ve desenleri bulunmaktadır. Onun sembolü olan, çok
tanınan ve hayranlık uyandıran resmi “MONA LİSA”’dır. Dünyanın en tanınmış eseri
olarak bilinen “Mona Lisa” nın portresi, Paris’teki Louvre Müzesinde bulunuyor. Esrarengiz
anlamları hala tartışılıyor.
Floransalı varlıklı bir iş adamı, bu tabloyu Da Vinci’den sipariş etmiş. Poz veren ise eşi Lisa
del Giocondo. Arka planda uzanan buğulu bir manzaranın önünde, balkonda, gizemli bir
gülüş ve hayali bakışıyla oturan Mona Lisa, ellerini birbiri üzerine birleştirmiş. Kaşları ve
kirpikleri olmayan gözlerini hafif kısmış, nereye baktığı tam belli değil. Değişik bir ifade ve
gizemli bir gülümsemesiyle, “Mona Lisa” tablosu, bir türlü çözülemeyen sırlarıyla ünlendi.
Da Vinci’nin, bu tablonun üzerinde 1503-1519 arasında, 2-3 yıl çalıştığı biliniyor. Ancak
bilinmeyen sebeplerden dolayı bu tabloyu sipariş veren kişiye vermemiş, kendine
saklamış. Hayat boyu yanından ayırmamış, her gittiği yere beraberinde götürmüş.
Oldukça küçük ahşap bir pano üzerine yapılmış bu meşhur yağlı boya tablo,1911 yılında
Paris’tek iLouvre Müzesinden çalınmış. İki yıl sonra İtalya’da bulununcaya kadar ünü
inanılmaz boyutlarda artmış. Günümüzde, üç kat camın arkasında korunan Mona Lisa,
dünyanın en çok bilinen tablosu, saatte ortalama1.500 kişi tarafından ziyaret ediliyor. Her
yıl yerinden indirilerek bir günlüğüne özel bakıma alınıyor.
“MONA LİSA” ‘nın rakibi olan “KAKIMLI KADIN” portresi,(1489-1490), Da Vinci’nin yaptığı
dört kadın portresinden biridir. “Kakımlı Kadın” ressamın sayılı tamamlanmış eserleri
arasındadır. Da Vinci, yanında çalıştığı Milano Dükü Ludovico Sforza’nın sevgilisi olan
Cecilia Gallerani’yi, portresinde, gövdesi sol tarafa dönükken başını sanki aniden sağ tarafa
çevirmiş izlenimi verecek şekilde resmetmiş. Uzun parmaklarıyla kucağında zarifçe bir
kakımı (sansargillerdengelen bir hayvan türü) tutuyor. Evcil hayvan olarak beslenen ve
kışın tüyleri tamamen beyaza dönüşen, kürk yapımında kullanılan bu hayvan, saflık ve iyilik
simgesi olarak bilinir. “Mona Lisa” resminde olduğu gibi, “Kakımlı Kadın”’ı da ahşap panoya
yağlı boyayla yapmış. Özel bir teknikle yapılan araştırmalar sonucunda Da Vinci’nin
aşamalı çalışma tarzını gösteren bu eserin üç aşamada yapıldığı anlaşılmış. İlk aşama
sade bir portreymiş. İkinci aşamada küçük, gri renkte bir kakım eklenmiş. Üçüncü aşamada
gri kakımı büyüterek rengini daha da beyazlaştırmış. “Mona Lisa” portresinden on beş yıl
kadar önce yapılan “Kakımlı Kadın” portresi daha göz alıcı bir eser olduğunu düşünenler
var. Polonya’daki Devlet Müzesinin Czartoryski koleksiyonunda yer alıyor.
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2.ETKİNLİK:
“MONA LİSA”’DAN ESİNLENEREK RESİM BİRLEŞTİRMESİ YAPMAK
“Mona Lisa”’nın renkli fotokopisini parçalara bölerek “yeni” bir portre oluşturulur.

MALZEMELER:
1.Eskiz defterleri, kurşun, renkli kalemler, silgi.
2.A3 siyah fon kağıdı, yağlı pastel
3. Her çocuk için “Mona Lisa”’nın birer renkli fotokopisi, A3 beyaz ya da renkli fonkağıdı
(“Mona Lisa” parçaları üzerine yapıştıracak), makas, stick yapıştırıcı
SÜRE: 35 dakika

KAZANIMLAR:
o Eskiden neden portre yaptırılıyordu? Kimlerin portresi yapılıyordu? (Fotoğrafçılık
yoktu, belgelemek ve hatırlanmak için, varlıklı aileler portrelerini sipariş ederdi.)
o “Mona Lisa”’nın portresi neden gizemlidir? (Gülüşü ve bakışından dolayı.)
o Siyah fon kağıdı üzerine yağlı renkli pastelle boyayınca, siyah kağıdın etkisi nedir?
(Siyah kağıt üzerinde renkler daha etkili görünür.)
Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. “Mona Lisa”’nınportresini resimleyerek yorumlar ve
ilişkilendirir, parçalara bölerek farklı bir resme dönüşebileceğini deneyimler.

PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
Çocuklar, üzerine çalışacakları Da Vinci’nin “Mona Lisa” portresi ve fotokopi resim
birleştirmesi konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur.
1.“Mona Lisa” portresi incelenir, benzeri, hızlı çizimlerle eskiz defterlerine çizilir.
2. “Mona Lisa” portresine bakarak, benzeri A3 siyah fon kağıdına yağlı pastelle boyayarak
yapılır.
3. Her çocuğa “Mona Lisa”’nın renkli bir fotokopisi verilir, çocuk, fotokopiyi makasla 8-10
parçaya bölerek keser, A3 beyaz ya da renkli fon kağıdı üzerine parçaları istediği şekilde
düzenler, birleştirir, stick yapıştırıcı kullanarak yapıştırır ve bir resim oluşturur (portre olması
gerekmez).
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DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, Mona Lisa çalışmaları kağıt bantla duvara ya da
mandallarla ipe asılır. Çocuklar yaptıklarını kısaca anlatırlar.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
evlere götürülür.

GÖNÜLLÜLER İÇİN LEONARDO DA VİNCİ (1452-1519) HAKKINDA
BİLGİ:
15. ve 16. yy. Larda, orta Çağ’dan yeni çağa geçiş dönemi olan Rönesans, “Yeniden
Doğuş” anlamına geliyor. İtalya’da doğan Rönesans, sanat, edebiyat, mimari ve bilim gibi
birçok alandaki yenilikler, Avrupa’nın gelişimine ve ilerlemesine hız kazandırdı. Bu
dönemde pek çok sanatçı ve bilim insanı arasında en çok tanınan, sanat kadar bilime de
ilgi duyan, Leonardo Da Vincidir. 500 yıl sonra, günümüzde, halen çizimlerinden ve
fikirlerinden yararlanılıyor. Da Vinci çağının çok ötesinde bir sanatçıydı. Kariyeri sanat
alanında başladı. Meraklı bir sanatçı olarak değişik alanlar arasında daima bir bağlantı
kurdu. Örn. kuş resmini yaparken nasıl uçtuğunu da anlamak istiyordu. Belki de bu
sebepten dolayı, vakitsizlikten birçok çalışmasını tamamlayamadı.
Oldukça küçük olan Mona Lisa resmi 77x53 cm boyutundadır. Kadın figürünün arkasında
uzanan manzaranın gittikçe buğulu bir ton alması ve soluklaşması Leonardo’nun bir
buluşudur. O zamana kadar yalnızca çizgi perspektifiyle sağlanan derinlik, Leonardo’nun
“Sfumato” olarak tanımladığı bu yeni buluşla, eserlerine daha gerçekçi bir boyut

kazandırarak sanat camiasında bir ilke imza atmıştır.
Leonardo Da Vinci, 67 yaşında Fransa’da vefat ettiğinde, kusursuz eserler ve geride
çözülmeyi bekleyen sırlar bıraktı.
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3.HAFTA: SANATÇI TANIMA MÜHENDİS LEONARDO DA VİNCİ’Yİ
TANIMAK
SÜRE: 20 dakika
KAZANIMLAR:
Çocuklar, mühendis ve mucit Leonardo Da Vinci’nin geliştirdiği uçak, helikopter, robot,
bisiklet gibi icatlardan örnekler vererek değerlendirir. İleri görüşlü olan Da Vinci’nin
günümüzde hala neden tasarımlarının ilgi gördüğünü sorgular.
En büyük mucitlerden biri olan çok yönlü
Leonardo Da Vinci’nin bilimsel çalışmaları,
sanat çalışmaları kadar önemlidir. Bilimsel
buluşların yeni yeni ortaya çıktığı bir
dönemde, sanatçının, zamanına göre çok
ileri
düzeyde
buluşları
olmuştur.
Sanatçılığın yanısıra, mühendis, mimar,
tasarımcı ve bilim insanıydı. Birçok projesi
gerçekleşmedi ama eskiz defterlerindeki,
zamanın çok ötesinde yapılmış çizimleri ve
notları sayesinde günümüzde yenilikçi
buluşlarını biliyoruz. Gökyüzü ve kuşlara
hayrandı. Kuşları incelemiş, çizmiş, araştırmalar yapmış. Kanatlar ve kas yapısından
hareketle havalanma fikrinden esinlenerek uçan bir makine tasarlamış. Günümüz
uçaklarına benzeyen uçak, paraşüt, helikopter ve kanat tasarımları, yaptığı tasarımlardan
sadece bazılarıdır. Büyük deha, sadece uzay değil aynı zamanda başka birçok konu
hakkında da fikirler yürütmüş. Balıklar gibi insanların da su altında yaşayabileceğine dair
düşüncelerden yola çıkarak ilk denizaltı ve dalgıç kıyafetleri geliştirmiş. En çarpıcı
tasarımlarından biri de halat ve makara sistemiyle hareket eden bir insan makinesi, yani
bir robot. Hareketle işleyen makineler de çok ilgisini çekiyordu. Kendi kendine giden bir
arabanın yanısıra, ilk bisikletin yapımından 300 yıl kadar önce de bisiklet çizimleri yapmıştı.

Bilgi notu:
En büyük mucitlerden biri olan çok yönlü Leonardo Da Vinci’nin bilimsel çalışmaları, sanat
çalışmaları kadar önemlidir. Yaşadığı zamana göre çok ileri düzeyde buluşları olmuştur. Birçok
projesi gerçekleşmedi ama eskiz defterlerindeki, zamanın çok ötesinde yapılmış çizimleri ve
notları sayesinde günümüzde yenilikçi buluşlarını biliyoruz. Gökyüzü ve kuşlara hayrandı.
Kuşları incelemiş, çizmiş, araştırmalar yapmış. Kanatlar ve kas yapısından hareketle
havalanma fikrinden esinlenerek uçan bir makine tasarlamış. Günümüz uçaklarına benzeyen
uçak, paraşüt, helikopter ve kanat tasarımları, yaptığı tasarımlardan sadece bazılarıdır. En
çarpıcı tasarımlarından biri de halat ve makara sistemiyle hareket eden bir insan makinesi, yani
bir robot.
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ETKİNLİK: HAYALİ BİR MAKİNA TASARLAMAK
MALZEMELER:
Koli, kutu, folyo, balon, poşet, kumaş, ip, tahta çubuk, düğme gibi geri dönüşüm
malzemelerinden bir seçki, kumaş, kağıt, bant, tutkal
SÜRE: 55 dakika

KAZANIMLAR:
o
o
o
o
o

Leonardo Da Vinci’nin mühendisliği ve bilimsel yaklaşımını sorgular
Mühendislik tasarımları deneyimler
Araştırma becerilerini geliştirir
Geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan hayali bir makina tasarlar
Hayali makina tasarlanır.

Bilgi notu:
Leonardo Da Vinci’den etkilenerek, geri dönüşüm ve her tür malzemeyle hayali bir makina
yapılır. Tasarlanacak olan makine motorlu, pilli, ya da bir ürün çıkartan, müzik çalan, dans
ettiren ya da başka hayali bir makina olabilir.
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PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
Çocuklar, mühendis Leonardo Da Vinci ve icatları hakkında bilgilendirilir.
Çocuklar, üzerine çalışacakları hayali bir makina konusunda bilgilendirilir: motorlu, pilli, ya
da bir ürün çıkartan, müzik çalan hayali bir makina tasarlanacak. Nasıl bir makina
oluşturacağını çocuk kendisi karar verir Kullanılacak malzemeler masalara konulur.
Bu çalışmada özellikle koli, buluntu nesneler ve her türde geri dönüşüm malzemeler hazır
tutulur.
1.Eskiz defterlere hayali bir makinenin tasarımları çizilir. Motorlu, pilli, ya da bir ürün
çıkartan, müzik çalan, bir makina olabilir. Nasıl bir makina oluşturacağını çocuk kendisi
karar verir.
2. Her türlü geri dönüşüm malzemeleri (koli, kutu, poşet, ip, tahta çubuk vb.) kullanarak, üç
boyutlu hayali bir makinenin oluşturur.
3. Geri dönüşüm parçalarını tutturmak için bant/tutkal kullanır. (Gönüllü tarafından silikon
tutkal kullanılabilir.)
DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar yaptıkları hayali üç boyutlu makinalarını
anlatarak tanıtır.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
evlere götürülür.
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4.HAFTA: UN VE TUZ OYUN HAMURU YAPMAK VE PLASTİLİN (FİMO)
HAMURU ŞEKİLLENDİRMEK
Farklı türde hamurla şekillendirme yapılır. Oyun hamurundan yapılmış “sağlıklı bir yemek”
hazırlanır.

Bilgi notu:
Süt, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, sebze ve meyveden oluşan
yiyecekler, genel anlamda sağlıklı besinlerdir. Bu besinler dengeli tüketilmelidir. Bol su içilir.
Sağlığın korunması için sağlıksız hazır yiyeceklerden uzak durulur.

1.ETKİNLİK: SAĞLIKLI BİR YEMEK YAPMAK
MALZEMELER:
3 kg. un, 4 paket tuz, su, gıda boyası, kaplar, su için
sürahi, kağıt tabak, kürdan, önlük
SÜRE: 40 dakika

Renkli oyun hamurundan yapılmış “sağlıklı bir
yemek” hazırlanır, kağıt tabaklarda sunulur
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KAZANIMLAR:
o
o
o
o
o

Sağlıklı beslenme nedir? (Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği gibi.)
Sağlıklı yiyecekler nelerdir? (Meyve, sebze, yumurta, baklagiller vb.)
Sağlıksız yiyecekler nelerdir? (Unlu ve şekerli gıdalar, tuz, yağ, cola, fanta, cips vb.)
Su içmek neden önemlidir? (Vücuttaki su dengesini sağlamak)
En çok sevdiğiniz yemekler nelerdir?

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Sağlıklı beslenme konusunda bilgi edinir, oyun
hamurunun yapımı öğrenir ve hamur şekillendirir.

PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
Çocuklar, üzerine çalışacakları un/tuz hamur yapımı ve sağlıklı beslenme konularında
bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur. Masalar gazete/naylon vb. ile
kaplanır.
Oyun hamurunun yapımı çok eğlenceli ve kolay:
1. Çocuklar, ikişer küçük gruplara ayrılır. Her gruba bir kap verilir.
2. Un ve tuz hamurun malzemeleri: 4 ölçek un, 2 ölçek tuz, 1 ölçek su, 8 çorba kaşığı sıvı
yağ.
3. Un, tuz ve sıvı yağ her kaba konulur. Her grup, hamuru bir kapta hazırlar ve elleriyle
yoğurur.
4. Un, tuz ve sıvı yağ karıştırılırken, gönüllü tarafından yavaşça, kontrollü bir şekilde kaplara
su ilave edilir. Hamur, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar hamur yoğurulur. (Yapışma
olursa az miktarda un eklenir.)
5. Çeşitli renklerde bulunan gıda boyası gönüllü tarafından çok az ve yavaşça (birkaç
damla) hamur karışımın içine damlatılır (renkleri kuvvetlidir, ellerden suyla çıkar.)
6. Her grup bir renk hazırlar, daha sonra bütün renklerden yapılmış hamur çocuklara
dağıtılır.
7. Çocuklar, renkli hamurdan istedikleri yemekleri hazırlar. Dikey şekillerin dik durması için
içlerine kürdan sokulabilir.Her çocuk yaptığı “yemeği” kağıt tabağa koyar. (Kağıt tabağın
arkasına ismini yazar.)
8. Çalışma bitince kurumaya bırakılır. (İstenirse kuruduktan sonra gönüllü tarafından
verniklenir. Vernik işleminde kullanılan fırça tinerle temizlenir, sabunlu suyla yıkanır, yoksa
fırça sertleşir kullanılamaz.)
9. Eller, kaplar ve masalar temizlenir.
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2.ETKİNLİK: PLASTİLİN (FİMO) HAMURLA KASE, FİNCAN VB.
ŞEKİLLENDİRMEK
MALZEMELER:
Renkli Fimo hamur, kürdan
SÜRE: 35 dakika
KAZANIMLAR:
Fimo hamurla şekillendirme tasarlanır. Ev yapımı un/tuz
hamuruyla, plastilin Fimo arasındaki farkları anlamak için
karşılaştırma yapılır.
Fimo hamuru olarak bilinen renkli polimer hamuru bir çeşit
oyun hamurudur.
Fimo hamuruyla kase, fincan, tabak vb. şekillendirme yapılır.
PLANLAMA:
Kullanılacak malzemeler hazır bulundurulur.
Çocuklar, Fimo hamur şekillendirme çalışması konusunda bilgilendirildikten sonra
malzemeler masalara konulur.
1. Fimo hamuruyla çalışırken ellerin temiz olması önemlidir.
2. Çocuklara renkli Fimo hamurundan birer parça verilir.
3. Farklı miktarlarda iki renk karışınca ebruli görüntüsü elde edilir.
4. Hamurdan kase, fincan v.s biçimlendirilir.
6. Eller ve masalar temizlenir.

DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar, hamurdan yaptıkları üç boyutlu
çalışmalarına her yönden bakarak kısaca anlatırlar.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
evlere götürülür.
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5. HAFTA: TEMEL RENK BİLGİSİ

Bilgi notu:
İngiliz bilim insanı Isaac Newton (1642-1727), ışık üzerine yaptığı incelemeler
sonucunda, beyaz ışık dalgası cam bir prizmadan geçtiğinde ışığın gökkuşağının farklı
renk birimlerine ayrıldığını keşfetmiş.
Renkler iki gruba ayrılır: ana ve ara renkler.
ANA RENKLER: kırmızı, sarı, mavi
Ana renkler birbirleriyle karışınca ara renkler ortaya çıkar. (Kırmızı ve sarıdan =turuncu,
sarı ve maviden = yeşil, mavi ve kırmızıdan =mor) elde edilir.
ARA RENKLER: turuncu, yeşil, mor
Ana ve ara renkler iki gruba ayrılır: sıcak ve soğuk renkler.
SICAK RENKLER: sarı, kırmızı, turuncu
SOĞUK RENKLER: mavi, yeşil, mor
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1.ETKİNLİK: RENK KEŞFİ: ANA VE ARA RENKLER
MALZEMELER:
Eskiz defteri, kırmızı, sarı, mavi şeffaf jelatin
kağıtları, makas, stick yapıştırıcı
SÜRE: 30 dakika

Renk arayışları yapılır.

KAZANIMLAR:
o Ana renkler hangileridir?(Kırmızı, sarı, mavi.)
o Ara renkler hangileridir ve nasıl elde edilir?(Ana renkler karıştırılarak ara renkler olan
turuncu, yeşil, mor elde edilir.)
o Bu altı renk dışında başka renkler var mı? (Renklerin karıştırılmasıyla sonsuz renk
elde edilebilir.)
o Renkleri bir arada, doğada nerde ve hangi hava koşullarında görebiliriz?
(Gökkuşağı.)
o Renklerin, insan üzerinde etkileri var mı? (Neşe, sakinlik, huzur, gerginlik, endişe
gibi)
o Genel olarak en çok sevilen renk hangisidir? (Mavi.)
Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Renkleri tanır, ana ve ara renk bilgisini kavrar.
PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler bir kenarda hazır bulundurulur.
Ana ve ara renkleri iyice öğrenmek için, 2 dakikalık “The Painter’s Color Wheel” videosu
izlenir:
https: //www.youtube.com/watch?v=LO30zFqpj-c
Ardından gönüllü yukarıdaki renk bilgilerini (ana/ara, sıcak/soğuk renkler) anlatır ve
malzemeler masalara konulur.
1. Çocuklar, şeffaf renkli jelatin kağıtlarını keserek parçalara ayırır, ana renkleri bulur, eskiz
defterlerine tasarlayarak stick yapıştırıcı kullanarak yapıştırırlar.
2. Ana renklerden oluşan jelatin kağıtları kesilip parçalara ayırılır, üst üste getirilerek ara
renkler bulunur.
3. Jelatin kağıtlarıyla farklı renk arayışları yapılır.
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2.ETKİNLİK: RENK KEŞFİ: BOYA PALETİ OLUŞTURMAK
SÜRE: 45 dakika
MALZEMELER:
25x25 cm kesilmiş mukavva (palet için), folyo, 35x50 cm
beyaz resim kağıdı, akrilik boya, fırça, su kabı, önlük

KAZANIMLAR:






Boya paleti nedir, kimler kullanır? (Ressamların üzerine boya koydukları yüzey,
ressamlar kullanır.)
Renk çemberi nedir? (Ana ve ara renklerin tonlarını bir arada gösteren çember.)
Gökkuşağının renkleri nedir? (7 renk: kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi,
mor.)
Kaç tane renk vardır? (Sonsuz.)
Boyalarla renk keşfi ve renk çemberi yapılır.

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Renkleri ayırt eder, temel renk araştırmaları yapar.

PLANLAMA:
Kullanılacak malzemeler hazır bulundurulur.
Renk çemberini iyice öğrenmek için 2 dakikalık Newton Renk Çarkı filmi çocuklarla birlikte
izlenir:
https: //www.youtube.com/watch?v=BQWC_pO7nf0
Çocuklar, üzerine çalışacakları renk çemberi konusunda bilgilendirildikten sonra
malzemeler masalara konulur.
Gönüllü, çocuklarla birlikte örnek bir renk çemberi hazırlarken, ana ve ara renkler
konusunda onları bilgilendirir.
Ressamlar gibi boya paleti kullanılır. Palet üzerinde ana ve ara renklerden oluşan akrilik
boyalar kullanılarak tonlar keşfedilir ve renk çemberi oluşturulur.
1. Her çocuk kendine bir boya paleti hazırlar: her çocuk için 25cmx25cm büyüklüğünde bir
mukavva gönüllü tarafından kesilir, üzerine folyo yapıştırılır.
2. Folyolu palet üzerine ana renklerden oluşan akrilik boyalar sıkılır.
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3. Her çocuğa 35x50cm boyutunda beyaz resim kağıdı verilir, boyayla renk çemberi
oluşturulur. Ana, ara renkler karıştırılarak diğer tonları bulmak için renk arayışları yapılır,
boyalar su ile inceltilir.
4. Her çocuk sarı, mavi, siyah ve beyaz renkler kullanarak mümkün olduğu kadar çok renk
tonu bulmaya çalışır.
5. Sadece tek renkle, örneğin yeşille ya da sevdikleri başka bir renkle renk deneyleri yapılır.
DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, renk çalışmaları kağıt bantla duvara ya da
mandallarla ipe asılır. Çocuklar yaptıklarını kısaca anlatırlar.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
evlere götürülür.
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6. HAFTA: SANATÇI TANIMA: HENRİ MATİSSE’İ (1869 – 1954) VE
KAĞITTAN KESME ESERLERİNİ TANIMAK

Modern sanatın kurucularından olan Fransız sanatçı Henri Matisse, 20. Yüzyıl’ın en önemli
ressamları arasındadır. Sıra dışı renk kullanımıyla, eserlerinde rengi temel bir unsur olarak
ele alması, Matisse’i çağdaşlarından ayırır. Ressamlığının yanı sıra heykel, serbest el
çizimleri ve baskı çalışmaları bulunur.
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Liseden sonra, 19 yaşında, hukuk öğrenimi için başkent Paris’e gitti. Geçirdiği apandisit
ameliyatından sonra, yatağında uzunca bir iyileşme süreci geçirirken, annesi hasta
oğlunun canı sıkılmaması için resim araç gereçleri hediye eder. Böylece, Matisse resmin
büyüsüne kapılır ve hukuk derslerini sonlandırarak Paris’te resim öğrenimi almaya karar
verir. Resmini geliştirmek için dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Louvre
Müzesinde, klasik ustaların eserlerini inceler ve açık havada resim yapmaya başlar.
Doğadaki ışık ve değişen renklerden etkilenen Matisse, “doğayı kopyalayamam, taklit
edemem, doğayı sadece yorumlayabilirim” der.
İlk kişisel sergisini, Picasso gibi çağdaş sanatçılar ve eserleriyle tanıştığı Paris’te, 1904
yılında açtı. Yeni esin kaynakları arayan Matisse, Tahiti, Cezayir, Fas gibi uzak ülkelere
giderek orada bir süre yaşar. Çalışmalarında İslam sanatının, Afrika sanatının maske ve
heykellerinin, Japon baskı resimlerinin etkileri görülür.
Hayatı boyunca çizim, desen, renk ve leke dengesi arayışında olan Matisse, özellikle
yaşama sevinciyle dolu canlı renk anlayışıyla anılır. Sanatçı 1940 yıllarından itibaren, sağlık
sorunları nedeniyle yağlı boya resim yapmaktan uzaklaşır. Renkli kağıtlardan kestiği
parçalardan oluşturduğu düzenlemeler ve kompozisyonlarla yeni bir teknik geliştirmeye,
makasla resim yapmaya başlar! Başlangıçta bu kolaj denilen, kesme yapıştırma tekniğini,
tasarım, maket, kitap ve dergi kapağı çalışmaları yaparak geliştirir, yeni baskılarda renkler
daha iyi korunabildiği için, kolajı boyaya tercih eder. Zıt ve çarpıcı renkleri bir arada kullanan
Matisse, 1940 yıllarında sağlık sorunları ve 2. Dünya Savaşın etkisinden uzaklaşmak için
güney Fransa’ya taşınarak kesik kağıtlar üzerine çalışmaya yoğunlaşır. Özellikle ömrünün
son altı yılında, sağlık sorunları artınca, yağlı boyadan uzaklaşarak yeni imkanlar sunan bu
yaratıcı buluşta, kolaj tekniğini bir araç olarak kullandı ve bu tekniğin gelişmesini sağladı.
“Sanatımda denge ve saflık peşindeyim” diyen sanatçının bu dönemindeki resimlerinde
biçimler giderek sadeleşir ve soyutlaşır. Guaş boyalı renkli kağıt ve kartonlardan hayvan,
insan figürleri, yaprak, yosun, çiçek gibi şekiller keserek ya da yırtarak, zemin üzerinde
düzenler ve bu parçaları yapıştırarak hayal gücüyle yeni, özgün bir dünya yaratır! Kağıt
parçalarından oluşan kağıt kolaj çalışmalarına yeni bir anlam kazandıran sanatçı, kolaj
çalışmalarının yağlı boya eserleriyle aynı önem doğrultusunda görülmesini arzu isterdi.
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Hastalığına rağmen, tekerlekli sandalyesinde ya da yatağında, kendisine yardım eden
asistanıyla birlikte, kesik renkli kağıtlarla gerçekleştirdiği çalışmalara yoğunlaştı, son anına
kadar çok üretken bir dönem geçirdi.
Matisse’in yaptığı en son (1952-53 yıllarında) ve en büyük (nerdeyse 3 metre x 3 metre
boyutunda) çalışma, başyapıtlarından olansümüklü böcek anlamına gelen “Salyangoz”
kolajıdır. Sanatçı bu eserinde büyük beyaz bir kağıt üzerinde, kağıdın merkezinden
başlayarak, gevşek bir spiral şeklinde ana ve ara renklere (kırmızı/yeşil, turuncu/mavi,
sarı/mor) boyanmış farklı boyutlardaki renkli kağıtları yan yana yerleştirmiş. Bu yarı soyut
olan kolajı oluşturmadan önce, evlerini sırtlarında taşıyan salyangozların resimlerini
defalarca inceleyerek çizmiş, kabuk üzerindeki spiralin içindeki geometrik şekillerden
etkilenmiş.

Bilgi notu:
Fransız sanatçı Henri Matisse, 20. Yüzyıl’ın en önemli ressamları arasındadır. Sıra
dışı renk kullanımıyla, eserlerinde rengi temel bir unsur olarak ele alması, Matisse’i
çağdaşlarından ayırır. Çocukken, annesi hasta oğlunun canı sıkılmaması için resim
araç gereçleri hediye eder. Böylece Matisse resmin büyüsüne kapılır ve hukuk
derslerini sonlandırarak başkent Paris’te resim öğrenimini almaya karar verir. Klasik
ustaların eserlerini inceler ve açık havada resim yapmaya başlar. Doğadaki ışık ve
değişen renklerden etkilenen Matisse, “doğayı kopyalayamam, taklit edemem, doğayı
sadece yorumlayabilirim” der. Yeni esin kaynakları arayan Matisse, Tahiti, Cezayir,
Fas gibi uzak ülkelere giderek orada bir süre yaşar.
Çalışmalarında etkileri görülür. Hayatı boyunca çizim, desen, renk ve leke dengesi
arayışında olan Matisse, özellikle yaşama sevinciyle dolu canlı renk anlayışıyla anılır.
Sağlık sorunları nedeniyle yağlı boya resim yapmaktan uzaklaştı. Renkli kağıtlardan
kestiği parçalardan oluşturduğu düzenlemeler ve kompozisyonlarla yeni bir teknik
geliştirmeye, makasla resim yapmaya başladı! Kesik kağıtlar üzerine çalışmaya
yoğunlaşır. Özellikle ömrünün son altı yılında, sağlık sorunları artınca, yağlı boyadan
uzaklaşarak yeni imkanlar sunan bu yaratıcı buluşta, kolaj tekniğini bir araç olarak
kullandı ve bu tekniğin gelişmesini sağlar. Başyapıtlarından biri sümüklü böcek
anlamına gelen “Salyangoz” adlı kolajıdır. Sanatçı bu eserinde büyük beyaz bir kağıt
üzerinde, kağıdın merkezinden başlayarak, gevşek bir spiral şeklinde ana ve ara
renklere (kırmızı/yeşil, turuncu/mavi, sarı/mor) boyanmış farklı boyutlardaki renkli
kağıtları yan yana yerleştirmiş. Bu yarı soyut olan kolajı oluşturmadan önce, evlerini
sırtlarında taşıyan salyangozların resimlerini defalarca inceleyerek çizmiş, kabuk
üzerindeki spiralin içindeki geometrik şekillerden etkilenmiş.

“Salyangoz” kolaj yapılır.
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SÜRE: 25 dakika
KAZANIMLAR:
o
o
o
o
o

Henri Matisse’in resimlerinin en önemli özelliği nedir? (Renk.)
Resim hayatına nasıl başlamış? (Gençliğinde hastalandığında.)
Hangi ülkelere ve neden gitmiş? (Tahiti, Cezayir, Fas. Merak ettiği için gitmiş.)
“Makasla resim yapmak” ne anlama gelir? (Kağıt kesme ve yapıştırma.)
Kolaj nedir, nasıl yapılır? (Kağıt kesme ve yapıştırma yöntemin adı.)

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Sanatçı Henri Matisse’in hayatı ve özellikle kağıttan
kesme eserlerini tanır, kolaj çalışmaları keşfederek öğrenir.

1.ETKİNLİK: HENRİ MATİSSE’İN “SALYANGOZ” RESİMİNDEN ESİNLENEREK,
KESİK KAĞITLARLA YENİDEN YORUMLAMAK

MALZEMELER:
Eskiz defterler, renkli kalemler, A3 boyutunda beyaz ya da renkli fon/el işi kağıdı, folyo,
kurşun kalem, makas, stick yapıştırıcı

SÜRE: 30 dakika
KAZANIMLAR:
o
o
o
o
o

Henri Matisse’in resimlerinin en önemli özelliği nedir? (Renk.)
Resim hayatına nasıl başlamış? (Gençliğinde hastalandığında.)
Hangi ülkelere ve neden gitmiş? (Tahiti, Cezayir, Fas. Merak ettiği için.)
“Makasla resim yapmak” ne anlama gelir? (Kağıt kesme ve yapıştırma.)
Kolaj nedir, nasıl yapılır? (Kağıt kesme ve yapıştırma yöntemin adı.)
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o Ressam Matisse “Salyangoz” resmini ne zaman yapmış? (Yaptığı en son
çalışmalarındandır.)
o Bu kolajdaki kağıtları neden spiral şeklinde düzenlemiş? (Salyangoz, yani sümüklü
böceğin kabuğuna benzetmek istediği için.)
o Salyangoz ne tür bir hayvandır, nerede yaşar, nasıl bir havada ortaya çıkar?
(Kabuklu bir hayvan, yağmurlu, nemli havalarda.)
o Ana ve ara renkler hangileridir? (Ana renkler: kırmızı, sarı, mavi. Ara renkler:
turuncu, yeşil, mor.)
Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Sanatçı Henri Matisse’in hayatı ve özellikle kağıttan
kesme eserlerini tanır, kağıttan çalışma yapma becerilerini geliştirir.

PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
Henri Matisse kolaj çalışmaları gösteren 5 dakikalık “Henri Matisse For Kids” videosu
izlenir:
https: //www.youtube.com/watch?v=hy4DUpsC22c
Gönüllü, çocuklara, özellikle Henri Matisse’in kolaj çalışmaları hakkında bilgi verir. En
tanınmış eserlerinden “Salyangoz” kolajını gösterir ve çocuklar üzerinde çalışacakları
Salyangoz kolajın ne olduğunu anlatır.
Salyangoz kolaj konusunda 1 dakikalık video izlenir:
https: //www.youtube.com/watch?v=SW5JuV1XMag
Çocuklar bu resimden hareketle kendi Salyangoz kolajlarını oluştururlar.
1. Eskiz defterlere salyangoz resimleri renkli kalemlerle çizilir.
2. Her çocuğa A3 boyutunda beyaz ya da renkli fon kağıdı verilir. Bu kağıt zemin olarak
kullanılacak, üzerine kolaj yapılacak.
3. Çocuklar, her türde renkli ve folyo kağıtlardan birbirinden farklı şekiller keser ya da yırtar,
parçaları yan yana, üst üste vs. koyarak düzenler, kendi “Salyangoz” kolajlarını oluştururlar.
4. Son haline karar verdikten sonra bu kağıt parçalarını yapıştırarak kolajlarını tamamlarlar.
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2.ETKİNLİK: HENRİ MATİSSE’İN “YÜZME HAVUZU” ADINDA BÜYÜK KOLAJ
ÇALIŞMASINDAN HAREKETLE, GÜNÜMÜZDEKİ SU VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
KONUSUNA DİKKAT ÇEKEREK, DENİZLER VE SU KONULU GRUP ÇALIŞMASI
İÇİN ÖN HAZIRLIK YAPMAK

Bilgi notu:
1952 yılında, Güney Fransa’da sıcak bir yaz gününde, Matisse asistanıyla birlikte yüzücüleri
görmek için halka açık havuzlardan birine gider. “Burası benim için aşırı sıcak, en iyisi kendi
havuzumuzu yapalım” der. Asistanı, kaldıkları otel odasının duvarlarına yatay, beyaz kağıtlar
asar. Matisse, makasla kestiği mavi figürleri beyaz kağıtların üzerine düzenleyerek, “Yüzme
Havuzu” adlı büyük boy kolaj çalışmasını oluşturur.

“Denizler” ve su konulu grup çalışması için hazırlık yapılır.
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GÖNÜLLÜLER İÇİN HENRİ MATİSSE HAKKINDA BİLGİ:
Gönüllüler için “Yüzme Havuzu” isimli eserinin korunması hakkında 7 buçuk dakikalık video:
https: //tr.khanacademy.org/humanities/art-1010/early-abstraction/fauvism-matisse/v/conservinghenri-matisses-the-swimming-pool

SÜRE: 20 dakika
KAZANIMLAR:
o Matisse’in “Yüzme Havuzu” kolajı nasıl tarif edilir? (Havuz/deniz görünümlü
mavi ve beyaz kesik kağıtlarını bir odanın duvarlarına asmış.)
o Bu resmi yapmaya nasıl karar vermiş? (Sıcak bir yaz gününde halka açık bir
havuza gittiğinde.)
o Sanatçı kaç renk kullanmış, hangi renkler? (Çuval üzerine mavi ve beyaz.)
o Havuz sıcak mı soğuk mu görünüyor?
Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Matisse’in “Yüzme Havuzu” kolajını tanır, bir sonraki
haftanın “denizler” ve su konulu grup çalışması için beyin fırtınası yapılır.

PLANLAMA:
Gönüllü, çocukları Henri Matisse’in “Yüzme Havuzu” adındaki kolaj çalışması hakkında
bilgilendirir. Denizler, deniz canlıları, su ve suyun önemi kısaca anlatılır. Bir sonraki haftanın
“denizler” ve su konulu grup çalışması için beyin fırtınası yapılır.

DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, “Salyangoz” kolajlar kağıt bantla duvara ya da
mandallarla ipe asılır. Çocuklar yaptıklarını kısaca anlatırlar.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
evlere götürülür.
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7. HAFTA ETKİNLİK: HENRİ MATİSSE’İN “YÜZME HAVUZU”
KOLAJINDAN HAREKETLE, KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU
KONUSUNA DİKKAT ÇEKEREK “DENİZLER” VE SU KONULU GRUP KOLAJ
ÇALIŞMASI YAPMAK

Bilgi notu:
Küresel iklim değişikliği, dünyanın her yerinde iklim dengesinin bozulması olarak
tanımlanır. Ülkemizde son yıllarda iklim değişikliği ve giderek artan küresel ısınmadan
dolayı sulak alanlarımızın tehlike altında olduğu ve giderek yok olmaya başladığı
görülmektedir. Yaşadığımız ülkenin üç tarafı da farklı denizlerle çevrilidir. Denizler
insanların oksijen kaynağıdır ve ihtiyaç duyduğumuz oksijenin yüzde 50-70’ını denizler
üretir. Bütün dünya iklim değişikliğinden etkileniyor. Okyanuslar ısınarak ortamların
asitlenmesine yol açıyor ve yağış şekillerini değiştiriyor. Bu etkiler sadece karada
hissedilmiyor. Ormanlarda olduğu gibi denizlerin altında da oksijen deposu ormanlar
bulunuyor. Buzulların erimesi, deniz seviyesini gün geçtikçe yükseltiyor ve bundan dolayı
denizler de olumsuz yönde etkileniyor. Her geçen gün su kullananların sayısı artıyor,
çevre kirliliği de suyu etkiliyor. Bu gibi nedenlerden dolayı sulak alanların korunmasına
yönelik çalışmalara acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Çocuklar, HenriMatisse’in “Yüzme Havuzu” isimli kolaj çalışmasına tekrar bakar, bu
resimden hareketle, yapılacak büyük boy grup kolaj çalışması için iklim değişikliği
konusunda içerik bulunur.

“Denizler” ve su konulu bir grup çalışması yapılır.
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MALZEMELER:
Büyük boy kraft kağıdı, renkli fon kağıdı, şeffaf jelatin kağıtları, el işi kağıtları, pet şişe gibi
geri dönüşüm malzemeleri, bant, makas, stick yapıştırıcı, beyaz tutkal, fırça.

SÜRE: 70 dakika
KAZANIMLAR:
o Henri Matisse’in havuz kolajı nasıl tarif edilir? (İç mekan için kesilmiş kağıt
parçalarıyla “havuz” resmi yapmış.)
o İklim değişikliği nedir? (İklim dengesinin bozulması.)
o İklim değişikliği sadece Türkiye’de mi var? (Bütün dünyada.)
o İnsanlar için su neden önemli? (İnsanların nefes alabilmesi için çünkü oksijenin
yüzde 50-70’ını denizler üretir, insanların yaşayabilmeleri için suyun hayati önemi
var.)
o İklimin ısınması suyu nasıl etkiliyor? (Buzulların erimesi, deniz seviyesinin gün
geçtikçe artması.)
o Denizleri nasıl koruyabiliriz? (Kirletmeden, temiz tutarak.)
Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Küresel iklim konusunda farkındalık oluşturulur ve
çocuklar iklim değişikliğiyle ilgili büyük boyutta bir kolaj grup çalışması yapar, paylaşma
öğrenilir.

PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur. Çalışma
öncesi hazırlıklar gönüllü tarafından yapılır.
Çocuklar, üzerine çalışacakları küresel iklim değişikliği konusunda bilgilendirilir, grup
çalışması için fikir alışverişi yapılarak deniz ile ilgili ortak bir konuya karar verilir
(“Denizlerdeki Canlılar”, “Denizi Kurtaralım”, “Deniz Altı”, “Denizde Bir Gün” gibi) ardından
malzemeler masalara konulur.
1. Çalışma öncesinde, grup çalışmasında kullanılacak büyük boy kraft kağıtları
birleştirilerek arka yüzeylerinden bantla yapıştırılır (örneğin iki buçuk metre uzunluğunda).
2. Öncelikle grup çalışmasının, iş birliğiyle yapılan ortak ve ortak amaçlı bir çalışma olduğu
anlatılır.
3. Çocuklar, iklim değişikliği ve su konusu üzerinde tartışarak, fikir alışverişinde bulunur.
4. Grup çalışması için istedikleri ortak bir konu belirlenir, (“Denizlerdeki Canlılar”, “Körfezi
Kurtaralım”, “Deniz Altı”, “Denizde Bir Gün” gibi).
5. Çocuklar iki kişilik gruplara ayrılır.
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6. Büyük boy kraftkağıdı duvara bantla asılır, ya da yere serilir. Yerler gazete kağıdıyla
korunur.
7. Belirlenen konularda (her grubun konusu farklı olur örn. bir grup deniz canlıları, başka
grup deniz araçları gibi)
8. Konulara göre (dalga, gemi, deniz anaları, çöp vb.) çizimler renkli kağıtlar üzerine yapılır
(her grubun konusu farklı olur örn. bir grup deniz canlıları, başka grup çöp vb.)
9. Çocuklar renkli kağıtlardan kesecekleri dalga, yosun, deniz canlıları, yüzücüler, çöp vb.
kolaj parçalarını hazırlar.
10. Kolaj parçalarını yapıştırmadan önce büyük Kraft kağıt zemin üzerinde genel bir
düzenleme oluşturulur ve ardından parçalar yapıştırılır.
11. İstenirse pet şişe gibi geri dönüşüm malzemeler de kolaja yapıştırılabilir.

DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar yaptıkları ortak grup kolaj çalışmasının
hikayesini anlatır.
Grup çalışmanın ve çocuklarının isimleri çalışmanın arkasına yazılır.
Grup çalışması arşivlenir.
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8.HAFTA: RESİMLİ AKORDİYON KİTAP YAPMAK

Bilgi notu:
Katlanır akordiyon kitap konusunda 5 dakikalık “ Accordion Book” video izlenir.
https://www.youtube.com/watch?v=iq7FoYAH1qY

Resimli, öykülü katlanır akordiyon kitap yapılır.

SÜRE: 75 dakika
MALZEMELER:
50x70 cm’lik resim kağıdı 25x70cm boyutunda parçalara ayırarak kesilir, renkli kalemler, el
işi kağıtları, kumaş, stick yapıştırıcı

KAZANIMLAR:
o
o
o
o
o

Akordiyon kitabın ne olduğu öğrenilir
Öykü oluşturulur ve resimlenir (başlangıç-gelişme-son gibi)
Baş karakter (kahraman) ve diğer karakterler yaratılır
Her sayfa resimlenir
Kitap kapağı tasarlanır
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PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
Gönüllü, çocuklara üzerinde çalışacakları akordiyon kitabın ne olduğunu anlatır, akordiyon
kitap konusunda 5 dakikalık “AccordionBook” adındaki video izlenir:
https: //www.youtube.com/watch?v=iq7FoYAH1qY
Yapılacak resimli öykü kitabına benzer örnekler göstererek çocuklar bilgilendirildikten
sonra malzemeler masalara konulur.
1. Çocuklar, öncelikle eskiz defterlerine öykü içeriğinin ön hazırlık çizimlerini yapar.
2. Gönüllü, 50x70 cm boyutunda resim kağıdını 25x70 cm’lik parçalara bölerek keser ve
her çocuğa birer parça verir (25x70 cm).
3. 25x70 cm’lik kağıt eşit parçalara bölünür (örn. 6 parçaya) ve akordiyon gibi katlanır.
4. Önlü arkalı toplam sayfa adedi (örn.12 sayfa) üzerinde çocuğun düşündüğü öykü yer
alacak.
5. Öykü içeriği düşünülür (macera, duygusal, komik vb.)
6. Kitabın bütünlüğü konuşulur (başlangıç-gelişme-son.)
7. Akordiyon kitap konusuna göre isimlendirilir (“Sırlarla Dolu Bir Gece”, “Köpeğim/Kedim
Kayboldu”, “Ormanda Gezinirken Hazine Buldum”, “Uzun Kuyruklu Uçurtma” vb.)
8. Baş karakterler yaratılır (defalarca çizileceği için çok sade olmalı)
9. Diğer karakterler yaratılır (insan, robot, ağaç, hayvan vb.)
10. Kitabın resimleri renkli kalemlerle çizilir.
11. Kitapta yazı olacaksa “balonlar” içinde yazılabilir.
12. El işi kağıtları ve kumaş parçaları kolaj yöntemiyle yapıştırılır.
13. Akordiyon kitap kapağı tasarımı yapılır.
14. İstenirse sayfalar numaralandırılır.
15. Akordiyon kitap sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, çocuklar yaptıkları akordiyon kitaplarını kısaca
paylaşır ve gösterirler.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
evlere götürülür.
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9.HAFTA: ÇEŞİT ÇEŞİT DİNOZOR OLUŞTURMAK

Bilgi notu:
Hayal gücünün ürünü gibi görünen, nesli tükenmiş dinozorlar, milyonlarca yıl önce yaşamış
en büyük ve en güçlü hayvanlar olarak bilinir. Bazı dinozorların kuyrukları 30 metre
uzunluğundadır. Dünya’ya çarpan bir göktaşı dinozorları yeryüzünden silmiş. Yaklaşık 850
farklı dinozor çeşidi vardır.

Üç boyutlu hayali dinozor tasarımı yapılır.

MALZEMELER:
Her türde geri dönüşüm malzemeleri (yumurta kutusu, kağıt rulo, pet şişe, kutular gibi),
gazete, tel, kumaş, bant, ip, makas, markör, bir kaç renk akrilik boya, fırça, su kabı, önlük

SÜRE: 75 dakika
KAZANIMLAR:
o Dinozorlar kaç yıl önce yaşamış? (Milyonlarca yıl önce.)
o Kaç değişik türü varmış? (850 farklı dinozor türü.)
o Günümüzde neden dinozor yok? (Dünya’ya çarpan bir göktaşı dinozorları
yeryüzünden silmiş.)
o Üç boyutluluk nedir? (En, boy ve derinlik içeren, her yönden görülebilen.)
o Üç boyutlu dinozor çalışması nasıl yapılır? (Örneğin geri dönüşüm malzemeleriyle.)
o Geri dönüşümlü malzemeler neler olabilir? (Her türlü kullanılmış eşya, koli, yumurta
kutusu, pet şişe vb.)
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Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Geri dönüşüm malzemelerden üç boyutlu hayali
dinozor yaparlar.

PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
“Gelmiş Geçmiş En İlginç 5 Dinozor” adındaki 6 dakikalık video izlenir:
https: //www.youtube.com/watch?v=cZCfLKhrh4o
Çocuklar, üzerine çalışacakları dinozorlar konusundaki filmi izledikten ve bilgilendirildikten
sonra malzemeler masalara konulur. Her çocuk, dinozorları geri dönüşüm malzemeleriyle
yapar.
1. Çocuklar ön hazırlık olarak eskiz defterlerine dinozor tiplemeleri çizer.
2. Geri dönüşüm malzemeleriyle üç boyutlu dinozorlar oluşturulur.
3. Geri dönüşüm parçalarını tutturmak için bant kullanılır.
4. İstenirse dinozorlar akrilik boyayla boyanır.

DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, çocuklar yaptıkları üç boyutlu dinozorlarını
göstererek kısaca anlatır.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
evlere götürülür.
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10. HAFTA: PET ŞİŞELERLE KUKLA YAPMAK

Bilgi notu:
Çok eski bir geçmişi olan kukla, Çin, Hindistan gibi birçok ülkede tanınır. Türk seyirlik
oyunlarının en eskilerinden olan kukla (Hacivat ve Karagöz) Anadolu’ya Orta Asya’dan
gelmiştir. Üç boyutlu, karşılıklı konuşmaya dayalı geleneksel seyirlik oyunu olarak bilinir.

Şişe (ya da kağıt rulodan) kukla yapılır.

MALZEMELER:
Pet şişe (ya da kağıt rulo), gazete, resim/el işi kağıdı, yapışan oynar göz, gazlı kalem, tahta
çubuk, bant, kumaş, renkli yünler, kurdele, tutkal, yapışan gözler

SÜRE: 75 dakika
KAZANIMLAR:
o Kukla nedir?(Değişik malzemeler kullanılarak yapılmış üç boyutlu insan ve
hayvan figürleri.)
o Kuklayla ne yapılır? (Oyun ve tiyatro oynanır.)
o Kuklanın kimliği ne olabilir?(Aile ferdi, komşu, arkadaş, astronot gibi.)
o Özellikleri ne olabilir? (Genç/yaşlı, neşeli/kızgın, mutlu/mutsuz gibi.)
Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Kukla yapımıyla el becerilerini geliştirir, iletişim kurma
sağlanır.
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PLANLAMA:
Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.
Çocuklar, üzerine çalışacakları kukla konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler
masalara konulur. Her çocuk kendi kuklasını yaratır.
1. Öncelikle çocuklar kuklanın kimliğini belirler, eskiz defterlerine yapacakları kuklayı
kalemle çizerek tasarlar.
2. Kuklanın yapımı: pet şişenin (ya da kağıt rulonun) ağızına katlanmış gazete kağıdı
bantlanarak kafa oluşturulur.
3. Kuklanın yüz yapımı için resim kağıdından oval bir şekil kesilir ve stick yapıştırıcıyla
kafaya yapıştırılır.
4. Kumaştan kıyafet kesilir ve yapıştırılır.
5. Kuklanın saçı için başına yün yapıştırılır
6. Yüz kısmına hazır yapışan oynar göz yapıştırılır/çizilir.
7. Burun ve dudaklar gazlı kalemle çizilir.
8. Kollar için tahta çubuklar kullanılır ve bantla yapıştırılır.
9. Kağıda çizilmiş çanta, şemsiye, köpek, kedi gibi aksesuarlar tahta kollara bantla
yapıştırılır.
10. Çocuklar, hazırlanmış kuklalarla oyun oynarlar.

DEĞERLENDİRME:
Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar yaptıkları kuklaları konuşturarak tanıtır.
Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek
lastik bantla vb. evlere götürülür.
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SÖZLÜK:
Ana renkler: Sarı, kırmızı, mavi
Ara renkler: Yeşil, turuncu, mor
Akrilik boya: Kokusuz, çabuk kuruyan su bazlı boya
Arşiv: Bilgilerin toplandığı yer
Asetat: İnce saydam plastik yüzey
Biçim: Şekil, form
Desen: Çizim
Dikey: Dik olan
Eskiz: Desen çizmeden önce yapılan taslak çizim
Eskiz defteri: Tasarım ve çizimlerin yapıldığı taslak defteri
Eva malzemesi: Süngere benzeyen hobi malzemesi
Fon: Arka görüntü
Figür: Görsel sanatlarda, gerçek ya da hayal ürünü her tür varlık veya nesne
Geri dönüşüm: Kullanım dışı kalanı yeniden değerlendirilmesi, yeniden dahil olma
Geri dönüşüm malzemeleri: Pet şişe, süt kutuları gibi kullanılmış her türlü atık eşya
Güncel sanat: Günümüzde her türde malzeme kullanarak yapılan yenilikçi sanat
Habitat: Bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer
Heykel: Kil, metal, taş gibi maddelerden biçimlendirilen üç boyutlu yapı
İnteraktif: Birbiriyle etkileşim içinde bulunmak, aktif katılım
Kil: Doğada bulunan çamura benzeyen doğal madde
Kil tableti: Eski medeniyetlerden kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kil plakası
üzerinde çivi yazısı ile yazılmış belge
Kolaj: Düz bir yüzeyin üzerine farklı malzemelerin yapıştırılması
Kompozisyon: Ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma
Küresel İklim değişikliği: Küresel ve bölgesel ısınma nedeniyle iklimlerin değişmesi
Kraft kağıt: Kahverengi ambalaj/paket kağıdı
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Maket: Mimarlık ve sanat dallarında taslak durumundaki üç boyutlu örnek
Markör: Kalın, gazlı kalem
Mukavva: Sert, gri karton
Otoportre: Kişinin portresini resim ve fotoğraf ile yapması
Palet: Ressamların üzerine boya koydukları yüzey
Pipet: İçmek için kullanılan kamış
Portre: Belden yukarısını gösteren resim ya da fotoğraf
Proje: Henüz tamamlanmamış, gelişmekte olan bir çalışma
Selofan: Şeffaf, saydam jelatin kağıt
Siluet: Bir şeyin sadece kenar çizgileriyle tek renk olarak beliren görüntüsü
Somut: Belli bir şeye benzeyen (figüratif)
Soyut: Belirsiz bir şeye benzeyen
Sürrealist (Gerçeküstücü): Bilinç ve bilinçdışını birleştiren kişi
Sürrealizm (Gerçeküstücülük): 20.yy.’da Avrupa’da ortaya çıkan,
bilinç ve bilinç dışını birleştiren bir akım
Şablon: Herhangi bir malzemeden hazırlanmış ve kullanımı tekrar edilebilen kalıp
Tasarım: Yaratıcı bir fikri gerçekleştirebilmek için yapılan plan, taslak
Taslak: Henüz bitmemiş, ana hatlarıyla belirten ön çizim ya da biçim
Tema: Ana konu
Temel renkler: Ana ve ara renkler
Tipografik poster: Üzerinde harf ve semboller olan poster
Üç boyutluluk: En, boy ve derinlik içerir, her yönden görülür.
Yatay: Yere paralel olan
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