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GİRİŞ 
Sevgili TEGV Gönüllüsü, 

10 hafta boyunca, 3. ve 4. 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.  

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 
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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 ilgilendikleri konularda daha seçici olabiliyor, kendi anlayışlarına göre konuları 

yorumlayarak, kendi tarzlarını geliştirmek istiyorlar. 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 mekânına 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/kâğıt 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: 

 Atölye’de 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 kağıtları ve diğer kağıtlardan yararlanılır, tüm resim/ karton/A4 

kağıtları özenle kullanılır. 

 Çocukların çalışmalarının birbirine karışmaması için, yapılan tüm çalışmaların 

arkasına Ad-Soyad yazılır. 

 Atölye çalışmasının son 15-20 dakikasında, masalar, araç gereçler temizlenir ve 

yerlerine konulur.  
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 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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10 hafta devam edecek bu çalışmalar süresince, 

eskiz defteri bir nevi sanat günlüğü olarak 

kullanılacak. İçine ne kadar çok çizim, yazı, resim, 

kolaj, tasarım vb. yaparlarsa kendileri 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 Eskiz defteri kullanmayı alışkanlık haline getirmenin önemi fark edilir  

o Eskiz defteri kullanmaktan zevk alınır  

o Uzun vadede, her çocuğun defteri birer belge niteliğini taşır  

o 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 kaplanır. Çocuklar kapakları diledikleri gibi tasarlarlar. 
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2.ETKİNLİK:  ZENTANGLE YAPMAK 

MALZEMELER:  

Eskiz defteri, ince siyah uçlu gazlı kalemler 

SÜRE: 30 dakika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskiz defterlere Zentangle tasarımları yapılır. 

 

Bilgi notu: 

Zentangle, belirli bir çerçevenin içinde tekrarlanan motif ve desenlerle oluşturulur. İnce 

uçlu siyah bir gazlı kalemle bir çerçeve (kare, daire vb.) çizerek başlanılır, çerçevenin 

içine siyah bir gazlı kalemle serbest çizimler yapılır.  
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KAZANIMLAR:  

Sınırlı sayıda renk kullanarak, bir çerçevenin içinde, dengeli bir biçimde çizgilerle 

Zentangle tasarımı öğrenilir. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Çocuklar, Zentangle’yi tanıtan 5 dakikalık “A Simple Zentangle Design” videosunu izler:  

https://www.youtube.com/watch?v=ne11CFefrkI 

Çocuklar, üzerinde çalışacakları Zentangle tasarımı konusunda bilgilendirildikten sonra 

malzemeler masalara konulur. 

1. Eskiz deftere ince uçlu gazlı kalemle bir çerçeve (kare, daire vb.) çizilir. 

2. Çerçevenin içine, ince uçlu siyah gazlı kalemle, tekrarlanan, hayali çizgilerle bir 

Zentangle çizimi oluşturulur. 

DEĞERLENDİRME: 

Çalışma alanı toparlanır, son 15 dakikada çocuklar eskiz defteri kapak tasarımlarını ve 

zentangle çalışmalarını gösterir. Çocuklar yaptıklarını kısaca anlatırlar. 

Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun üç Zentangle çalışması seçer, diğer çalışmalar 

paketlenerek lastik bantla vb. evlere götürülür. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ne11CFefrkI
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2. HAFTA :TEMEL RENK BİLGİSİ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel renk bilgisi öğrenilir. 

1. ETKİNLİK:  

MALZEMELER: 

Eskiz defteri, kırmızı, sarı, mavi şeffaf jelatin kağıtları, makas, stick yapıştırıcı 

SÜRE: 35 dakika 

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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RENK KEŞFİ: ANA VE ARA RENKLER  

Ana renkler olan kırmızı, sarı ve mavi jelatin 

kağıtlarıyla, eskiz defterlerinde farklı renk 

arayışları yapılır. 

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 

 

 

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 

sayıda 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. Ana ve ara renk temel bilgisini kavrar ve etkilerini 
anlar. 

PLANLAMA:  

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Ana ve ara renkleri iyice öğrenmek için, 2 dakikalık “ThePainter’sColor Wheel” videosu 

izlenir: 

https://www.youtube.com/watch?v=LO30zFqpj-c 

Çocuklar, üzerinde çalışacakları temel renk bilgisi konusunda bilgilendirildikten sonra 

malzemeler masalara konulur. 

1. Çocuklar, kırmızı, sarı ve mavi (ana renkler) şeffaf renkli jelatin kağıtlarını keserek 

küçük parçalara ayırır, stick yapıştırıcı kullanarak eskiz defterlerine yapıştırırlar.  

https://www.youtube.com/watch?v=LO30zFqpj-c
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2. Tekrar ana renklerden oluşan jelatin kağıtları kesilip parçalara ayırılır, eskiz defterlerine 

yapıştırılır. Yine ana renklerden oluşan jelatin kağıtları üst üste getirilerek ara renkler 

(turuncu, yeşil, mor)bulunur ve eskiz defterlerine yapıştırılır. 

3. Jelatin kağıtlarını üst üste koyarak değişik, serbest renk arayışları yapılır. 

2. ETKİNLİK: SICAK VE SOĞUK RENKLERLE MANZARA RESİM 

YAPMAK 

MALZEMELER:  A3 beyaz resim kağıdı, suluboya, fırça, su kabı, önlük 

SÜRE: 40 dakika 
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Sıcak ve soğuk renklerle manzara resim yapılır. 

 

KAZANIMLAR:  

o Sıcak renkler hangileridir? (Sarı, kırmızı, turuncu.) 

o Dünyanın en sıcak yeri neresidir? (Güneş.) 

o Sıcak renkler insanın üzerindeki etkileri nedir? (Sıcak bir etki.) 

o Soğuk renkler hangileridir? (Mavi, yeşil, mor.) 

o Dünyanın en soğuk yeri neresidir? (Kutuplar.) 

o Soğuk renklerin insan üzerindeki etkileri nedir? (Soğuk bir etki.) 

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Sıcak ve soğuk renkleri tanır ve ayırt eder. 

PLANLAMA: 

Çocuklar, üzerinde çalışacakları temel renk bilgisi, sıcak/soğuk renkler konusunda 

bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur. 

İki çocuk suluboya kutusunu paylaşır. 

1.A3 beyaz resim kağıdın üzerine sıcak ve soğuk renklerle bir manzara (güneş 

doğuş/batış, deniz, gök yüzü vb.) resmi boyar. 

DEĞERLENDİRME: 

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, temel renk bilgisi konulu çalışmalar 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. 

  

Bilgi notu: 

Renk çemberi ortadan bölündüğünde, bir tarafta sıcak renkler, diğer tarafta soğuk 

renkler görünür. 

SICAK RENKLER: sarı, kırmızı, turuncu 

SOĞUK RENKLER: mavi, yeşil, mor 
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3. HAFTA: SANATÇI TANIMA - RESSAM FRİDA KAHLO (1907-1954) 

 

 

 

 

Geçen yüzyılın en tanınmış ressamlarından Frida Kahlo, Mexico City yakınlarında doğdu. 

Resimlerinin yanı sıra, özel yaşamıyla da tanınan Frida Kahlo, altı yaşındayken hayatı 

boyunca yaşamını etkileyecek çocuk felci hastalığı geçirdi. Hayatı, sağlık sorunlarıyla 

geçen Frida, doktor olmayı hayal ediyordu ve liseden sonra tıp eğitimine başladı. 

Okulunda bir duvar çalışması yapan ünlü ressam Diego Rivera’yla tanıştı. Aynı yıl, 18 

yaşındayken, okuldan eve dönerken bindiği otobüs bir tramvayla çarpışır. Kalça kemiğine 

saplanan demir bir boru vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşturarak ağır bir şekilde 

yaralanmasına sebep olur. Hayatını etkileyen bu kazadan sonra bedeni, aylarca boynuna 

kadar alçıda kalır. Daha sonra hayatının en büyük tutkusu haline gelecek olan resim 

yapmaya, yatağa bağlı olduğu iyileşme sürecinde başlar. Kendini görebilmesi için 

yatağının üstüne bir ayna yerleştirilir. Yeni görüntüsünün yansımasına bakarak, ilk 

çalışması olan kadife elbiseli otoportreyi yapar. Kaza sonrası 32 ameliyat geçirdi ve 

hayatı boyunca çelik korseyle yaşamak zorunda kaldı. Yaptığı resimler konusunda fikrini 

öğrenmek için hayranlık duyduğu Diego Rivera’yı ziyaret ettiğinde, Diego, Frida’nın 

resimlerinden çok etkilenir. Bu görüşme, yaşayacakları inişli çıkışlı beraberliklerinin 

başlangıcı olur.1929 yılında Diego’yla evlendikten sonra Frida resime olan yaklaşımını 

değiştirdi. Kendine özgü bir biçimde, resimlerinde iç ve gündelik duygu dünyasını 

resmetmeye başladı. Eşiyle yaptığı uzun seyahatlerden sonra, Meksika’ya geri dönerek 

Frida’nın çocukluğunun geçtiği Casa Azul, Mavi Ev’e yerleştiler. Yaptığı 50 küsür 

otoportresinde, kendisini, tanınan tipik giyinme tarzıyla; geleneksel Meksika elbiseleri, 

fırfırlı uzun etekler, farklı saç stilleri ve takılarıyla görebiliyoruz. Meksika gelenekleri, 

muhteşem renkli doğası ve hayvan çeşitliliğinden etkilenen Kahlo, resimlerinde de çiçek 

ve meyvelerle bezeli, kimlik, cinsiyet, doğurganlık, ölüm gibi temaları ele alır. Büyük 

beğeni kazanan ilk kişisel sergisini 1938’de New York’ta açtı. Bir sonraki yıl gittiği Paris’te, 

Louvre Müzesi, çalışmalarından bir tanesini satın alarak kendi koleksiyonlarına dahil etti. 

Paris’teyken sürrealist sanatçılarla tanıştı ve Kahlo’nun eserleri Sürrealizm akımıyla 

ilişkilendirilmeye başlandı.1924 yılında, Fransa’da ortaya çıkan Sürrealizm ya da 
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“Gerçeküstülük” olarak adlandırılan akım; rüyalar, hayal dünyası, bilinç altının mantıksız 

yansımalarını temsil eder. Frida Kahlo kendisini sürrealist olarak değerlendirenlerin 

görüşlerine katılmazdı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943’te bir güzel sanatlar okulunda resim dersi vermeye başladı. Sağlığı gittikçe bozuldu, 

birçok ameliyat geçirdi,1950’li yıllarından sonra tekerlekli sandalye kullanmaya 

başladı.1953 yılında, ülkesindeki ilk kişisel sergisine, yatağıyla birlikte taşınarak götürüldü. 

Frida Kahlo 47 yaşında Casa Azul’de öldü.  

Diego Rivera,1955 yılında bu evi devlete bağışladı, Frida Kahlo Müzesi olarak hizmete 

açıldı. Kahlo etkileyici eserleri ve kişiliğiyle günümüzde uluslararası popüler bir kültür 

ikonu haline geldi.  
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GÖNÜLLÜLER İÇİN FRİDA KAHLO (1907-1954) BİLGİSİ: 

“Ünlü Ressam Frida Kahlo’nun Hayatı” videosu 4 dakika: 

https://www.youtube.com/watch?v=VZDrVAxFaOA 

2002 yapımı “Frida” filminde, baş rolü Frida Kahlo’yu canlandıran Salma Hayek 

oynamıştı. 

ETKİNLİK: FRİDA KAHLO’DAN ESİNLENEREK HİKAYELİ RESİM 

YAPMAK VE BAŞLIK BULMAK  

MALZEMELER: 

Eskiz defteri,35x50 cm boyutunda resim kağıdı, renkli ve 

gazlı kalemler, yağlı pastel,akrilik boya, fırça, su kabı, önlük 

SÜRE: 75 dakika 

 

 

 

Bilgi notu: 

Geçen yüzyılın en tanınmış kadın ressamlarından Frida Kahlo, Meksika’da doğdu. 

Resimlerinin yanı sıra, özel yaşamıyla da tanınan Frida Kahlo, altı yaşındayken 

hayatı boyunca yaşamını etkileyecek çocuk felci hastalığı geçirdi. 18 yaşındayken, 

okuldan eve dönerken bindiği otobüs bir tramvayla çarpışır. Kalça kemiğine saplanan 

demir bir boru vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşturarak ağır bir şekilde 

yaralanmasına sebep olur. Hayatını etkileyen bu kazadan sonra bedeni, aylarca 

boynuna kadar alçıda kalır. 1929 yılında ressam Diego Rivera ile evlenir. Evlendikten 

sonra Frida resime olan yaklaşımını değiştirdi. Kendine özgü bir biçimde, 

resimlerinde iç ve gündelik duygu dünyasını resmetmeye başladı. Yaptığı 50 küsur 

otoportresinde, kendisini, tanınan tipik giyinme tarzıyla; geleneksel Meksika elbiseleri, 

fırfırlı uzun etekler, farklı saç stilleri ve takılarıyla görebiliyoruz. Büyük beğeni 

kazanan ilk kişisel sergisini 1938’de New York’ta açtı. 1953 yılında, ülkesindeki ilk 

kişisel sergisine, doktorunun yatağından çıkmasını yasakladığı için, yatağıyla birlikte 

taşınarak götürüldü. Frida Kahlo 47 yaşında Casa Azul’de öldü. Diego Rivera bu evi 

devlete bağışladı, günümüzde Frida Kahlo Müzesi olarak hizmet veriyor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZDrVAxFaOA
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Frida Kahlo’dan esinlenerek başlıklı resim yapılır. 

KAZANIMLAR: 

o Frida Kahlo nasıl bir hayat geçirmiş? (Sağlıksız.) 

o Yaşadıkları resimlerine yansıyor mu? Nasıl duygular hissettiriyor? (Resimlerinde iç 

ve gündelik duygu dünyasını yansıtıyor.) 

o Çocuklar kendi duygularından bahsedebilir. 

o Frida Kahlo kendisini nasıl gösteriyor? Resimlerine bakarak nasıl biri olduğu 

anlaşılıyor mu? (Acıklı hayatını yansıtıyor.) 

o Kaç tane otoporte yapmış? (50 küsür.) 

o Yaşadığı ülke/kültür resimlerinde yansıtılıyor mu? (Resimlerindeki ortam ve 

elbiselerinde.) 

o Birkaç eser seçerek birbirleriyle kıyaslamalar yapılır. 

o Resmedilen maymun gibi hayvanların anlamları ne olabilir? (Belki çocukları 

olmadığı için hayvanları çok sevmiş olabilir.) 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Ressam Frida Kahlo ve eserlerini tanır ve 

eserleriyle bağ kurarak çalışmalar yapar, yapacakları resimleri adlandırır. 

PLANLAMA: 

Çocuklar, 2 dakikalık “Frida Kahlo for Kids” videosunu izler: 

https://www.youtube.com/watch?v=CdpzrbiyunM 

Gönüllü, üzerinde çalışacakları FridaKahlo’dan esinlenerek hikayeli resim yapmak ve 

başlık bulmak konusunda bilgilendirilir,  

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur. 

Çocuklar, üzerinde çalışacakları Frida Kahlo’ dan esinlenerek hikayeli resim yapmak ve 

başlık bulmak konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur. 

Bilgi notu: 

Frida Kahlo için eskiz defterleri her zaman önemli bir araçtı. Hayatı boyunca defterlerine 

çizimler ve renk araştırmaları yapmış, notlar almış. Frida Kahlo’nun eserlerinden esinlenerek 

çocukların kendi hikayelerini resmedeceği ve başlıklarını bulacakları bir çalışma yapacaklar. 

Frida Kahlo eserlerini şu gibi isimlerle adlandırıyordu: “İki Frida”, “Kırık Sütun”, “Yaralı Geyik”, 

“Maymunlu Otoportre”, ”Doğumum”, ”Yaralı Masa”, ”Elbisem Askıda Asılı”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CdpzrbiyunM
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1. Frida’nın resimlerinden esinlenerek çocukların yapacakları resim için isim belirlenir 

(herkes farklı isimler bulur.) 

2. Eskiz defterlerine, buldukları başlıklı resim için renkli ve gazlı kalem ve yağlı pastelle 

hızlı, ön çizimler yapılır.  

3. Seçilen başlıklı konuyla ilgili resim, 35x50 cm boyutunda beyaz ya da renkli kağıdının 

üzerine kurşun kalem ya da yağlı pastelle çizilir. 

4. Çizilen resim akrilik boyayla boyanır. 

(İstenirse, kurumuş akrilik boyanın üzerine yağlı pastelle kısmen boyanır.) 

5. Resmin başlığı resmin arka yüzüne yazılır. 

DEĞERLENDİRME:  

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocukların isimlendirdikleri hikayeli resimleri, 

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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4. HAFTA: FRİDA KAHLO’DAN ESİNLENEREK MODA VE TAKI 

TASARLAMAK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frida Kahlo’nun uzun, rengarenk elbise ve aksesuarlarından hareketle hayali giysi ve 

takılar tasarlanır.  

1.ETKİNLİK: FRİDA KAHLO’DAN ESİNLENEREK HAYALİ GİYSİ 

TASARLAMAK 

MALZEMELER: Eskiz defteri, mukavva, kurşun ve renkli kalem, silgi, renkli kağıt, el işi 

kağıt, kumaş, stick yapıştırıcı, tutkal, makas, önlük 

SÜRE: 45 dakika  

Bilgi notu: 

Frida Kahlo, giyim konusunda çocukluğundan beri kendi döneminin kadınlarından farklı 

bir tarzı vardı. Günümüzün en önemli stil ikonları arasında, kıyafetleriyle özdeşleşen 

Frida Kahlo, Meksika geleneksel kültüründen esinlenerek kendine kıyafetler tasarlardı. 

Dünya’da birçok moda tasarımcıya ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 
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KAZANIMLAR: 

o Frida Kahlo’nun tarzı, moda anlayışı ve takı konusunda farkındalık yaratılır. 

o Hayali giysiler ve takı tasarlanır. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede bulundurulur.  

Çocuklar, Frida Kahlo’nun giyim tarzından esinlenerek, üzerine çalışacakları hayali giysi 

ve takı tasarımı konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur. 

1.Kime (kadın, erkek) giysi tasarlanacağı belirlenir.  

2. Eskiz defterlerine kurşun ve renkli kalemlerle hayali giysiler tasarlanır. 

3. Mukavvadan insan modeli çizilir ve kenarları makasla kesilir. 

4. Renkli kağıt, el işi kağıt, kumaşlar üzerine giysi modelleri çizilir, kenarlarından kesilir, 

mukavvadan kesilmiş insan modeline oturtulur, stick yapıştırıcı/tutkal kullanarak 

yapıştırılır. 

2.ETKİNLİK: TAKI TASARIMI YAPMAK 

MALZEMELER: 

Eskiz defteri, karton, kâğıt, kurşun ve gazlı kalem, takı teli, renkli pipet, boncuk, kurdele, 

kumaş, (metal broş iğnesi), folyo, tutkal, fırça (gönüllü tarafından kullanılacak silikon 

tutkal), makas, önlük 

SÜRE: 30 dakika  
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PLANLAMA: 

Takı tasarım için kullanılabilecek malzemeler masalara konulur, malzemeler incelenir. 

1. Kime (kadın, erkek) giysi tasarlanacağı belirlenir.  

2. Eskiz defterlerine kurşun ve renkli kalemlerle takı tasarımları çizilir. 

3.Her çocuk, sunulan malzemelerden 1-2 adet bilezik, kolye, broş gibi takılar oluşturur. 

 

DEĞERLENDİRME:  

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar yaptıkları moda ve takı tasarımlarını 

anlatarak tanıtır.  

Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek 

evlere götürülür.   
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5. HAFTA :KİL İLE HAYVAN ŞEKİLLENDİRMEK, HABİTAT 

OLUŞTURMAK 

 

 

 

 

 

 

 

Hayvan ve habitat resimleri çizilir. 

1.ETKİNLİK: HAYVAN VE HABİTATLARINI ÇİZMEK  

MALZEMELER: Eskiz defterleri, kurşun, renkli ve gazlı kalemler, silgi 

SÜRE: 25 dakika   

KAZANIMLAR: 

o Kil nedir, nerde bulunur? (Doğada bulunan doğal malzeme, çamur, toprak.) 

o Üç boyutluluk nedir? (En, boy ve derinlik içerir, her yönden görülür.) 

o Habitat nedir? (Canlının doğal yaşam ortamı.) 

o Habitat farklılıkları nedir ve nasıl olur? (İklim özellikleri, bitki örtüsü gibi.) 

o İlginizi çeken hayvanlar hangileridir? 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Kilin ve habitatın ne olduğunu öğrenir, kil ile hayvan 

şekillendirir. 

 

Bilgi notu: 

İnsanlar binlerce yıl önce ilk çömleklerini kilden yapmışlar. Yapı malzemesi olarak kullanmış, ayrıca 

kil tabletlerinin üzerine yazılar yazmışlar. Anadolu’da çok örneği vardır. Kil; çamur, kum, toz, 

toprak gibi maddelerin suyla karışması sonucunda, tamamen doğal yollardan oluşan bir 

malzemedir. 
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PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Çocuklar, üzerine çalışacakları kilden hayvan ve habitatları konusunda bilgilendirildikten 

sonra malzemeler masalara konulur. 

1.Çocuklar eskiz defterlerine kurşun, renkli ve gazlı kalemlerle seçtikleri hayvan ve habitat 

resimleri çizerler.  

2. ETKİNLİK: 

KİL İLE HAYVAN ŞEKİLLENDİRMEK VE FARKLI 

MALZEMELERLE HABİTAT OLUŞTURMAK 

 

 

 

 

 

 

Kil ile hayvan şekillendirilir ve hayvanların doğal yaşam alanı olan habitat yapılır. 

Kil ile hayvan şekillendirilir, habitat oluşturulur. 

MALZEMELER: 

Altlık için 25 cm x 25 cm boyutunda mukavva, bir parça kil, kürdan (kazıma aracı olarak 

kullanılabilir), su kabı, önlük 

Habitat için mukavva/kutu, tahta çubuk, kum, rafya, kumaş, geri dönüşüm malzemeler, 

gazete, tutkal  

Bilgi notu: 

Çocuklar, deneysel bir malzeme olan kil ile, evcil ya da vahşi, veya nesli tükenmiş bir 

hayvan yapar. Hayvanların özelliklerini, örneğin tüylerini yapmak için kürdan 

kullanılabilir. 

Hayvanın habitatı mukavva zemin üzerinde (ya da kutunun içinde) tahta çubuk, rafya, 

kumaş ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılır. 
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SÜRE: 50 dakika 

KAZANIMLAR: 

o Yapılan çizimler ve kil ile şekillendirme arasındaki farklar nedir? (İki ve üç boyut 

arasındaki farklar nedir? Üç boyutlu yapılar her yönden görülebilir çünkü en, boy 

ve derinlik içerir.) 

o Resim de üç boyutlu mudur? (İki boyutludur, düzdür, sadece eni ve boyu vardır.)  

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Kil’i tanır ve şekillendirir, habitatın ne olduğunu 
öğrenir ve seçtiği hayvana uygun habitat oluşturur. 

PLANLAMA:  

Gönüllü, çocuklar atölyeye gelmeden önce kil hazırlıkları yapar. 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Çocuklar, üzerine çalışacakları kilden hayvanlar ve habitatları çalışması konusunda 

bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur. 

Kilin normalde yüksek ateşte fırında piştiği bilgisi verilir. (Seramik fırını olmadığı için 

fırınlama olmadan temel deneyimler yapılır.)  

Kulak, burun, kuyruk şeklindeki küçük kil parçalarını hayvanın gövdesine “yapıştırmak” 

için, öncelikle parçanın oturtulacağı yüzey kısmı kürdanla tırtıklandıktan sonra üzerine kil 

parçaları su ile “yapıştırılır” bilgisi verilir. 

1. Çalışmaya başlamadan önce masalar gazete/naylon vb. ile kaplanır. 

2. Eskiz defterlerinde hayvan ve habitat çizim çalışması tamamlanınca, her çocuğa 

kullanacağı altlık için 25 cm x 25 cm boyutunda mukavva ve yumruk büyüklüğünde 

hazırlanmış kil parçası verilir. 

3. Çocuklar, kilin içindeki havayı sıkıştırmak için, kili mukavvanın üstünde iyice yoğurur, 

top şekline getirir. 

4. Elindeki kile istediği hayvan şeklini verir. 

5. Küçük kil parçalarıyla kulak, burun, kuyruk şekillendirilerek yüzeyindeki yerlerine 

oturtulur ve hayvan son şeklini alır. 

6. Kilden hayvan için yapılacak habitat, farklı malzemeler kullanarak mukavva zemin 

üzerinde (ya da kutu içinde) oluşturulur. 

7. Eller ve masalar temizlenir. 

(*8. İstenirse; kil hayvan henüz ıslakken akrilik boyalarla boyanır. Kuruduğunda parlak bir 

görünüm elde etmek için, üzerine gönüllü tarafından vernik sürülebilir.) 
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Yapılan çalışma fırınlanmadığı sürece sadece dekoratif amaçla kullanılır. 

DEĞERLENDİRME:  

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar, kil ’den şekillendirilen hayvan ve 

farklı malzemelerden oluşturulan habitat çalışmalarını kısaca anlatır. Çalışmalar 

kurumaya bırakılır. 

Kil çalışması kuruduğunda, çocuklar arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer 

çalışmalar paketlenerek evlere götürülür.   
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6. HAFTA :SANATÇI TANIMA: SALVADOR DALİ (1904-1989) VE 

SÜRREALİZM 

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından İspanyol Salvador Dali, Sürrealizm akımının en 

önemli temsilcisidir ve modern sanatın öncülerindendir. Resmin yanısıra heykel, film, 

fotoğrafçılık, yazarlık yaptı, tiyatro kostümleri tasarladı.  

Annesinin desteğiyle özel bir resim okuluna başladı.İlk sergisini 15 yaşındayken Figueres 

şehrinde açtı. Başkent Madrid’de Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim gördü. Daha sonra 

Paris’e giderek sürrealist yazar ve sanatçılarla tanıştı. Sürrealistlerin sanata sıra dışı 

yaklaşımları Dali’nin çok ilgisini çekti. Rüya ve bilinçaltına erişimi, sanatsal yaratıcılığında 

önemli bir yer alır. Yatağının yanında her zaman bir kağıt kalem bulundurur, rüyasında 

gördüklerini unutmamak için çizer ve not alırmış. 1936 yılında, yaptığı en ünlü ve en sıra 

dışı eserlerinden biri “Istakoz Telefon” dur. İspanya iç savaşı ve Birinci Dünya savaşı 

Dali’yi çok etkiledi. Eşi Gala’yla Amerika’ya gitti ve orada 9 yıl yaşadılar. Esin kaynağı 

olan eşi Gala birçok eserinde kendisine modellik yaptı.  

Dali, eserlerinin yanı sıra çarpıcı kişiliği, düşünceleri, farklı görünümüyle de dikkat 

çekiyordu. 

Eserlerinde, sanatçının esin kaynağı olan rüyaları, düşleri, korkuları ve hayalleriyle 

alışılmamış biçimlerde karşılaşırız. Dali’nin en bilinen eserlerinden “Belleğin Azmi” sıra 

dışı bir hayal gücüyle yapılmıştır.  (“Yumuşak Saatler” ya da “Eriyen Saatler” olarak da 

bilinir). Ağustos sıcağında eriyen peynirden esinlenerek resmettiği bu eserde geniş bir 

kumsal manzarası önünde kurumuş bir zeytin ağacı, tuhaf bir insan yüzü, eriyen saatler 

görülür. Gerçek ile rüya arasında akıp giden zaman, sonsuzluk gibi farklı izlenimler verir.  

Dali, 1989 yılında, uzun süredir üzerinde çalıştığı Salvador Dali Tiyatrosu ve Müzesinin 

bulunduğu Figueres şehrinde 84 yaşında vefat etti.  

1.500’den fazla resim, heykel, taş baskı, film, mobilya ve takı tasarımları bulunur. Dali ve 

eserleri halen günümüz sanatçılarını etkilemeye devam ediyor! 
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SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) 

Sürrealizm,1920 yıllarında, Fransa’da birinci ve ikinci dünya savaşları arasında 

gelişmiştir. Sürrealist sanatçılar, akıl ve mantık kullanmadan, bilinç altındakileri dışa 

vurarak eserlerini oluştururlar. Gelenek ve alışkanlıklardan uzak, baskının olmadığı, 

rüyada olduğu gibi, eserlerinde bilinçaltı gerçekleri yansıtırlar. 

Salvador Dali gibi sürrealist sanatçılar, gerçek üstü unsur ve düşüncelerden oluşan hayal 

güçlerini ve duygularını eserlerine yansıtırlar. İnsanı tamamen yönlendiren şeyin iç 

güdüleri olduğuna inanırlar. Sıra dışı, özgün ve özgürce yaratılan sürrealist eserlerle 

insanları düşündürmek de isterler. 

Sürrealizm, başta edebiyat ve resim olmak üzere, heykel, müzik gibi sanatın her alanında 

etkisini göstermiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador Dali’nin sürrealist, bıyıklı portresi çizilir. 

GÖNÜLLÜLER İÇİN SALVADOR DALİ HAKKINDA BİLGİ: 

“Gerçeküstü Bir Deha” videosu 14 dakika: 

https://www.youtube.com/watch?v=2-QbjW5n1TE 

Bilgi notu: 

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından İspanyol Salvador Dali, Sürrealizm akımının 

en önemli temsilcisidir ve modern sanatın öncülerindendir. İlk sergisini 15 

yaşındayken açtı daha sonra başkent Madrid’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde 

eğitim gördü. Paris’e giderek sürrealist yazar ve sanatçılarla tanıştı. Sürrealist 

sanatçılar, akıl ve mantık kullanmadan, bilinç altındakileri dışa vurarak eserlerini 

oluştururlar. Sürrealistlerin sanata sıra dışı yaklaşımları Dali’nin çok ilgisini çekti. 

Rüya ve bilinçaltına görüşleri, sanatsal yaratıcılığında önemli bir yer alır. 1936 

yılında, en ünlü ve en sıra dışı eserlerinden biri “Istakoz Telefon” dur. Dali, 

eserlerinin yanı sıra çarpıcı kişiliği, düşünceleri, farklı görünüm ve uzun bıyıklarıyla 

de dikkat çekiyordu. İspanya iç savaşı ve Birinci Dünya savaşı Dali’yi çok etkiledi, eşi 

Gala’yla Amerika’ya gitti ve orada 9 yıl yaşadılar. Eserlerinde, sanatçının esin 

kaynağı olan rüyaları, düşleri, korkuları ve hayalleriyle alışılmamış biçimlerde 

karşılaşırız. Dali’nin en bilinen eserlerinden “Eriyen Saatler” sıra dışı bir hayal 

gücüyle yapılmıştır. 1989 yılında, doğduğu Figueres şehrinde, uzun süredir üzerinde 

çalıştığı Salvador Dali Tiyatrosu ve Müzesi, 84 yaşında vefat etti. 1.500’den fazla 

eseri bulunuyor. Dali ve eserleri halen günümüz sanatçılarını etkilemeye devam 

ediyor! 

https://www.youtube.com/watch?v=2-QbjW5n1TE
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KAZANIMLAR: 

o Salvador Dali’nin eserlerini nasıl buldunuz? (Komik, garip, ürkütücü gibi) 

o Dali ne tür sanat eserleri yaratmış? (Sürrealist.) 

o Eşinin adı neydi? (Gala.) 

o Sürrealist bir heykel yapımında neler kullanırdınız? (Her tür malzeme vb.) 

o Günümüzde sürrealist sanatçılar var mıdır? (Bulunuyor.) 

o Sizin içinizde sürrealist olan var mı? (Rüyalarından ve bilinçaltından esinlenen.) 

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Salvador Dali ve eserlerini tanır, Sürrealizm 

konusunda fikir edinir. 

1.ETKİNLİK:SALVADOR DALİ’NİN KOMİK, SÜRREALİST, BIYIKLI 

PORTRESİNİ ÇİZMEK 

 

Dünya, Salvador Dali’yi ünlü bıyığıyla tanır! İnsanlar Dali’yi gördüklerinde çok şaşırırlar!  

MALZEMELER: 

Eskiz defterleri, renkli ve gazlı kalemler 

SÜRE: 45 dakika 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

“Salvador Dali Brief Biography and His Artwork,” 4 dakikalık video izlenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5Lg5mk74NA 

Çocuklar, üzerine çalışacakları sürrealist bir portre yapımı konusunda bilgilendirildikten 

sonra malzemeler masalara konulur. 

1.Çocuklar, Salvador Dali’nin fotoğraflarına bakarak, eskiz defterine renkli ve gazlı 

kalemlerle bıyıklı portreler çizerler.  

https://www.youtube.com/watch?v=-5Lg5mk74NA
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2.ETKİNLİK: HAYALİ BİR KONUDA, SÜRREALİST DERGİ 

KOLAJ YAPMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürrealist kolaj oluşturulur. 

MALZEMELER: 

A3 fon kağıt, gazete, dergi, makas, stick yapıştırıcı, renkli ve gazlı kalemler 

SÜRE: 30 dakika 

KAZANIMLAR: 

o Sürrealizm konusunda fikir edinir. 

o Gazete ve dergilerden kestiği hazır resim, kelime ve cümleler üzerine resim 

yaparken, yaratıcı sürrealist kolaj oluşturarak kompozisyon anlayışı pekişir.  

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur. 

Çocuklar, üzerine çalışacakları sürrealist dergi-kolaj çalışması konusunda 

bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur. 

Bilgi notu: 

Çocuklar, gerçekte olmayan unsurlar, düşünceler ve hayal güçleriyle dergi ve gazetelerden 

ilgilerini çeken resimleri, kelimeleri ve cümleleri bulur, makasla keser ve üzerinde çizim yaparak 

sürrealist kolaj oluştururlar. 
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1. Çocuklar, dergi ve gazetelerden ilgilerini çeken resimleri, kelimeleri ve cümleleri bulur 

ve keser, istediği şekilde kestiklerini bir araya getirerek A3 fon kağıdına stick yapıştırıcı ile 

yapıştırır. 

2. Çocuk isterse kağıdın üzerine yapacağı çizim ve renklendirmeleriyle sürrealist kolajını 

tamamlar. 

DEĞERLENDİRME: 

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, Dali’nin bıyıklı portresi ve sürrealist kolaj 

resimleri 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. 

  



 31 

7. HAFTA : ETKİNLİK: SÜPER SÜRREALİST RÜYA RESİMLERİ 

YAPMAK VE SÜRREALİST BAŞLIK BULMAK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürrealist başlıklı resim yapılır. 

MALZEMELER: 

Eskiz defteri, 50x70cm boyutunda beyaz ya da renkli resim kağıdı, akrilik boya, fırça, su 

kabı, önlük 

SÜRE: 75 dakika 

KAZANIMLAR: 

o Salvador Dali’nin resimlerinde ne tür konular yer alıyor? (Esin kaynağı olan 

rüyaları, düşleri, korkuları ve hayalleri.) 

o Resimlerini nasıl adlandırıyordu? (Alışılmamış isimler.) 

o Resimlerinde neler hissettiriyor? (Çocuklar kendi duygularından bahsedebilir.) 

o Sürrealist olduğu anlaşılıyor mu? (Anlaşılıyor çünkü hayal gücüyle yapılmış.) 

o Birkaç eser seçerek birbirleriyle kıyaslamalar yapılır. 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Salvador Dali’nin sürrealist anlayışı öğrenilir.  

 

Bilgi notu: 

Salvador Dali’nin eserlerinden esinlenerek çocukların kendi ya da hayali rüyalarını resmedeceği ve 

başlıklarını bulacakları bir çalışma yapar. 

Dali, eserlerini şu gibi isimlerle adlandırıyordu: “Belleğin Azmi,” “Filler,” “Bulutlarda Savaş,” “Kızarmış 

Pastırmalı Kendi Yüzü,” “Canavarların İcatları.” 
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PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler hazır bulundurulur.  

Çocuklar, üzerine çalışacakları sürrealist rüya resimleri ve başlık bulma çalışması 

konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur. 

1. Çocuklar, eskiz defterlerine kurşun, renkli ve gazlı kalemlerle belirledikleri sürrealist 

rüya resim konusunu renkli kalemlerle çizer.  

2. 50x70cm boyutunda beyaz ya da renkli resim kağıdının üzerine akrilik boyayla seçilen 

konuyla ilgili resim yapılır. 

DEĞERLENDİRME: 

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, sürrealist başlıklı rüya resimleri 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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8. HAFTA : SÜPER SÜRREALİST HEYKEL YAPMAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürrealist başlıklı heykel yapılır. 

SÜRE: 55 dakika 

MALZEMELER: 

Her türlü geri dönüşüm malzemelerden bir seçki yapılır (koli, kutu, eva malzemesi, folyo, 

kağıt tabak, ahşap, tel, buluntu nesne, ip vb.) bant, tutkal, (akrilik boya, fırça, su kabı, 

gazete) önlük  

KAZANIMLAR: 

o Sürrealist heykellerin diğer heykellerden farklılıkları neler olabilir? (Sürrealist 

heykeller “tuhaf”, sıra dışı olabilir.) 

o Yaşadığınız yerlerde heykeller var mı? (Yol kenarında, parkta, evde gibi.) 

o Kamusal alanlarda heykellerin olması hoşunuza gidiyor mu? 

o Resim ve heykel arasındaki farklar nedir? (İki ve üç boyutluluk farkı.) 

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. Salvador Dali’nin sürrealist heykelleri ile resimleri 

arasında bağ kurarak konuyla ilgili bilinçlenir, heykel yapmayı öğrenirler. 

 

Bilgi notu: 

Sürrealistler, rüya ve gerçek arasındaki düşüncelerle, sırasında abartılı ve mantıksız eserler ortaya 

çıkarmış. “Istakoz Telefon”, “Salamlı, Yumuşak Otoportre”, “Eriyen Saatler”gibi Salvador Dali’nin 

bazı heykellerinden esinlenerek atık malzemelere yeni anlamlar kazandırarak sürrealist bir heykel 

yapılır. 
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PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler hazır bulundurulur. 

Çocuklar, üzerine çalışacakları sürrealist heykel çalışması konusunda bilgilendirildikten 

sonra malzemeler masalara konulur. 

Bu çalışmada özellikle koli ve her tür geri dönüşüm malzemesi hazır bulundurulur. 

1. Eskiz defterlerine sürrealist bir heykelin çizimlerini yaparlar. Heykelini nasıl 

oluşturacağını çocuk kendisi karar verir, yapacağı heykelin adını koyar. 

2. Her çocuk tasarlayacağı sürrealist heykelin içeriğine göre şekil alır.  

3. Seçilen koli, kutu, vb. parçaları bir araya getirerek tasarlanır. 

4. Seçilen parçalar bant, ip, tutkalla vb. birleştirilir. 

(5. Akrilik boyayla boyanabilir. Eğer boya kullanılacaksa masa gazete vb. ile korunur.) 

DEĞERLENDİRME:  

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar yaptıkları hayali sürrealist heykellerini 

anlatarak tanıtırlar.  

Çocuklar, arşivlemek için konuya uygun 3 çalışma seçer, diğer çalışmalar paketlenerek 

evlere götürülür.   
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9. HAFTA : KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DİKKAT ÇEKME ÇAĞRISI 

GRUP KOLAJ ÇALIŞMASI YAPMAK 

 

 

 

 

 

 

Küresel iklim değişikliği sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için grup 

çalışması yapılır. 

MALZEMELER: 

Büyük boy kraft kağıdı, markör, akrilik boya, gazete, bant, kumaş, geri dönüşüm 

malzemeleri, büyük fırça, tutkal, su kabı, makas, silikon tutkal, önlük 

SÜRE: 75 dakika 

 

 

Bilgi notu: 

Küresel iklim değişikliği sorunu gün geçtikçe ciddileşiyor. İklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, 

yağışlardaki dengesizlik, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olayların artışıyla 

kendini gösteriyor. Küresel iklim değişikliğini durdurmak ve doğayı korumak için harekete geçmek 

gerekir. 
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KAZANIMLAR 

o Küresel iklim değişikliği nedir? (Dünyanın her yerinde iklim dengesinin bozulması.) 

o İklim değişikliği sadece Türkiye’de mi var? (Bütün dünyada mevcut.) 

o İnsanlar için iklim değişikliği neden önemli? (Gelecek için yaşamsal tehdit.) 

o İklim değişikliğini nasıl durdurabiliriz? (Daha bilinçli tüketim vb.) 

o Çevremizi nasıl koruyabiliriz? (Daha az su kullanarak, plastik kullanmayarak vb.) 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Küresel iklim konusunda farkındalık oluşturulur, 

çalışma için ortak bir konu belirlenir, paylaşma öğrenilir, birlikte iklim değişikliğiyle ilgili 

büyük boyutta bir kolaj grup çalışması yapılır. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur. Çocuklar 

atölyeye gelmeden önce, gönüllü, grup çalışması için hazırlıklar yapar. 

Çocuklar, üzerine çalışacakları küresel iklim değişikliği konusunda bilgilendirilir, grup 

çalışması için fikir alışverişi yapılarak bir konu bulunur (“Az Tüketim, Temiz Çevre” vb.) 

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. Çocuklar iki kişilik gruplara ayrılır. 

3. Yapılacak grup çalışması için çocuklar tarafından ortak bir konu belirlenir.   

4. Büyük boy kraftkağıdı duvara bantla asılır, ya da yere serilir. Yerler gazete kağıdıyla 

korunur. 

5. Belirlenen konularda çizimler renkli kağıtlar üzerine yapılır ,kolaj parçaları hazırlanır. 

6. Kolaj parçalarını yapıştırmadan önce büyük kraftkağıt zemin üzerinde genel bir 

düzenleme oluşturulur ve ardından parçalar yapıştırılır.  

7. Yapılan büyük kolajın üzerine akrilik boya ile istenilen kısımlar boyanır, yazı yazılır. 

8. İstenirse, konuya uygun geri dönüşüm malzemeleri silikon tutkalla gönüllü tarafından 

yapıştırılır. 

DEĞERLENDİRME:  

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar küresel iklim değişikliği konulu grup 

çalışmasını kısaca anlatırlar. (Grup kolaj çalışmanın ve çocukların isimleri çalışmanın 

arkasına yazılır.) 

Grup kolaj, arşivlenmek için saklanır.   
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10. HAFTA : GÖLGE OYUNU İÇİN SENARYO VE SOPALI KUKLA 

KARAKTERLERİ YARATMAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuklar, iş birliği içerisinde küçük gruplarda kendi senaryolarını, hikayelerini oluşturur, 

kahramanlarını tasarlar ve gölge oyunlarını oynarlar.  

1.ETKİNLİK: SENARYO OLUŞTURMAK VE KUKLA KARAKTERLERİNİ YARATMAK 

 

MALZEMELER: 

Eskiz defterler, A4 olarak kesilmiş siyah resim kağıdı, renkli kalem, yağlı pastel, tahta 

çubuk, bant, makas 

SÜRE: 40 dakika 

 

Bilgi notu: 

Küresel iklim değişikliği sorunu gün geçtikçe ciddileşiyor. İklim değişikliği, kuraklık, 

çölleşme, yağışlardaki dengesizlik, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik 

olayların artışıyla kendini gösteriyor. Küresel iklim değişikliğini durdurmak ve doğayı 

korumak için harekete geçmek gerekir. 
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KAZANIMLAR: 

o Gölge tiyatrosunun ne olduğu öğrenilir. 

o Senaryo hazırlanır. (Başlangıç-gelişme-son.) 

o Roller oluşturulur. 

o Farklı malzemeler kullanarak gölge tiyatrosu için sopalı kuklalar yaratılır.  

o İş birliği ve birlikte hareket etmek öğrenilir, oyun oynanır. 

o Yaratıcı ve sözel ifadeyle iletişim kurulur.  

o Gölge tiyatrosunun ne olduğu öğrenilir, sopalı kuklalar yapılır. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur. 

Sopalı kukla konusunda 4 dakikalık “How To Makea Shadow Puppet” videosu izlenir: 

https://www.youtube.com/watch?v=OsdMqNIcrls 

Çocuklar, üzerine çalışacakları senaryo ve kukla çalışması konusunda bilgilendirildikten 

sonra malzemeler masalara konulur. 

1. Öncelikle grup çalışmasının iş birliğiyle yapılan ortak bir çalışma olduğu anlatılır. 

Çocuklar iki ya da üç kişilik gruplara ayrılır.  

2.Her grup kendi senaryolarına göre karakterlerini oluşturur. (Kim, hangi rolleri alacak, 

nasıl oynayacakları v.b konuşulur.) Gösteri yapmak üzere kısa bir oyun hazırlanır. 

3. Çocuklar, yapacakları kuklaların (3-5 tane karakter) ön çizimlerini eskiz defterlerine 

çizer. 

4. Çocuklar resim kağıdına sopalı kukla karakterlerini silüet şeklinde çizer ve çevresini 

makasla keser, yağlı pastelle boyar 

5. Sopa her bir karakterin arkasından bantlanır, hazır edilir. 

2. ETKİNLİK:GÖLGE OYUNU İÇİN TAŞINABİLİR SAHNE YAPMAK 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsdMqNIcrls


 39 

 

 

 

 

Gölge oyunu tüm çocukların katılımıyla gerçekleşir, kuklayı oynatan kişi, kuklacı, sahnede 

görünmez. 

Taşınabilir sahne yapımı. 

MALZEMELER: 

Lamba, taşınabilir sahne için büyük koli, maket bıçağı, makas, yarı saydam kağıt (pişirme 

kağıdı, aydınger kağıt)  

SÜRE: 50 dakika  

PLANLAMA: 

Gölge oyunu yapımı konusunda 1 dakikalık “Gölge Oyunu Yapımı” videosu izlenir: 

https://www.youtube.com/watch?v=_N3ral32Few 

Taşınabilir sahne için kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur. (Büyük koli, 

pişirme kağıdı). Etkinlik öncesi hazırlıklar gönüllü tarafından yapılır. 

1. Ortak bir kukla sahnesini oluşturmak için büyük bir koli bulundurulur. (Video’da 

gösterildiği şekilde.) Gönüllü, koliyi (maket bıçağı ile) keser. 

2. Gönüllü tarafından kuklaların görülebileceği ölçülerde koli sahne penceresi hazırlanır. 

3. Sahne penceresi üzerine yarı saydam kağıt (yemek pişirme kağıdı, aydınger kağıt gibi) 

yerleştirilir, kenarları bantla yapıştırılır. 

4. Kukla grupları, sopa kuklalarıyla, teker teker, senaryolarını taşınabilir sahnenin 

arkasından oynatırlar.  

DEĞERLENDİRME:  

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır, çocuklar yaptıkları gölge oyunlarını kısaca 

anlatırlar. 

 

 

  

Bilgi notu: 

Bir ışık kaynağının önüne herhangi bir nesne koyduğumuzda kaynağın tersi istikametinde oluşan 

karartıya gölge denir. Gölgenin koyu rengini etkileyen, nesnenin saydamlık derecesi ve ışık 

kaynağının şiddetidir. Gölgenin büyüklüğü sopalı kuklanın ışık ile perde arasındaki gidiş 

gelişleriyle değişir. Kuklalar ışığa yaklaşırsa perdede boyutları büyür, uzaklaşırsa küçülür. 

https://www.youtube.com/watch?v=_N3ral32Few
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SÖZLÜK: 
Ana renkler: Sarı, kırmızı, mavi 

Ara renkler: Yeşil, turuncu, mor 

Akrilik boya: Kokusuz, çabuk kuruyan su bazlı boya 

Aksesuar: Kadın giyiminde giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şal, takı vb. 

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 

Grafiti: Genellikle kamusal alanda yapılan duvar resimleri 

Güncel sanat: Günümüzde her türde malzeme kullanarak yapılan yenilikçi sanat 

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 iklim değişikliği: Küresel ve bölgesel ısınma nedeniyle iklimlerin değişmesi 

Kraft kağıt: Kahverengi ambalaj/paket kağıdı 

Maket: Mimarlık ve sanat dallarında taslak durumundaki üç boyutlu örnek 

Markör:Kalın, gazlı kalem 
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Monokrom: Bir renkten oluşan farklı renk tonları 

Mukavva: Sert, gri karton 

Otoportre: Kişinin portresini resim ve fotoğraf ile yapması 

Palet: Ressamların üzerine boya koydukları yüzey 

Perspektif: Eşya, nesne, manzara v.s uzaktan görünüşü 

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 

Sıcak renkler: Sarı, kırmızı, turuncu 

Soğuk renkler: Mavi, yeşil, mor 

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 

Zentangle: Tekrarlayan desenler kullanılarak oluşturulmuş soyut bir çizimdir 

 

 


