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GİRİŞ 
Sevgili TEGV Gönüllüsü, 

10 hafta boyunca, 5.-8. 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 yansıra 

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 

dinamik bir biçimde fikir ve bilgi paylaşımı önemlidir. Çocuk, resim, heykel, kil, kukla vb. 
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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. Yoğun değişim ve 

deneyimler yaşayan bu yaştaki çocuklar için gruptaki diğer çocukların görüşleri ve 

davranışları önemli olabiliyor. İletişim kurmak, aynı zamanda bağımsız olmak istekleri 

sanatta da ortaya çıkabiliyor. 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  

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/ 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: 

 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 etmesi 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 kâğıda 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 kâğıdı, 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 vb. 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. 

2. ETKİNLİK: OPTİK SANAT 

MALZEMELER: 

Eskiz defteri, A4 beyaz fon kâğıdı, kurşun /renkli/gazlı kalemler, silgi 
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SÜRE: 30 dakika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optik sanat yöntemiyle el çizimi yapılır. 

 

Bilgi notu: 

Optik sanat,1960 yıllarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Ritmik biçimde düzenlenmiş 

geometrik şekiller ve çizgilerle göz yanılsamaları yaratılarak üç boyutluluk ve derinlik hissi 

oluşturulur.  
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KAZANIMLAR: 

Optik sanatın ne olduğu öğrenilir. Sabır gerektiren el çizimiyle üç boyutluluk ve derinlik 

hissi oluşturmayı denilir ve ilişkilendirilir. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Çocuklar, üzerinde çalışacakları optik sanat konusunda bilgilendirildikten sonra 

malzemeler masalara konulur. 

Optik sanat konusunda fikir edinmek için, 2 dakikalık “3-D El Çizimi” videosu izlenir: 

https://www.youtube.com/watch?v=fblFGVakKa4 

1. Eskiz defterlere el çizme denemeleri yapılır. Sayfanın üzerine el konulur, çevresinden 

renkli kalemle çizilir. 

2. A4 beyaz fon kağıdına konulan elin çevresinden kurşun kalemle çizilir. 

3. Seçilen renkte gazlı kalemle sadece elin etrafındaki boş alan, eşit aralıklı yatay düz 

çizgilerle çizilir. 

4. Elin içi, dalga hareketi biçiminde, eşit aralıklı çizgilerle aynı renk gazlı kalemle çizilir. 

5.İlkinden farklı iki renkli gazlı kalemle elin çevresine düz çizgiler ilave ederek çizmeye 

devam edilir. Aynı kalemlerle elin içine dalga biçimli çizgiler eklenir. 

DEĞERLENDİRME: 

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar eskiz defteri kapak tasarımlarını 

gösterir, optik el çizimleri kâğıt bantla duvara ya da mandallarla ipe asılır.  

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

evlere götürülür. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fblFGVakKa4
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2. HAFTA :RENK BİLGİSİ: RENKLERİ HATIRLAMAK VE 

MONOKROM RENK PALETİ YAPMAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel renk bilgisi öğrenilir. 

KAZANIMLAR: 

o Renkleri hatırlayalım, ana renkler hangileridir? (Kırmızı, sarı, mavi.) 

o Ara renkler hangileridir ve nasıl elde edilir? (Turuncu, yeşil, mor. Ana renkler 

birbirleriyle karışınsa ara renkler elde edilir.) 

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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o Ana ve ara renkler dışında başka renkler var mı? (Renklerin karıştırılmasıyla 

sonsuz sayıda renk elde edilebilir.) 

o Renkleri bir arada, doğada nerde ve hangi hava koşullarında görebiliriz? 

(Gökkuşağı) 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Temel renk bilgisini anlar, ana, ara, sıcak ve soğuk 

renkleri ayırt eder ve monokrom renkleri ne olduğunu öğrenir. 

1.ETKİNLİK: ŞEFFAF JELATİN KÂĞITLARLA RENK 

OLUŞTURMAK 

MALZEMELER: 

Eskiz defteri, kurşun kalem, silgi, A3 resim kâğıdı, kırmızı, sarı, mavi vb. şeffaf jelatin 

kâğıtları, makas, stick yapıştırıcı 

SÜRE: 35 dakika  

 

Resim kâğıdına değişik boyutlarda delikler açtıktan sonra, üzerlerine jelatin kâğıtları üst 

üste yapıştırarak renk araştırması yapılır. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Çocuklar, üzerinde çalışacakları renkli kağıtlarla renk konusunda bilgilendirildikten sonra 

malzemeler masalara konulur. 

Ana ve ara renkleri iyice öğrenmek için, 2 dakikalık “The Painter’s Color Wheel” videosu 

izlenir: 

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

1. Çocuklar, şeffaf jelatin kâğıtlardan parçacıklar keserler. Bu parçaları eskiz defterlerine 

yan yana, üst üste vb. yerleştirdikten sonra, stick yapıştırıcıyla yapıştırarak renk 

araştırması yaparlar. 

https://www.youtube.com/watch?v=LO30zFqpj-c
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2. Çocuklar, A3 resim kâğıdı üzerine kurşun kalemle 5 adet geometrik şekil (daire, kare, 

altıgen, beşgen gibi) kurşun kalemle çizer ve bu şekiller içleri delik olacak şekilde 

makasla keser. 

3. Şeffaf jelatin kağıtlardan parçacıklar kesilir, geometrik deliklerin üzerine istenilen 

şekilde konulur ve kenarlarından stick yapıştırıcıyla yapıştırılır. 

4. Işığa doğru tutarak renk etkileri gözlemlenir.  

2.ETKİNLİK: PALET ÜZERİNDE SİYAH VE BEYAZ MONOKROM 

TONLARI ARAŞTIRMAK 

MALZEMELER: 

Eskiz defteri, kurşun kalem, silgi, her çocuğa palet yapması için 25x25cm büyüklüğünde 

bir mukavva, A3 beyaz fon kâğıdı, siyah ve beyaz akrilik boya, fırça, su kabı, önlük 

SÜRE: 40 dakika 

 

 

 

Tek rengin (gri) farklı tonlarını araştırılır. 

KAZANIMLAR: 

o Kurşun kalemle açık, orta ve koyu tonlar tanır, siyah ve beyaz boyadan elde edilen 

gri tonları ayırt edilir, monokrom renklerin ne olduğu öğrenilir. 

PLANLAMA: 

Çocuklar, üzerine çalışacakları monokrom renk konusunda bilgilendirildikten sonra 

malzemeler masalara konulur.  

Bilgi notu: 

Monokrom, tek rengin tonları anlamına gelir. Monokrom, gri tonlar oluşturmak için az 

miktarda siyah ve beyaz boya karıştırılarak elde edilir.  
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1. Çocuklar, eskiz defterlerine kurşun kalemle yumuşak ve sertçe bastırarak çizer, açık, 

orta ve koyu gri tonlar elde eder. 

2. Her çocuk, 25x25cm büyüklüğünde bir mukavva üzerine boya paleti hazırlar, üzerine 

folyo yapıştırır.  

3. Folyo palet üzerine az miktarda siyah ve biraz daha fazla miktarda beyaz akrilik boya 

sıkılır. 

4. Çocuklar, A3 beyaz fon kağıdı üzerinde gri monokrom ton arayışları yaparlar, boyalar 

su ile sulandırılır.  

DEĞERLENDİRME:  

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar yaptıkları şeffaf jelatin kâğıtlı ve 

monokrom renk araştırmalarını 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.  



  

 
 

15 

3. HAFTA: SANATÇI TANIMA - FAHRELNİSSA ZEİD (1901-1991) 

 

Türk modern sanatın öncülerinden ve soyut sanatın ilk temsilcilerinden Osmanlı 

Sadrazam Cevat Paşa’nın kardeşi Şakir Paşa’nın kızı, Fahrelnissa Zeid, 1901 yılında 

İstanbul Büyük Ada’da doğdu. İçinde sanatçıların da olduğu büyük bir Osmanlı ailesi olan 

Şakir Paşa ailesinden gelen Fahrelnissa Zeid’in tanınan kardeşleri Cevat Şakir yazar, 

Aliye Berger ressam, yeğeni Füreya Koral seramik sanatçısıydı. İlk eşi Yazar İzzet 

Melih Devrimle olan çocukları Nejad Devrim ressam ve Şirin Devrim tiyatro 

sanatçısıydı.  

Resim yapmaya 14 yaşında başladı. İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nin ilk kadın 

öğrencilerinden biri oldu. İlk dönem desen çalışmaları figüratif idi. Çalışmalarına devam 

etmek için Paris’e gitti. Ürdün’lü Prens Zeid ile yaptığı ikinci evliliğinden sonra prenses 

unvanını aldı.  

Fahrelnissa Zeid, hayatı boyunca yeniliklere, deneyselliğe hep açık idi. İlk kişisel sergisini 

44 yaşında açtı.1940’lı yıllarda soyut çalışmalar yapmaya başladı. İlk kişisel sergisini 

1944 yılında İstanbul’daki evinde açtı. Ardından Paris, Londra, Brüksel, New York 

gibi birçok şehirde eserleri sergilenmeye başlar. Erken dönem resimleri figürlü 

kompozisyonlardan oluşur. İleriki dönemde İslam ve Batı sanatından etkilenerek 

geometrik, soyut çalışmalarına devam etti. Hareket halinde olduğu izlenimini veren 

optik bir biçim geliştirdi. Dinamik ve canlı resimlerinde, renkler, parçacıklar halinde dağılır. 

Geometrik desenlerle soyut çalışmalar ve çizgiye dayalı düzenlemelere yöneldi. En çok 

kendi iç dünyasını ifade eden eserleriyle bilinen sanatçı, zamanla kendini daha da 

geliştirdi. Büyük tuvaller üzerine yapılmış, küçük kareler, üçgen ve dörtgen vb. serbest 

geometrik şekillerle, kendine has canlı renkler kullanılarak yapılmış soyut düzenleme 

çalışmalar gerçekleştirdi.  

1975 yılında Ürdün, Amman’da yaşayan oğlu Raat’ın yanına yerleşti. Son dönem 

resimlerinde aile ve arkadaşlarını resmettiği büyük gözlü portre çalışmalarına yöneldi. 

Amman’da sanatçı yetiştirmek için, kendi adıyla anılan Fahrelnissa Zeid Güzel Sanatlar 

Enstitüsü’nü kurdu.   

 



  

 
 

16 

1.ETKİNLİK: SOYUT RESİM TANIMA 

SÜRE: 25 dakika 
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Çocuklar Ressam Fahrelnissa Zeid ve eserlerini tanır. 

KAZANIMLAR:   

 Fahrelnissa Zeid kimdir, nerede doğdu? (Fahrelnissa Zeid bir ressamdı, İstanbul, 
Büyükada’da doğmuş.) 

 Resimleri nasıl tarif edilebilir? (Soyut.) 

 Soyut resim nedir? (Sanatçının hayal gücüyle ortaya çıkan, belli bir figürün 
olmadığı resimler.) 

 Rüzgar, enerji, denge, müzik, duygu soyut konular mıdır? (Evet.) 

 Başka soyut konular neler olabilir? 

Bilgi notu: 

Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından olan Fahrelnissa Zeid1901 yılında İstanbul, Büyük 

Ada’da doğdu. İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nin ilk kadın öğrencilerinden biri oldu. 

Irak Büyük elçisi Prens Zeid ile yaptığı evliliğinden sonra prenses unvanını aldı. İlk dönem 

resim çalışmaları figüratif, ileriki dönemde İslam ve Batı sanatından etkilenerek geometrik, 

soyut çalışmalarına devam etti. Zeid daha çok soyut çalışmalarıyla ön plana çıkar. Hareket 

halinde olduğu izlenimini veren optik bir biçim geliştirdi. Dinamik ve canlı resimlerinde ışıltılı 

renkler, parçacıklar halinde dağılır. Geç dönemde çoğunlukla portrelerden oluşan 

resimleriyle ön plana çıkar.     

Soyut sanat, genel anlamıyla doğada var olan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler 

ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. 
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 Soyut resimleri arasında benzerlikler ve farkları bulalım. Benzerlikler görülüyor 

mu? (Soyut resimleri birbirine benziyor. Sanatçının kendi iç dünyasını ifade eden 

hayali resimler gibi.) 

 Ne tür renkler kullanırdı? (Canlı renkler.) 

 Nasıl bir unvan kazandı? (Prenses.) 

 Hayatının sonunda hangi ülkeye taşındı ve ne tür resimler yaptı? (Ürdün’de soyut 

resimden uzaklaşarak, büyük gözlü portreler yapmış.) 

 Otoportre ve portre arasındaki fark nedir? (Otoportre kişinin kendi portresi, portre 

başkasınınkidir.) 

 Portre neden yapılır, ne anlatır, günümüzde yapılıyor mu? (Eskiden fotoğrafçılık 

olmadığı için portre daha çok yapılırdı. Bir insanın ruh halini gösterebilir. 

Günümüzde özellikle portre fotoğrafları (selfie) çekilir.) 

 
Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Ressam Fahrelnissa Zeid ve eserlerini tanır ve 

soyut resimin ne olduğu öğrenilir.  

 

PLANLAMA: 

Gönüllü, ressam Fahrelnissa Zeid’in “Atomun ve Nebati Hayatın Parçalanışı,” “Soyut 

Kompozisyon” resimleri ve diğer soyut kompozisyonlardan örnekler gösterir, çocukları 

bilgilendirir.  

2. ETKİNLİK: SOYUT KOLAJ RESİM YAPMAK 

Fahrelnissa Zeid’in soyut resimlerinden esinlenerek soyut resim yapılır.  

MALZEMELER: 

Eskiz defteri, A3 beyaz fon kâğıdı, siyah markör ve gazlı kalemler, (moda) dergileri, 

makas, stick yapıştırıcı 

SÜRE: 50 dakika 

KAZANIMLAR:   

o Genel olarak ressam Fahrelnissa Zeid’i tanır ve soyut resimin ne olduğu öğrenilir.  

o Ressam Fahrelnissa Zeid’in soyut kompozisyon ve düzenlemelerinden etkilenerek 

geometrik formlarla soyut resim yapılır.  

o Çocuklar, yapacakları resimleri isimlendirirler, resimlerinin konusu bu isimden 

oluşturulur. 
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PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Çocuklar, ressam Fahrelnissa Zeid eserleri ve üzerine çalışacakları soyut resim 

konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur.  

1. Eskiz defterlere Fahrelnissa Zeid’in soyut resimlerinden esinlenerek, renkli kalemlerle 

soyut, yuvarlak ve kesik çizgilerle çizgi denemeleri yapılır.  

2. Çocuklar, A3 beyaz fon kağıdına yapacakları resimleri için istedikleri bir isim bulurlar. 

(Zeid’in resim isimleri: “Atomlar”, “Canlı Renkler”, “Küçük Parçacıklar” gibi.) 

3. Eskiz defterlerine yapılan soyut çizgilerden yola çıkarak, A3 boyutunda beyaz fon 

kağıdın merkezinden başlayan ve farklı yönlere dağılan, geometrik (düz, köşeli) ve 

organik (yuvarlak) siyah gazlı kalemle çizgilerle kaplanır (Zeid’in resimlerinden 

esinlenerek.) 

4. Dergilerden renkli kağıt parçacıkları kesilir. Dağılan çizgilerle yapılmış resmin üzerinde, 

büyüyen ve küçülen alanların içine, mozaik şeklinde, renkli kağıt parçacıkları stick 

yapıştırıcıyla yapıştırılır.  

5. Çocuklar, resimlerine verdikleri isimleri resmin arkasına yazarlar. 

DEĞERLENDİRME:   

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocukların isim verdikleri soyut çalışmaları, 

kağıt bantla duvara ya da mandallarla ipe asılır, ne yaptıklarını kısaca anlatırlar. 

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

lastik bantla vb. evlere götürülür. 

 

GÖNÜLLÜLER İÇİN FAHRELNİSSA ZEİD (1901-1991)BİLGİSİ 

9 dakikalık video: “SheWasthe East andthe West” 

https://www.youtube.com/watch?v=SLec_T5LLBA 

4 dakikalık video: 

https://www.youtube.com/watch?v=bJT6vyDKLUs 

Osmanlı Sadrazam Cevat Paşa’nın kardeşi Şakir Paşa’nın kızı Fahrelnissa Zeid, 

1901’de Büyükada’da doğdu. Şakir Paşa ailesinden gelen Fahrelnissa 

Zeid’inkardeşleri Cevat Şakir yazar, Aliye Berger ressam, yeğeni Füreya Koral 

seramik sanatçısıydı. İlk eşi Yazar İzzet Melih Devrimle olan çocukları Nejad Devrim 

ressam ve Şirin Devrim tiyatro sanatçısıydı.  

https://www.youtube.com/watch?v=SLec_T5LLBA
https://www.youtube.com/watch?v=bJT6vyDKLUs
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Fahrelnissa Zeid, yazar İzzet Melih Devrimle 1920 yılında, İstanbul Sanayi-i Nefise 

Güzel Sanatlar Akademisi’ne başladığı yıl evlendi. Mezun olan ilk kadın 

öğrencilerdendi. Paris’te resim eğitimine devam etti.1934 yılında Irak Büyükelçisi 

Emir Zeid ile evlenerek Ürdün’ün başkenti Amman’a yerleşti.1942 yılında D grubu 

olarak bilinen Türk sanatçı grubuyla sergilere katıldı. İlk kişisel sergisini 1944 yılında 

İstanbul’daki evinde açtı. Ardından Paris, Londra, Brüksel, New York gibi birçok 

şehirde eserleri sergilenmeye başlandı. Erken dönem resimleri figürlü 

kompozisyonlardan oluşur. İleriki dönemde İslam ve Batı sanatından etkilenerek 

geometrik, soyut çalışmalarına devam etti. Hareket halinde olduğu izlenimini veren 

optik bir biçim geliştirdi. Dinamik ve canlı resimlerinde, renkler, parçacıklar halinde dağılır. 

Olgunluk döneminde coşkulu, iz bırakan, etkili resimleriyle tanınan Zeid, geç 

dönemde çoğunlukla portrelerden oluşan resimleriyle ön plana çıkar.  
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4. HAFTA: FAHRELNİSSA ZEİD VE PORTRE 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrelnissa Zeid’in portrelerinden esinlenerek portre yapılır. 

Bilgi notu: 

Türkiye’nin ilk kadın ressamlardan Fahrelnissa Zeid daha çok soyut resimleri ve kendine has 

renk kullanımıyla öne çıkar. 14 yaşındayken anneannesinin suluboya bir portresini yaparak 

sanat kariyerine başlayan Zeid, daha sonra hayati boyunca kendi otoportrelerini ve 

çevresindekilerin portrelerini yapmaya devam etmiştir. Son dönemlerinde aile ve 

arkadaşlarının portreleri üzerine yoğunlaşır. 
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1.ETKİNLİK: OTOPORTRE ÇİZMEK 

 

MALZEMELER: 

Eskiz defteri, kurşun ve renkli kalemler, küçük el aynaları, A3 siyah fon kağıdı, yağlı 
pastel 

SÜRE: 35 dakika 

 

 

 

 

 

 

KAZANIMLAR: 

 Fahrelnissa Zeid daha çok hangi resimleriyle tanınır? (Soyut resimleriyle.) 

 Soyut resmin figüratif resimden farkı nedir? (Soyut resim belirsiz, duyularla ilgili, 

figüratif resim görünen insan, hayvan, doğa gibi gerçek varlıklar.) 

 Portre neden yapılır, ne anlatır, günümüzde yapılıyor mu? (Eskiden fotoğrafçılık 

olmadığı için daha çok portre yapılırdı. Bir insanın ruh halini gösterebilir. 

Günümüzde özellikle portre fotoğrafları (selfie) çekilir.) 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Ressam Fahrelnissa Zeid’in soyut eserlerinin ve 

portrelerinin özelliklerini fark eder, portre çalışmaları yapar. 

Bilgi notu: 

Portre, bir insanın bedenin üst kısmını gösteren resim ya da fotoğraftır. Bir kişinin yüzünün 

ve yüz ifadesinin betimlenmesi ile oluşturulur. Portre bir insanın nasıl biri olduğunu ya da 

nasıl biri olmak istediğini gösterir. Günümüzde kendimizin selfie fotoğraflarını ve 

başkalarının fotoğraflarını çekeriz. Kendi portren yani “otoportren,” o anki durumunu, ruh 

halini gösterebilir. 
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PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Çocuklar, üzerine çalışacakları otoportre konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler 

masalara konulur. 

1. Çocuklar, eskiz defterlerine, küçük el aynaları yardımıyla kendilerine bakarak kurşun ve 

renkli kalemle çizim yapar. 

2. Çocuklar, aynaya bakarak, Siyah A3 fon kağıdına yağlı pastelle kendi portrelerini çizer 

ve boyar. (Hayali ya da gerçek özelliklerini vurgulamak için örn. sevdiği şapka, müzik 

dinlemek için kulaklık, omuzunda papağanı vb. resmedebilir.) 

2. ETKİNLİK: PROFİLDEN PORTRE YAPMAK 

MALZEMELER: 

A3 beyaz ya da renkli fon kâğıdı, kurşun ve gazlı kalemler, silgi, yağlı boya pastel, stick 
yapıştırıcı 

SÜRE: 35 dakika 

 

 

 

 

 

Bilgi notu: 

Gazete, reklam panoları, tv, sosyal medya gibi ortamlarda insan portreleriyle karşılaşıyoruz. 

Bazılarını önden değil, yandan yani profilden görüyoruz.  
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Profilden portre yapılır. 

KAZANIMLAR: 

 Otoportre ve portre arasındaki fark nedir? (Otoportre kişinin kendi 

portresidir, portre başkasının portresidir.)  

 Profilden portre nedir? (Yan görünümlü portre.) 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Portre ve otoportre arasındaki farklılıkları 

karşılaştırır, profilden portrenin ne olduğunu öğrenir. Profilden portre çalışmaları yapar. 

PLANLAMA: 

 

Çocuklar, profilden portre konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara 

konulur. 

1. Çocuklar iki kişilik gruplara ayrılır.  

2. Sırayla birbirlerine bakarak A3 beyaz ya da renkli fon kağıdının tümünün üzerine 

arkadaşının yandan çizimini kurşun kalemle çizer. Farklı yönlere, farklı hareketlerle 

dağılan saç, kıyafet ve ortam çizilir.  

3. Gazlı kalem ve yağlı boya pastelle boyanır. 

DEĞERLENDİRME: 

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocukların yaptıkları portre çalışmaları kâğıt 

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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5. HAFTA :ETKİNLİK: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA 

YAZILARLA POSTER KOLAJ YAPMAK 
 

MALZEMELER: 

Beyaz/renkli 50x70 cm fon kâğıdı, kraft kâğıdı, gazete, dergi, stick yapıştırıcı, markör, 

makas, stick yapıştırıcı, (akrilik boya, fırça, su kabı) önlük 

SÜRE: 75 dakika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster, duvara ya da panoya asılmak üzere basılmış afiştir. Çocuklar, iklim değişikliği 

konusunda ilgilerini çeken bir konu bulur, dergi ve gazetelerden kestikleri harf, yazı ve 

sembolleri kullanarak yapacakları poster kolaj çalışmasıyla iklim ve çevre konusunda 

farkındalık yaratırlar. 

Bilgi notu: 

Küresel iklim değişikliği, dünyanın her yerinde iklim dengesinin bozulması olarak tanımlanır. 

Buzulların erimesi, kasırga ve tayfunlar, sel ve taşkınlar, aşırı sıcak ve kuraklık gibi belirtiler 

tüm dünyada yaşanıyor. Günümüzde yaşanan küresel iklim değişikliğinden dolayı insanlar 

gündelik yaşantılarını değiştirmeliler. Toplu taşıma araçları tercih ederek, daha az uçağa 

binerek, daha az et yiyerek, daha az su kullanarak, plastik kullanmayarak, daha az tüketerek 

iklim değişikliğine karşı önlemler alınabilir. 
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KAZANIMLAR: 

o İklim değişikliği nedir?(İklim dengesinin bozulması.) 

o İklim değişikliği nerede var? (Bütün dünyada.) 

o İnsanlar iklim değişikliğini nasıl önleyebilir? (Daha az su kullanarak, plastik 

kullanmayarak vb.) 

o Çevreyi nasıl koruyabiliriz? (Toplu taşıma araçları tercih ederek, doğaya saygı 

duyarak vb.) 

o Çevre konusunda yapılacak poster kolajlar için ne tür konular seçilebilir? (“Çevreyi 

Temiz Tutalım”, “Doğa’ya Saygı” vb.) 

o Kolaj poster nedir? (Yüzey üzerine bir araya getirilmiş kesik kağıt, gazete, dergi, 

fotoğraf vb. parçalarının yapıştırılmasıyla elde edilen kompozisyon.) 

o Poster nedir? (Herkese duyurabilmek için hazırlanmış duvar duyurusu, afiş) 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Gönüllü küresel iklim değişikliğinin ne olduğunu 

anlatır, çocuklar bu konuda bilinçlenir, posterin içeriği için, çocuklar fikir bulurlar, kağıt 

kolaj tekniğinin ne olduğu öğrenilir ve konuyla ilgi dikkat çeken yazılarla poster kolaj 

tasarlanır.  

PLANLAMA: 

Yapılacak atölye çalışmasının konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır 

bulundurulur. 

Küresel iklim değişikliği hakkında konuşan GretaThunberg’in 2 dakikalık videosu izlenir: 

https://onedio.com/haber/iklim-degisikligi-hakkinda-yaptigi-eylemle-liderlere-ders-veren-

15-yasindaki-kizin-birlesmis-milletler-konusmasi-854082 

Gönüllü, küresel iklim değişikliği konusunda çocukları bilgilendirir, posterin ne olduğunu 

anlatır. 

1. Çocuklar, eskiz defterlerine küresel iklim değişikliği konusunda ön çizimler yapar, notlar 

alır. 

2. Her çocuk yapılacak poster kolaj için farkındalık yaratabilecek konu, isim/başlık belirler. 

3. Çocuklar bireysel ya da iki kişilik gruplarda posterlerini yapabilirler. 

3. Her çocuğa/her iki kişilik gruba 50x70 cm boyutunda beyaz ya da renkli fon kağıt verilir. 

3. Kolaj; gazete, dergi, fotoğraf, kağıt vb. basılı malzemelerden uygun cümleler kesilir ya 

da oluşturulur, yırtarak parçalara ayrılır.  

4.Yazılı parçalar, istenilen şekilde (50x70 cm) fon kağıdı üzerine yerleştirilir. 

5. Kompozisyona karar verdikten sonra parçalar stick yapıştırıcıyla yapıştırılır. 

(6. Son olarak, istenirse boya, markör vs. yazı ve akrilik boya eklenebilir.) 

https://onedio.com/haber/iklim-degisikligi-hakkinda-yaptigi-eylemle-liderlere-ders-veren-15-yasindaki-kizin-birlesmis-milletler-konusmasi-854082
https://onedio.com/haber/iklim-degisikligi-hakkinda-yaptigi-eylemle-liderlere-ders-veren-15-yasindaki-kizin-birlesmis-milletler-konusmasi-854082
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DEĞERLENDİRME: 

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocukların küresel iklim değişikliği konulu 

kolajları, kâğıt 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: BASİT PERSPEKTİFLE EV ÇİZMEK VE HAYALİ  ŞEHİR 

MAKETİ YAPMAK 

1.ETKİNLİK: BASİT PERSPEKTİFLE EV ÇİZMEK 

MALZEMELER: Eskiz defteri, kurşun kalem, silgi 

SÜRE: 30 dakika  

 

 

 

 

 

Üç boyutlu görünümlü, en basit ev çizimi yapılır. 

 

KAZANIMLAR: 

o Çizgilerin bir noktada birleştiği basit perspektif öğrenilir. 

o Çeşitli ev tasarımları yaparak perspektif konusu pekiştirilir. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur. 

Gönüllü, perspektif konusunda çocukları bilgilendirir. Çocuklar, üzerine çalışacakları 

perspektif ev çizimi konusundaki 3 dakikalık “How To Draw A House” videosunu izler: 

https://www.youtube.com/watch?v=i776k0zEzEc 

1 dakikalık “Bu Resim Çok Derin” videosunu izler: 

https://www.youtube.com/watch?v=ut4exNiqCa8 

Bilgi notu:  

Perspektif çizimlerde nesnelerin ufuk çizgisine göre kaçış noktaları ayarlanır. Nesnenin 

köşelerinin uzantısı ufuk noktasında belli bir çizgi üzerinde buluşmalıdır. Perspektif, iki 

boyutlu yüzeye üç boyutlu görsel etki kazandırır.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i776k0zEzEc
https://www.youtube.com/watch?v=ut4exNiqCa8
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Gönüllü, çocuklarla birlikte perspektifli bir evi örnek olarak çizer ardından malzemeler 

masalara konulur. 

1. Eskiz defterlere yatay bir çizgi çizilir.  

2. Bu ufuk çizgisi üzerinde, tek kaçış noktası tespit edilir. (Fotoğrafın gösterdiği gibi.) 

Çizgiler bu noktada birleşir.  

3.Tek kaçış noktası yönteminde kurşun kalemle ev çizilir. (Fotoğrafın gösterdiği gibi.) 

2.ETKİNLİK: HAYALİ ŞEHİR TASARLAMAK 

MALZEMELER: Her çocuğa örn. 50x40 cm mukavva zemin, mukavva, kâğıt, karton, 

koli kartonu, markör, stick yapıştırıcı, tutkal, fırça, önlük 

SÜRE: 45 dakika 

 

 

Hayali şehir maketi yapılır. 

 

 

 

 

 

İki kişilik gruplarda, mukavva üzerine kâğıt, karton, koli kartonu vb. malzemelerle minyatür 

bir şehir tasarlanır. 

Bilgi notu: 

Yüzyıllar boyu “ev” insanoğlu için en önemli mekan olmuştur. Mimarın görevi sadece bina 

planlayarak tasarlamak değil, toplum için yaşama alanlarını da planlamak ve öngörmektir. 

Yaşanabilir bir kentte, konut, okul, hastane gibi çeşitli türde farklı binalar, yollar, parklar ve 

doğal alanlar olmalıdır.  
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KAZANIMLAR: 

o Hayal edilen şehir tasarlanarak farkındalık yaratılır. 

o Şehir algısı ve bilinci pekişir. 

o Üç boyutlu bir alanın ne olduğun öğrenilir (en, boy ve derinlik içerir, her yönden 

görülür.) 

o Çeşitli malzemeler kullanılarak üç boyutlu maket oluşturulur.    

PLANLAMA: 

Yapılacak atölye çalışmasının konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır 

bulundurulur. 

Çocuklar, şehir maketi yapımıyla ilgili 2’şer dakikalık videoları izler: 

“Geometrik şekillerden kasaba maketi”: 

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

“Means of Transport Model”: 

https://www.youtube.com/watch?v=KtPY00SudP0 

Üzerine çalışacakları şehir maketi konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler 

masalara konulur. 

1. Çocuklar iki kişilik gruplara ayrılır, her gruba (en az) 50x40 cm. boyutunda hazır 

kesilmiş mukavva verilir. 

2. Mukavva zemin üzerinde minyatür şehir tasarlanır. 

3. Şehir maketlerini oluşturmak için mukavva, karton, koli kartonu, geri dönüşüm gibi farklı 

malzemelerle, üç boyutlu bir şehir yaratılır (doğal alan, apartman, kule, köprü, sokak, 

cadde gibi). 

4. Örneğin mukavvaya apartman çizilir, kenarları makasla kesilir, boş bırakılan alt kısım 

bükülerek mukavva zemine yapıştırılır.  

DEĞERLENDİRME:  

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar perspektif çizim ve şehir maketlerini 

kısaca anlatırlar. 

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

evlere götürülür. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KtPY00SudP0
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7. HAFTA: SANATÇI TANIMA - GRAFİTİ SANATÇISI BANKSY 
 

SÜRE: 25 dakika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi notu: 

Dünyanın en tanınmış ve en gizemli sokak sanatçısı Banksy’nin gerçek kimliği 

bilinmemektedir.1974 yılında İngiltere’nin Bristol şehrinde doğduğu tahmin ediliyor. Maskesi 

ardına saklandıkça dikkatleri daha çok üstüne çeken Banksy, 1990’lı yılların başında grafiti 

sanatçısı olarak Bristol sokaklarının duvarlarına gizlice resimler yapmaya başladı. Sanatçı, 

İngiltere başta olmak üzere Japonya, İsrail, Filistin gibi farklı ülkelerde, sokak, duvar, köprü 

gibi yerlerde spreyle yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle izini bırakır. Yasak olmasına rağmen 

gizlice yapılan bu grafitiler, dünyanın her yerinden gelen turistlerin ilgisini çekmektedir.  
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GÖNÜLLÜLER İÇİN BANKSY HAKKINDA BİLGİ: 

“Who Is Banksy?” adında 14 dakikalık video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xoe3Nn5vuBg 

 “Banksy’nin...değerindeki tablo”14 dakikalık video: 

https://www.youtube.com/watch?v=joZvGqg0K_U 

PLANLAMA: 

Gönüllü, çocukları, grafiti sanatçısı Banksy’nin duvar çalışmalarından örnekler göstererek 

bilgilendirir. 

1.ETKİNLİK: STENCİL ŞABLON TASARLAMAK 

 

Şablon stencil ve sprey boya tekniği kullanarak yaptığı duvar çalışmalarında dünyadaki 

çarpıcı sorunlara dikkat çeker: savaş karşıtlığı, çevre, çocuk ve hayvan hakları, siyaset, 

popüler kültür, tüketim gibi. Sokak çalışmaları bu gibi önemli mesajları içerir ama ona 

rağmen umut taşır.  

Banksy’nin en bilinen eserlerinden biri, “Kırmızı Balonlu Kız” İngiltere’de bir müzayede 

evinde yüksek bir rakama satıldı ancak satıldıktan hemen sonra, sanatçı tarafından 

tablonun içine gizlice yerleştirilmiş parça ayırıcı bir mekanizmanın uzaktan kumanda 

edilerek harekete geçirilmesiyle, eser, herkesin gözü önünde parçalara ayrıldı. Kendini 

imha etmesinin ardından esere “Çöpteki Aşk” ismi verildi. Eseri satın alan kişi 

durumdan memnun olduğunu ifade etmiş. 

Banksy, günümüzün en önemli sanatçılarından biridir aynı zamanda yazar ve film 

yapımcısıdır.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xoe3Nn5vuBg
https://www.youtube.com/watch?v=joZvGqg0K_U
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Eskiz defterlerde, grafiti grup çalışması için stencil şablon tasarlanır. 

MALZEMELER:  

Eskiz defterleri, kurşun, renkli ve gazlı kalemler, silgi   

SÜRE: 35 dakika  

KAZANIMLAR: 

o Banksy kimdir? (Dünyanın en tanınmış sokak sanatçısı.) 

o Ne tür bir sanatçıdır? (Grafiti sanatçısı.) 

o Grafiti nedir? (Kamusal alanların duvarlarında yapılan resimler) 

o Kimler grafiti yapar? (Sokak sanatçıları.) 

o Duvar çalışmalarında hangi tekniği kullanırlar? (Genellikle stencil şablon.) 

o Çalışmalarını nerede gerçekleştirirler? (Farklı ülkelerde, sokak, duvar, köprü gibi 

yerlerde.) 

o Grafitilerinde hangi mesajları verirler? (Siyaset, çocuk ve hayvan hakları gibi) 

o Şablon stencil nasıl yapılır? (Asetat kalemle asetat kağıdının üzerine çizilir.) 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Gönüllü, grafiti sanatçısı Banksy ve eserlerini 

tanıtır. Çocuklar, stencil şablonun ne olduğunu, nasıl kullanıldığı ve yapıldığını öğrenir.  

PLANLAMA: 

Gönüllü, çocuklara grafiti sanatçısı Banksy’nin duvar çalışmalarından örnekler göstererek 

onları bilgilendirir. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Gönüllü, çocuklara şablon stencil yapımı konusunda bilgilendirir. 

Bir sonra ki hafta (8. hafta) yapılacak grafiti grup çalışmasında kullanılacak stencil 

şablonlar hazırlanır. Böylece, çocuklar bir sonraki haftada yapılacak grup çalışmasının 

konusuna bu hafta (yani 7. hafta) karar verir ve seçilen ortak konuya göre stencil şablon 

hazırlanır.  

Bilgi notu: 

Bütün dünyada, özellikle büyük şehirlerin sokaklarında dolaşırken, duvarlarda mutlaka 

düşündüren, şaşırtan ve güldüren şablon stencil baskı yöntemiyle yapılmış grafitilere 

rastlanılır.  
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Gönüllü bir sonraki haftanın grup çalışmasının konusunu bulmak için çocukların fikirlerini 

alır, hangi konuyu seçeceklerine karar verilir. (İstenirse, Banksy’nin konularından 

(“Kırmızı Balonlu Kız”, “Şimdi Gülün Bakalım” gibi) çocuklar tarafından yeniden 

yorumlanabilir. 

Çocuklar, üzerine çalışacakları grafiti tasarımları konusunda bilgilendirildikten sonra 

malzemeler masalara konulur.  

1. Öncelikle çocuklar eskiz defterlerine kurşun, renkli ve gazlı kalemlerle serbest yazı ve 

resimsel grafiti denemeleri yapar.  

2. Eskiz defterlerine kurşun, renkli ve gazlı kalemlerle grup çalışmasında kullanılacak 

stencil şablonun tasarımını yaparlar. 

 

2. ETKİNLİK: BANKSY’DEN ESİNLENEREK, BİR SONRAKİ HAFTA 

YAPILACAK GRAFİTİ RESİM GRUP ÇALIŞMASI İÇİN ÖN HAZIRLIK: 

STENCİL ŞABLON YAPMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stencil şablon yapılır. 

 

 

Bilgi notu: 

Şablon resim asetat kalemle asetat kağıdının üzerine çizilir. Çizilen kısımlar dikkatlice 

kesilerek stencil şablon elde edilir. Stencil şablon istenilen zemin üzerine yerleştirilir, üzeri 

boyanır. Stencil şablonlarla yapılan yazı ve resimler çoğaltılabilir. 
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MALZEMELER:  

A3 boyutunda kalın asetat kağıt, silinmeyen asetat kalemleri, makas, maket bıçağı 

(gönüllü tarafından kullanılır). 

SÜRE: 40 dakika 

PLANLAMA: 

Stencil şablon konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Gönüllü, konuyla ilgili çocukları bilgilendirir. 

1. Grup çalışması için stencil şablon hazırlanır: istenilen resim ya da yazılı şablon A3 

boyutunda kalın asetat kağıda çizilir.  

2. Şablon, çizgilerin üzerinden makasla dikkatlice kesilir (gönüllü tarafından maket bıçağı 

da kullanılabilir.) Gerekli olmayan parçalar çıkartılır. 

DEĞERLENDİRME:  

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Stencil şablonlar kağıt bantla duvara ya da 

mandallarla ipe asılır. Çocuklar yaptıklarını kısaca anlatırlar. 

Yapılan stencil şablonlar bir sonraki hafta kullanılmak üzere saklanır.  
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8. HAFTA: BANKSY’DEN ESİNLENEREK GRAFİTİ GRUP ÇALIŞMASI 

YAPMAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokak duvarları üzerinde yapılan grafitilerden esinlenerek şablon stencil resim grup 

çalışması yapılır. 

SÜRE: 70 dakika 

MALZEMELER: 

Büyük boy kraftkağıdı, gazete, bant, markör, yağlı pastel, akrilik ve sprey boya, fırça, su 

kabı, önlük 

KAZANIMLAR: 

o Grafiti nedir? (Genellikle sprey boyayla duvara yazılan yazı ve resim.) 

o Kimler grafiti yapar? (Sokak sanatçıları.) 

o Grafiti genellikle nerelere yapılır? ( Genellikle kamusal alanların duvarlarına.) 

o Dünyada en çok bilinen grafiti sanatçısı kimdir? (Banksy.) 

o Geçen hafta karar verilen, grup çalışmasının konusu neydi? 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Grafiti konusu ve yapımını öğrenir diğer resim 

akımlarından ayırt eder, grafiti konusunda grup çalışması yapar, paylaşmayı öğrenir. 

 

Bilgi notu: 

Grafiti, duvar yazıları ve resimlerle kendini ifade eden görsel bir uygulamadır. Sokak sanatı 

olarak bilinir ve bu özelliği, eskiden mağara duvarlarına yapılan çizimlerden aldığı 

düşünülmektedir. 
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PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur. Çocuklar 

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

Çocuklar, üzerine çalışacakları grafiti grup çalışması konusunda bilgilendirilir. Grup 

çalışması için fikir alışverişi yapılarak bir konu bulunur ardından malzemeler masalara 

konulur. 

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

Çocuklar, grafitinin ne olduğu öğrenir ve üzerinde çalışacakları grafiti resim konusunda, 

Banksy’nin eserlerinden tekrar örnekler gösterilerek bilgilendirilir.  

Çalışma öncesinde, grup çalışmasında kullanılacak büyük boy kraft kağıtları hazırlanır: 3-

4 adet büyük boy kraft kağıtları birleştirilerek arka yüzeylerinden bantla yapıştırılır ve yere 

serilir. 

Malzemeler masalara konulur ve gönüllü, grup çalışması için çocukları organize eder. 

Yapılacak grafiti grup çalışmasının konusuna geçen hafta (7. hafta) belirlenmişti. Bu konu 

çocuklara hatırlatılır.  

1. Çalışma öncesinde, grup çalışmasında kullanılacak büyük boy kraft kağıtları hazırlanır: 

3-4 adet büyük boy kraft kağıtları birleştirilerek arka yüzeylerinden bantla yapıştırılır. 

2. Öncelikle grup çalışmasının, iş birliğiyle yapılan ortak ve ortak amaçlı bir çalışma 

olduğu anlatılır. Çocuklar iki kişilik gruplara ayrılır. 

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

korunur. 

4. Öngörülen malzemelerle (markör, akrilik boya, şablon stencil) grup çalışması başlar. 

İki-üç kişilik küçük gruplar sırayla büyük boy kraft kağıdında çalışır. Çalışmaya markör gibi 

kuru malzemelerle başlanır.  

5. Geçen hafta hazırlanmış ya da hazırlanmakta olan asetat şablon stenciller çocuklara 

verilir.  

6. Asetat şablon stencillerin, yüzeyin üzerindeki yerlerinden kaymamaları için, stenciller 

arkalarından kağıt bantla yapıştırılarak sabitleştirilir.  

7. Akrilik boya fırçayla şablonlara dikkatlice sürülür. (Şablonlar tekrar kullanmak için suyla 

temizlenir.) (Sprey boya kullanılacaksa açık havada yapılması tercih edilir, stencillerin 

üzerine püskürtülür). 
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DEĞERLENDİRME:  

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocukların yaptığı grafiti grup çalışması bantla 

duvara asılır ya da yere serilir. Çocuklar yaptıklarını kısaca anlatırlar.(Grup çalışmanın ve 

çocukların isimleri arkaya yazılır.) 

Grup grafiti çalışması arşivlenmek için saklanır.  
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9. HAFTA : AKIL HARİTASI VE WEB SİTESİNİN NE OLDUĞUNU 

ÖĞRENMEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek bir akıl haritası oluşturulur.  

1.ETKİNLİK: GÖNÜLLÜ, ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÖRNEK BİR 

AKIL HARİTASI OLUŞTURUR 

Akıl haritası yöntemini öğrenmek için bir akıl haritası oluşturulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi notu: 

Eğlenceli bir “not alma” yöntemi olan akıl haritası, herhangi bir konuda bilgi ve düşünceleri 

organize etmek için kullanılır. Beynin pek çok yönünün aynı anda çalışmasını sağlayan 

akıl haritası, hafıza, yaratıcılık ve öğrenme konularında etkili ve eğlenceli bir öğrenme 

metodudur. Ana konu merkeze oturtulur, etrafına başlıklar ve diğer bilgiler resim ve 

sembollerle dallar şeklinde yayılarak yerleştirilir. 
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MALZEMELER: 

Büyük kraft kağıt , bant, markör (istenirse dergi, gazete, fotoğraf v.b) 

SÜRE: 30 dakika 

KAZANIMLAR: 

o Akıl haritası nedir? (Bir not alma yöntemi.) 

o Hangi konularda akıl haritası yapılır? (Her konu.) 

o Kim kullanır? (Herkes kullanabilir.) 

o Ne zaman kullanılır? (Herhangi bir konuda bilgi ve düşünceleri organize etmek 

için.) 

o Sizin işinize yarayacak mı? (Kolaylık sağlar.) 

o Sadece kelimeler değil, resim ve semboller de kullanılır. 

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir, akıl haritasının ne olduğunu öğrenir ve kullanım 

becerisini geliştirir. 

PLANLAMA: 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

 “Zihin Haritası İle Nasıl Not Alınır?” adındaki 2 dakikalık video izlenir: 

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

Gönüllü, akıl haritası konusunda çocukları bilgilendirir, malzemeler masalara konulur.  

1. Bir ana konu bulunur (örneğin “Banksy”). Gönüllü, çocuklarla birlikte akıl haritası yapar. 

2. Akıl haritasını oluşturmak için büyük bir kağıt duvara asılır.  

3. Ana konu merkeze yazılır ya da ana konuyla ilgili bir resim çizilir, fotoğraf vb. 

yapıştırılır. (Örneğin Banksy’nin bir eseri.) 

4. Ana konuyla ilgili önemli bilgiler merkez görüntüsüne yakın, birer dal şeklinde yayılır ve 

sade resimlerle ya da tek kelimeyle yazılır. (Örn. şehir, sokaklar, sokak sanatçısı, stencil 

şablon, grafiti gibi.) 

5. Daha az önem taşıyan konular yeni dallar ekleyerek sade resim, sembol ve kelimelerle 

ilave edilir. (Örn. araba, insanlar vs.)  

6.Akıl haritası örümcek ağı görünümünü alır.  

2. ETKİNLİK: ÇOCUKLAR AKIL HARİTASI OLUŞTURUR 

Çocuklar, gönüllünün gösterdiği örnekten yola çıkarak eskiz defterlerine bir akıl haritası 

yapar. 

https://www.youtube.com/watch?v=fBRNvvgTXRg
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MALZEMELER: 

Eskiz defteri, kurşun, renkli /gazlı kalemler, silgi  

SÜRE: 20 dakika 

PLANLAMA: 

Çocuklar, üzerine çalışacakları akıl haritası konusunda bilgilendirildikten sonra 

malzemeler masalara konulur.  

1.Çocuklar, eskiz defterlerine istedikleri konuda akıl haritası tasarımı yapar. 

 

3.ETKİNLİK: GÖNÜLLÜ, WEB SİTESİNİN NE OLDUĞUNU KISACA 

TANITIR VE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÖRNEK TASARLAR 

 

 

 

 

 

 

Gönüllü, çocuklarla birlikte web sitesi tasarlar. 

Bir sanatçının web sitesinde ne gibi bilgiler bulunur? 

-Sanatçının biyografisi 

-Ürettiği çalışmalardan örnekler 

Bilgi notu: 

Gelişen Teknoloji her geçen gün insan hayatını daha da yakından etkilemeye devam etmektedir. 

Banksy gibi birçok sanatçının internette kişisel web siteleri bulunur. Günümüzde bireyler, kurumların 

kendilerini ve çalışmalarını tanıtma amacıyla web siteleri oluşturmaktadır.  
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-Kendini ve etkinliklerini tanıtan video, twitter, instagram gibi bilgiler 

-İletişim bilgileri 

MALZEMELER: 

Büyük Kraft kağıt, markör 

SÜRE: 25 dakika 

KAZANIMLAR: 

o Web sitesi nedir? (İnternet’te yer alan bir iletişim panosudur.) 

o Kimlerin web sitesi vardır? (Kişilerin ya da kurumların.) 

o Web sitesi ne işe yarar? (Bir web sitesi sayesinde bir kişi ya da şirketle ilgili bilgi 

sunulur, büyük kitlelere ulaşır.) 

o Sizin işinize yarar mı? 

Çocuklar bu gibi sorulara cevap verir. Web sitesinin ne olduğunu öğrenir, bilişim alanında 

bilgi ve becerilerinin geliştirilir. 

PLANLAMA: 

Gönüllü, web sitesi konusunda çocukları bilgilendirir ve birlikte Banksy’nin web sitesine 

bakılır: 

. http://www.banksy.co.uk 

Gönüllü, çocuklarla birlikte bir web sitesi örneği hazırlanır: 

1. Gönüllü, çocuklara göstermek için örneğin çocuk grubunun web sitesini birlikte hazırlar. 

2. Web sitesi oluşturmak için büyük bir kağıt duvara asılır.  

3. Büyük kağıt üzerine markörle dikdörtgen bir bilgisayar ekran görüntüsü çizilir. 

4.Örn. “Biz kimiz”, “Sanat Ve Çocuk”, “Sevdiğimiz oyunlar”, “İletişim” gibi kutucuklar içinde 

başlıklar oluşturulur. 

DEĞERLENDİRME:  

Son15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar akıl haritası ve web sitesi tasarımını 

kısaca anlatırlar, arşivlenmek için saklanır. 

 

 

  

http://www.banksy.co.uk/
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10. HAFTA : YÜZÜ OLAN BİR BARDAK KUPAYI KİLDEN 

ŞEKİLLENDİRMEK 

 

 

 

 

 

 

Doğal kil ile bardak kupa şekillendirilir. 

MALZEMELER:  

Altlık için 25x25cm boyutunda mukavva, kil, kürdan (kazıma aracı olarak kullanılabilir) 

önlük, (istenirse akrilik boya, fırça, su kabı), masayı korumak için 

gazete/naylon/muşamba  

SÜRE: 70 dakika 

 

 

 

Bilgi notu: 

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

ve kil tabletlerinin üzerine yazılar yazmışlar. Anadolu’da da birçok örneği vardır. Kil; çamur, 

kum, toz, toprak gibi maddelerin suyla karışması sonucunda tamamen doğal yollardan 

oluşan bir malzemedir. 
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KAZANIMLAR: 

o Kil nedir, nerelerde bulunur? (Doğada bulunan toprak.) 

o Gündelik hayatta kilden yapılmış ve kullandığımız eşyalar nelerdir? (Tabak, vazo 

gibi.) 

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

o Resim de üç boyutlu mudur? (2 boyutludur, düzdür, sadece eni ve boyu vardır)  

o Aralarındaki farklar nelerdir? 

o Kilden yaptığınız kupalar üç boyutlu mu? 

Çocuklar, bu gibi sorulara cevap verir. 2 ve 3 boyutluluk arasındaki farkları değerlendirir, 
farklılıklarını karşılaştırır. 

PLANLAMA: 

Gönüllü, çocuklar atölyeye gelmeden önce kil hazırlıkları yapar. 

Haftanın konusuna göre kullanılacak malzemeler atölyede hazır bulundurulur.  

Çocuklar, üzerine çalışacakları kilden yapılmış yüzü olan bir bardak kupa hayvanlar ve 

habitatları çalışması konusunda bilgilendirildikten sonra malzemeler masalara konulur. 

Kulak, burun vb. şeklindeki küçük kil parçalarını bardak kupaya “yapıştırmak” için, 

öncelikle parçanın oturtulacağı yüzey kısmı kürdanla tırtıklandıktan sonra üzerine kil 

parçaları su ile “yapıştırılır” bilgisi verilir. 

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

fırınlama olmadan temel deneyimler yapılır.) Kil parçacıklarını kupanın yüzeyine 

“yapıştırmak” için, öncelikle parçanın oturtulacağı yüzey kısmı kürdanla tırtıklandıktan 

sonra üzerine “yapıştırılır”. 

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

2. Çocuklar ikişer kişilik gruplara ayrılır ve birbirlerine bakarak, kalemle defterlerine 

portrelerini çizerler. 

3. Eskiz defteri çalışması tamamlanınca, her çocuğa kullanacağı altlık için 25 cm x 25 cm 

boyutunda mukavva kesilir ve gönüllü tarafından önceden hazırlanmış yumruk 

büyüklüğünde hazırlanmış kil parçası verilir. 

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

top şekline getirir. 

5. Kil ile bardak kupa şeklini verir. 

6. Küçük kil parçacıklarıyla ağız, göz, burun, kulaklar şekillendirilerek kupanın 

yüzeyindeki yerlerine oturtulur ve kupaya son hali verilir. 
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7. Eller ve masalar temizlenir. Naylon içinde artta kalan kilin kurumaması için tamamen 

kapatılır. (Kil sertleşirse üzerine bir bardak su dökülür ve ıslak bezle sarılır, hava almadan 

2-3 gün bekletilerek yumuşaması sağlanır.) 

8.İstenirse; bardak kupa henüz ıslakken akrilik boyalarla boyanır. Kuruduğunda parlak bir 

görünüm elde etmek için gönüllü tarafından vernik sürülebilir. (Yapılan eser fırınlanmadığı 

sürece sadece dekoratif amaçla kullanılır.) 

DEĞERLENDİRME: 

Son 15 dakikada çalışma alanı toparlanır. Çocuklar, kilden yaptıkları üç boyutlu bardak 

kupa çalışmalarına her yönden bakarak kısaca anlatır. Kilden bardak kupa kurumaya 

bırakılır. 

Kil çalışması kuruduğunda, çocuklar arşivlenmek için konuya uygun 3 çalışma seçer, 

diğer çalışmalar paketlenerek evlere götürülür.   
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SÖZLÜK: 
Ana renkler: Sarı, kırmızı, mavi 

Ara renkler: Yeşil, turuncu, mor 

Akıl haritası: Bir “not alma” yöntemi 

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 

Fon: Arka görüntü 

Figür: Görsel sanatlarda, gerçek ya da hayal ürünü her tür varlık veya nesne 

Figüratif sanat: İçinde insan, hayvan, doğa ögeleri yer alır 

Geri dönüşüm: Kullanım dışı kalanı yeniden değerlendirilebilme, 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 

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 

Kraft kağıt: Kahverengi ambalaj/paket kağıdı 
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Küresel iklim değişikliği: Küresel ve bölgesel ısınma nedeniyle iklimlerin değişmesi 

Maket: Mimarlık ve sanat dallarında taslak durumundaki üç boyutlu örnek 

Markör: Kalın, gazlı kalem 

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 vs. uzaktan görünüşü 

Pipet: İçmek için kullanılan kamış 

Portre: Belden yukarısını gösteren resim ya da fotoğraf 

Poster: Duvara asılmak üzere basılmış afiş 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 

Web sitesi: İnternet üzerinde bilgi aktaran veya sunan doküman topluluğu 

 


