


SANAT ATÖLYEMİZ ATÖLYEDE NELER OLUYOR?

Renk çalışmalarında; çocukların renk algısını 
geliştirmek amacıyla üç ana renk vererek ara 
renkleri kendilerinin bulmasını amaçladık. 
Bu çalışmada çocuklar kendileri renkleri 
keşfederlerken bir yandan da açık-koyu değerleri 
öğrenmeye başlamışlardır. 

Renk çalışmaları, Üç 
Boyutlu Çalışmalar ve 
Otoportre Çalışmaları 
Yapıldı.

Üç boyutlu çalışmalarda, hazır nesne ve buluntu 
malzemeleri birbirine ekleyerek üç boyutlu çalış-
malar yapıyoruz. Günlük hayatımızda kullandığımız 
malzemeleri dönüştürüp birleştiriyoruz.

Otoportre çalışmalarını “Ben Kimim?” çalışmasına paralel 
olarak yürütülen bu çalışmada çocuklar kendi portrelerini 
farklı malzemeler kullanarak gerçekleştirdiler.



SİS’TEN hAbErLEr

Sis grubu Ekim ayı 
itibariyle sabah çem-
berlerinde kendilerini 
tanımaya, arkadaşlık 
ilişkilerine ve duygu-
larını ifade etmeye 
yönelik konuşmalar 
gerçekleştirdi. Çocuk-
lar bir aylık süreç içeri-
sinde özellikle Satranç 
oyununu strateji geliş-
tirerek bir yandan da 
oyunun kurallarını ve 
mantığını kavramaya 
çalışarak geçirdiler. Bu 
ilgiye karşılık olarak 
Yasin bize atölye açma-
ya başladı. Perşembe 
günleri ilgilenen çocuk-
lar Yasin’in atölyesinde 
oyuna dair çalışmalar 
yapabiliyorlar.

Satranç dışında orman 
yolunda ve ormanda 
buldukları bazı hayvan-
ları büyüteç ile incele-
me fırsatı buldular.  Bu 
incelemelerde çocuklar 
hayvanların korunması 
için neler yapabilecek-
leri, hayvanların ana-
tomisi ve hayvanların 
üzerindeki desenler ile 
beraber örüntülerini 
dikkatle incelediler.



TOPAÇ’TAN hAbErLEr

BEN KİMİM?

AİLE AĞACI

MİKROPLAR

Birbirimizin farklı özelliklerini, 
ailemizi, yakın çevremizi ve 
kendimizi konuştuk. Aile 
fotoğrafları kullanarak aile 
ağacımızı oluşturduk.

Topaç grubuyla oryantasyon 
sürecinde ‘Ben Kimim?’ 

konusu üzerine yoğunlaştık. 
Çember saatlerinde 
bedenimizi tanıdık.

Sonraki haftalarda ‘mikroplar’ 
konusu gündeme geldi. Kuk-
lalar ile ‘mikroplardan nasıl 
korunmamız gerektiğini’ dra-
matize ettik. Bu konuyla ilgili 
bir deney yaptık.

Sonbaharın 
gelmesiyle 
çevremizdeki 
değişiklikler 
dikkatimizi 
çekti. Farklı 
renk tonların-
daki yaprak-
ları kulla-
narak yaprak 
skalası yaptık. 
Hava değişim-
lerini ve bizim 
üzerimizdeki 
etkilerini, 
kıyafetler-
imizdeki 
değişiklikleri 
konuştuk.



‘’Ben Kimim’’ çalışmasıyla 
bağlantılı olarak evimiz-a-
ilemiz konusunda; ailemi-
zin kimlerden meydana 
geldiği, aile kavramı 
üzerine konuşuldu. Daha 
sonra aileleri ile olan fo-
toğrafları üzerinden anıları 
konuşuldu. Bu fotoğrafları 
her zaman görebilecek-

leri aile ağacı yapılmasına 
karar verildi. Bu çalışma 
için orman gezilerinde 
dallar toplandı ve atölyede 
kendi belirlemiş oldukları 
mavi renge boyandı. Daha 
sonra bu dallardan büyük 
bir ağaç yapılarak kendi 
seçmiş oldukları fotoğraf-
ları ağaç üzerine taktılar.

Topaç sınıfından birkaç öğrenci-
nin getirmiş olduğu bir kitaptaki 
volkanik dağ patlamasına ait resim 
incelendi. Bunun üzerine aralarında 
yapmış oldukları sohbet sırasındaki 
sorular doğrultusunda nasıl gerçek-
leştiğine dair bilgi verildi. Ardından 
evde kullanılan malzemelerle(sirke, 
kabartma tozu, gıda boyası) volka-
nik dağ oluşumunu yansıtan deney 
canlandırıldı.

Kendilerine ait özel alanları olan sınıflarına 
koymak istedikleri isim üzerine konuşulup oy 
çoğunluğuyla ‘’Boncuk’’ ismi verildi. Sonra 
‘’Sınıflarda kurallar neden olmalı, kuralların 
bize yararları, hangi kuralların olması gerek-
tiği’’ konuşuldu. Kendi belirledikleri kuralların 
resimlerini çizdiler ve bu çizdikleri birleştiril-
erek her zaman hatırlamalarını sağlayacak 
sınıf kuralları panosu oluşturuldu.

Çemberlerde ‘’Ben Kimimle’’ilgili kendisine ait kişisel 
özellikleri (ad, yaş, saç rengi, göz rengi…) ve duygu 
durumları (onu en mutlu eden oyuncak, en sevdiği 
arkadaşı, en sevdiği yiyecek, onu kızdıran durumlar, 
hoşlanmadığı davranışlar…) hakkında konuşuldu. 
Vücudumuz, duyu organlarımız ve görevleri hakkında 
konuşularak kısa bilgiler verildi. Devamında boncuk, 
taş, kozalak, deniz kabukları gibi malzemelerle oluştur-
duğu vücudunu simgeleyen görseli çocuklarla paylaşıp 
üzerine konuşuldu. Daha sonra mevcut malzemelerle 
kendi bedenlerini oluşturdular. Süreçte ise aile bireyle-
rinden( anne, baba, kardeş) istediklerinin bedenlerini 
oluşturdular.

bONCUK’TAN hAbErLEr



KEDİ’DEN hAbErLEr

Oryantasyon, orman 
yürüyüşleri, kitap 
okuma, bloklar, bahçede 
yapılan yemekler

BAKIN ORADA BİR KARINCA VAR!

Oryantasyon dönemin en önemli konusuydu ama biz 
bu zorlu süreci keyifli anlarla aşmaya çalıştık. Orman 
yürüyüşleri ve sonrasındaki dinlenmeler; bahçede 
yemekler yapma; atölyede boyalarla buluşma; blok-
ların keşfi; kendi hamurumuzu yapma; kitap okuma 
saatlerimiz okulumuzdaki ilk deneyimlerimizdi…

Bunlar olurken ailelerimiz yanımızda olsun 
istedik; resimlerini yaptık; fotoğraflar incele-
dik; öğretmenimizin de bebeklik fotoğrafları-
na baktık; annesine babasına ☺ aile ağacımıza 
fotoğraflarımızı bir bir astık… Hem kim demiş 

hamur kesilmez diye :) biz kestik… Ve bir de misafiri-
miz vardı… Bakın orda bir karınca var…



Tanımlanmış İngilizce etkinliklerde çocuklarla küçük 
gruplar halinde temamıza uygun olarak İngilizce 
beden ile ilgili sözcükleri çalıştık. Bunun için ışık 
masasında yaratıcılıklarını da ortaya çıkarabilecek-
leri etkinlikler yaptık. Asetat kağıdı, keçeli kalem ve 
manipüle edilebilir malzemelerin yanı sıra kum ile 
de oynadık. 

Beden çalışmasının devamında rulo, bahçemizden 
yapraklar ve diğer buluntu malzemelerle sınıftan 
bir gönüllüyü büyük bir kağıdın üzerine yatırarak 
kalıbını çıkardık. Silikon tabancası ile malzemeleri 
sabitledikten sonra çocuklar arzu ettikleri gibi arka-
daşlarının bedenini hep birlikte tamamladılar.

TANImLANmIş İNgİLİzCE ETKİNLİKLERİmİz

Orman saatlerinde ise yine temaya uygun olarak farklılıkları konu-
şabildiğimiz ve hala sürmekte olan The Grufallo kitap etkinliğimiz 
var. Kitap seçimimi ormanda çocukların hangi hayvanların yaşıyor 
olabileceği yönünde soruları belirledi. Çocuklarla karma gruplar 
halinde kitabı okuduk, kitabın kahramanını doğal malzemelerden 
oluşturduk, kitabın tüm kahramanlarını ormana bir çocuğun farklı 
noktalara sakladığı ve diğerlerinin bulmaya çalıştığı bir orman avı 
oyunu oynadık.

YOgA  ATÖLYEmİz 
hER hAfTA 

DüzENLİ OLARAK 
VE OKULDAKI 

TEmALARA UYUmLU 
BİÇİmDE DEVAm 
EDİYOR… Tüm 

gRUpLAR KENDİ 
sAATLERİNDE VE 
AYRI AYRI YOgA 
ATÖLYEsİNDEN 

YARARLANABİLİYOR.

Sis grubundan ilgili çocuklarımızla satranç atölyelerimiz 
başladı.


