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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

      Mehmet Âkif Ersoy 
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GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal Atatürk 
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GENEL MÜDÜRDEN
ÖN SÖZ

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. 
Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekil-
de geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel yetenekli öğrencilere 
yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır. 

Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel akademik 
yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan bireylerdir. 
Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzey-
de kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) açılmış olup Özel Eği-
tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim, 
müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış prog-
ramlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri 
fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak üzere 
beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.

Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders 
materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişimini 
destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin öğretmen ve akade-
misyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ta-
rafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin desteklenmesi 
ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün ve işlevsel materyal-
ler ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da 
sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara ışık tutması 
amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi 
sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyen-
lerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Genel Müdürü
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G İ R İ Ş

Özel yetenekli öğrencilere katkı sunması amacıyla hazırlanmış olan ve yardımcı ders materyali niteliğinde olan gör-
sel sanatlar dersi etkinlik kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Özel Yetenekleri Geliştirme (ÖYG) Programı’na devam eden özel yetenekli öğrencilerin 
öğretmenleri için hazırlanmıştır.

Görsel sanatlar eğitimi öğrencinin bir seziş (algı), bir görüş (bakış) ve bir anlayış (etik ve estetik)  kazanmasını sağ-
lamaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri ise yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede 
önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve 
yüksek düzeyde performans gösteren öğrencilere eğitim veren özel eğitim kurumlarıdır. Çocuklar bilim ve sanat merke-
zinde aldığı görsel sanatlar eğitimi ile doğayı ve çevresindeki nesneleri biçim ve renkleriyle bağımsızca gözlemlemeyi 
ve gözlemlerini yalın, ayrıntılı, özgün ve yaratıcı olarak ortaya koymayı öğreneceklerdir. Onların bilişsel, duygusal ve 
psiko-motor gelişimi için çok önemli olan sanat eğitiminin, daha etkin ve doğru yapılandırılması amacı ile beceri te-
melli (bireylerin yaratıcılık, problem çözme, liderlik, bilimsel düşünme, teknik beceriler ve disiplinler arası düşünme 
vb.), zenginleştirilmiş ve hızlandırılmış, yaratıcılığı destekleyen görsel sanatlar yardımcı ders materyali oluşturulmuştur.

Etkinlikler, Bilim ve Sanat Merkezi 2021 Görsel Sanatlar Dersi (ÖYG 1-7) Öğretim Programı öğrenme alanları göz 
önüne alınarak hazırlanmıştır. Proje tabanlı ve disiplinler arası bir yaklaşımla farklı görsel sanatlar uygulama alanlarını 
(dijital sanat, geleneksel sanat, animasyon, endüstriyel tasarım, fotoğraf vb.) ve 21. yy. becerilerini içermesine özen gös-
terilmiştir. Görsel biçimlendirme ve iletişim uygulamalarının teorik bilgilerle, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik 
öğrenme alanlarıyla ilişkilendirilerek zenginleştirilmesine dikkat edilmiştir. 

Bilim ve sanat merkezi görsel sanatlar dersi özel yetenekleri geliştirme (ÖYG 1-7) programı. için hazırlanmış olan 
yardımcı ders materyali niteliğindeki bu etkinlik kitabının başta öğretmenlerimize ve dolayısıyla öğrencilerimize önemli 
katkılar sunabileceği düşünülmektedir. Bilim ve sanat merkezi görsel sanatlar öğretmenlerinin bu kitaptaki etkinlikle-
ri öğrencilerinin ilgi, istek, bilgi ve beceri düzeylerine, çalıştığı kurumun fiziki ve bölgesel şartlarına göre etkinlikleri 
farklılaştırılması önerilir. Örnek niteliğinde olan etkinlikler esnek yapıda olup görsel sanatlara özgü teknik ve yöntem, 
araç-gereç, farklı konular ile zenginleştirmeler yapılabilir. Ölçme değerlendirme uzmanlarından alınan destekle oluştu-
rulan ölçme değerlendirme araçlarına, etkinlik karekodları okutularak ulaşılabilecektir. 

Etkinlikler bilim ve sanat merkezinde görev yapan alanında uzman görsel sanatlar öğretmenleri ve akademisyenler-
den oluşan bir komisyonun uzun bir süre ve yoğun emekleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Ele alınan konuların ve öğretim 
yaklaşımlarının seviyeye uygun, güncel ve yaşam temelli olması hedeflenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi 
Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Alanında ilk olma niteliği taşıyan bu kitabın ülkemiz özel yetenekliler eğitimine ve görsel sanatlar eğitimine katkı 
sağlamasını temenni ederiz.

Görsel Sanatlar Kitap Yazım Komisyonu

Mart, 2022
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Ön Bilgiler
Nesneler kolaydan zora gidilecek şekilde gösteril-

melidir. 

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretmen, öncelikli olarak öğrenci grubunun 

içinde gönüllü bir öğrenci seçer. Öğrencilerin göre-
meyeceği yerde bulunan bir grup nesnenin içinden 
birini seçmesi söylenir. Öğrenci seçtiği nesneyi tüm 
özellikleri ile arkadaşlarına anlatacaktır. Bu sebeple 
nesneyi dikkatle incelemesi istenir. Nesneyi aklında 
tutan öğrenci, sınıftaki tüm arkadaşlarına adını söy-
lemeden nesneyi anlatır ve öğrenciler duydukların-
dan yola çıkarak hayal ettikleri nesneyi tahmin etme-
ye çalışırlar.

Hazırlıklar
Öğrencilerin daha önce tanıdıkları nesneler dı-

şında farklı nesneler atölyede hazır bulundurulmalı-
dır. Bu nesneler etkinlik öncesinde öğrencilerin göre-
meyeceği bir yerde tutulmalıdır. 

Kavramlar
Hafıza: Bellek
Görsel Algı: Çevrede bulunan imgelerden yola 

çıkılarak gözlerle görülen ve beyne ulaşan bilginin 
anlamlandırıldığı bir süreçtir (Arıkan, 2008).

Doku: Eşyanın objenin yüzeyini karakterize 
eden, yapıları hakkında bilgi veren örüntülerdir (Ar-
tut, 2002).

ETKİNLİK NO :  1
ETKİNLİK ADI :  SEN ANLAT BEN ÇİZERİM
Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 1 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmasında somut kavramların betimlemesini yapar.

•  Görsel sanat çalışmasını grupta sorumluluk alarak tamamlar.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Farklı nesneler, resim kâğıdı, resim kalemi, çeşitli boyalar

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birliğine Dayalı Öğrenme 

   Araştırma

Beceri Alanları  : İş Birlikçi Öğrenme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara Kalem

Renkli Boya Çalışmaları

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Görsel 1: Tel zımba makinası 

Örneğin; 

Öğrenciye zımba makinesi gösterilir. 

Öğrenci şu cümleleri kurabilir:

• Kâğıtları birbirine yapıştırır.

• Ses çıkarır. 

• Sıvı değildir.

• Metaldir.

Parmak kaldırarak söz hakkı alan öğrenciler ce-
vabı bulduklarında nesne tüm gruba gösterilir. Isın-
ma etkinliği olarak planlanan bu etkinlik birkaç kez 
tekrarlanabilir.

Ana etkinliğe başlamadan önce organik ve inor-
ganik dokular, sıcak-soğuk renkler hakkında kısa bir 
bilgi verilir.

Sonrasında sınıftaki öğrencilerin ikişer kişilik 
gruplar olmaları istenir. İstenirse gruplara isimler 
verilebilir. Çünkü yapılan iş iki kişinin ortak işidir 
ve grup üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Her 
gruptan bir öğrenci “çizici”, bir öğrenci “anlatıcı”dır. 
Anlatıcılar çizicilerin göremeyecekleri bir noktaya 
çağırılarak çizilecek nesne gösterilir. Anlatıcı nesne-
ye dokunabilir, inceleyebilir. Nesnenin rengini, do-
kusunu, biçimsel özelliklerini aklında tutmalıdır. 

Görsel 2: Çeşitli materyaller

Anlatıcılar grup arkadaşının yanına dönerek gör-
düğü nesneyi biçimsel özelliklerine göre anlatır. Grup 
arkadaşına nesneyi anlatırken diğer gruptaki öğren-
cilerin duymayacağı şekilde anlatmalıdır ve nesnenin 
adını söylememelidir. 

Çizici arkadaşının anlattıklarına dayanarak elin-
deki kâğıda çizim yapar ve uygun renklerde boyar. 
Nesnenin ayrıntılı şekilde çizilmesi ve boyanma-
sı önemlidir. Anlatıcı çizime hiç dokunamaz sadece 
cümleleriyle, yaptığı tanımlarla arkadaşını yönlen-
dirmeye çalışır.

Tüm öğrencilerin çizimleri bittikten sonra çizim-
ler toplanır ve tüm öğrencilerin görebileceği bir nok-
taya (tercihen yazı tahtası) asılır. Resimler arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar konuşulur. Anlatılan nes-
ne öğrencilere gösterilir. Nesne ile çizimler arasında-
ki benzerlik ve farklılıklar konuşulur, istenirse yapı-
lan çizimler benzerlik oranına göre puanlanabilir. 

Önemli olan anlatıcının nesneyi doğru şekilde 
aklında tutması ve tüm ayrıntılarıyla çiziciye anlat-
masıdır. Çizicinin ise görmediği nesneyi anlatılanlara 
dayanarak doğru şekilde çizmesi ve doğru renklere 
boyaması önemlidir. 

Anlatıcı ve çiziciler yer değiştirerek çizimler de-
vam eder.

Öğrencilerden etkinliğin bitiminde çizmeleri ve 
etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşmaları istenir.
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Ek Etkinlik Önerisi
Nesne yerine ünlü sanat eserleri anlatılarak tah-

min edilebilir. 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Öz Değerlen-

dirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ula-
şabilirsiniz.

Kaynakça

Arıkan, A. (2008). Grafik Tasarımda Görsel Algı. Eğitim 
Akademi Yayınları.

Artut, K. (2002). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. 
Anı Yayıncılık.



Ö Y G 1 1 9

ETKİNLİK NO :  2

ETKİNLİK ADI :  DOKU AVI

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik/Görevler (Okul içi)

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 1 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal araç-gereç ve teknikleri kullanır.

•  Sanat eserinde kullanılan sanat/tasarım eleman ve ilkelerini gösterir. 

Disiplinler Arası Boyut :  Fen Bilimleri, Doku kavramı, Doğal ve yapay nesneler,

  Matematik, Basit geometrik şekiller

Kullanılacak Araç-Gereçler :  A4 dosya kâğıdı, 2b resim kalemi, renkli kalemler, makas, cetvel,  
  yapıştırıcı, resim kâğıdı, büyüteç

Uygulama Alanı :  Temel Sanat Eğitimi

  Sanat / Tasarım Eleman ve İlkeleri

  Doku Kavramı

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma, Gözlem, Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Yaratıcılık 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kolaj Tekniği

Frotaj Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Yapay ve doğal nesne örnekleri hazır bulunduru-
lur.

Kavramlar

Doku Kavramı, Doğal ve Yapay Nesneler, Doku 
Çeşitleri (Doğal Doku, Yapay Doku, Görsel Doku, 
Gerçek Doku) Basit Geometrik Şekiller, Kolaj Tekni-
ği, Frotaj Tekniği

Doku: Görme ve dokunma duyularıyla kavrana-
bilen, homojen, yüzeysel etki ögesi. (Sözen ve Tanye-
li, 1994, s.69)

Frotaj: Nesnenin yüzeyi üzerine yerleştirilen kâ-
ğıda, kalem sürtülerek dokunun kâğıda geçmesi iş-
lemi.

Kolaj: Bir yüzey üzerinde, fotoğraf gibi basılı ve 
kâğıt üzerine çizili malzemelerin yeni bir kompozis-
yon oluşturacak şekilde düzenlenip yapıştırılması iş-
lemi. Bazen bu düzenlemeye çizim ve boyama uygu-
laması ile eklemeler yapılır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Süreç Zenginleştirmesi

Öğrenme-Öğretme Süreci

Masanın üzerine öğrencilerin ilgisini çekebile-
cek, belirgin ve çeşitli dokulara sahip yapay ve doğal 
nesneler konur. Bu nesneler büyüteç yardımı ile öğ-
rencilerle birlikte incelenir. Nesnelerin dokusal özel-
likleri hakkında konuşulur.

• “Nesnelerin dokusal özelliklerini hangi duyu or-
ganlarımızla algılayabiliriz?”

• Görme ve dokunma duyumuz ile nesnelerin do-
kusal özelliklerini duyumsayabiliriz.

• Nesnelerin dokusal özelliklerini; doğal-yapay, 
sert-yumuşak, esnek, pürüzlü-pürüzsüz, par-
lak-mat ve rengine dair ifadeleri kullanarak açık-
layabiliriz.

• “Sizce çevremizde gördüğümüz her nesnenin bir 
dokusu var mıdır?”

• Her nesnenin kendine has bir dokusu vardır.

• Pürüzsüz bir dokuya sahip diyebileceğimiz ve 
gözümüzle baktığımızda kolaylıkla algılayamadı-
ğımız dokulara sahip nesneler de vardır, örneğin 
cam gibi…

• Doğal ve yapay nesnelerin dokusal özellikleri 
karşılaştırdığımızda benzerliklerini ve farklılıkla-
rını görebiliriz.

• Doğal nesneler “doğal doku”ya, yapay nesneler 
de “yapay doku”ya sahiptir.

Kâğıt ve kalem kullanarak nesnenin dokusu kop-
yalanabilir.

Frotaj tekniği uygulama ile gösterilir. Frotaj tek-
niği, gerçeküstücülük akımının temsilcilerinden Max 
Ernst tarafından geliştirilmiştir. Özellikle kâğıt üze-
rine grafit ile frotaj tekniğini uyguladığı çalışmalar 
üzerinde, sanat/tasarım eleman ve ilkeleri incelene-
bilir. (“Natural History, Max Ernst, 1926” anahtar ke-
limeleri ile görsellere ulaşabilirsiniz.)

Kâğıt üzerinde elde edilen dokuyu “görsel doku” 
olarak, nesnenin üzerindeki dokuyu “gerçek doku” 
olarak ifade edebiliriz. Böylelikle “doku çeşitlerine” 
işaret etmiş oluruz.

Öğrenciler ellerine aldıkları kâğıt ve kalemler ile 
çevrelerindeki nesnelerin doku örneklerini toplamak 
üzere doku avına gönderilir.

Doku avı sonucu örnekler incelenir. Bu örnekler, 
basit geometrik şekiller; üçgen, kare, dikdörtgen ve 
daire şeklinde kesilir. Basit geometrik şekillere sahip 
bu doku örneklerini düzenleyerek bir resim yapma-
ları sağlanır. (Öğrenci çalışması olarak gösterilen ör-
neklerde öğrenciler robot resmi yapmışlardır.)

Basit geometrik şekillere sahip bu doku örnekleri-
nin bir yüzey üzerinde yeni bir kompozisyon oluştu-
rulacak şekilde yapıştırılması işlemine “kolaj tekniği” 
denir.

Çalışma esnasında ya da sonunda “Doku Testi” 
çalışma kâğıtları düzenlenebilir.
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Görsel 3: Frotaj tekniği ile oluşturulmuş doku örnekleri

Görsel 5: Frontaj tekniği ile oluşturulmuş farklı doku
örnekleri 

Görsel 4: Frotaj tekniği ile oluşturulmuş doku örnekleri 
basit geometrik formlara göre kesilip düzenlenmiş şekli

Görsel 6: Doku örnekleri düzenlenerek kolaj tekniği ile 
robot resmi örneği
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Ek Etkinlik Önerisi
Çok farklı dokular sahip atık materyallerin (tüller, 
çeşitli kumaşlar, evalar, kartonlar, mukavvalar, plas-
tik ve köpük malzemeler, alüminyum gibi parlak ve 
yansıtma özelliği olan materyaller, zımpara kâğıtla-
rı...) kesilip yapıştırılması yöntemi ile de bu çalışma 
iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak da yapılabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na, et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Sözen, M. ve Tanyeli, U., (1994). Sanat Kavram Ve Terim-
leri Sözlüğü. Remzi Kitabevi.
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ETKİNLİK NO : 3

ETKİNLİK ADI : GELENEKSEL OYUNCAKLARIMIZ 

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 1 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal araç-gereç ve teknikleri kullanır.

• Sanata özgü teknikleri kullanarak farklı materyallerle üç boyutlu çalışma yapar.

• Görsel sanat çalışmalarında nesneleri kendi işlevlerinin dışında kullanır.

• Görsel sanat çalışmasında nesnelerin biçimsel değişim ve dönüşümlerini yapar.

Disiplinler Arası Boyut : Hayat Bilgisi, Geleneksel Sanatlar, El Sanatları

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Geleneksel oyuncak bebek örnek görselleri, resim kâğıdı, pastel  
  boya, kuru boya, akrilik boya, dijital çizim programları

Uygulama Alanı : Temel Sanat Eğitimi

  Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi

  Tartışma ve Soru Cevap

Beceri Alanları : Yaratıcı Düşünme

  Esneklik

  Yenilikçi Düşünme

  Kültürel Farkındalık 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Resim Teknikleri, Kolaj, Dijital Çizim, Üç Boyutlu Çalışma

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Bir hafta önceden kültürel miras kavramı ve oyun-
cak üzerine öğrencilerden araştırma yapması istenir.

Kavramlar

Oyun: Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralla-
rı olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence (URL 1, 
2021).

Kültürel Miras: Kültürel miras, atalarımızdan 
miras kalan ve torunlarımıza aktarılan, nesilden nes-
le aktarılan sözlü gelenekleri, gösteri sanatlarını, ri-
tüelleri, şölenleri, toplumsal uygulamaları, doğa ve 
evrenle ilgili uygulamalar veya el sanatları üretmek 
için kullanılan beceriler gibi gelenekleri veya yaşayan 
ifadeleri kapsar (URL 2, 2021).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe Giriş

• En çok hangi oyuncaklarla oynuyorsunuz?

• Günümüzde kullanılan oyuncaklar hangi mal-
zemelerden yapılıyor? Bunlar geleneğimizin bir 
parçası mı?

• Hiç oyuncak müzesi ziyaretinde bulundunuz 
mu? 

• Sizce geçmişte nasıl oyuncaklar vardı?

• Gelecekte hangi oyuncaklar kullanılabilir, hangi 
özelliklere sahip olabilir? 

gibi sorularla etkinliğe giriş yapılır.

Ana Etkinlik

İlk aşamada, geleneksel oyuncaklar ve oyuncak 
bebeklerden bahsedilerek öğrencinin dikkatini çe-
kecek bilgiler verilir. Öğretmen, oyuncakların bu-
lunduğu kültür ve zamanının nitelikleri için bir ayna 

görevi gördüğünü; oyunun ve oyuncağın toplumun 
özünü, içyapısını, değerlerini yansıttığını belirtir 
ve oyuncakları toplumun kimlik kartı kabul etmek 
mümkündür (Vatandaş, 2020) der. Oyuncakların, 
ait olduğu dönemin özelliklerini yansıttığı ve oyun-
cak malzemelerinin zamana, bölgede yetişen bitkile-
re göre değişiklik gösterdiği bilgisini paylaşır. (Begiç, 
2016). Süpürge otu, haşhaş kapsülü, ceviz gibi malze-
meler buna örnek olarak verilebilir. Oyunun ve oyun-
cakların tarihi, hikâyeleri, kullanım amaçları, yapılış 
malzemeleri, farklı kültürlerde yapılan örnekleri sınıf 
içinde incelenir. Oyun-sanat ilişkisi, oyun konusun-
da çalışma üreten sanatçıların çalışmaları ve sanatçı-
lar araştırma konusu olarak öğrencilere verilebileceği 
gibi aynı zamanda oyuncaklar üzerinden sınıf içinde 
yorumlamalar yapılabilir. Paul Klee’nin oğlu için yap-
tığı el kuklaları görülebilir. Oyuncak müzelerinden 
bahsedilebilir ve sanal müze gezileri yapılır.

İkinci aşamada, oyuncak bebeklerin var olan 
malzemelerin dışında başka hangi malzemelerle 
oluşturulabileceği üzerine öğrencilerle fikir alışveri-
şinde bulunulur. Öğrencilerin seçenekleri çoğaltma-
larına imkân sağlanır. Her türlü bitki, meyve, sebze, 
nesne ve atık malzeme kullanılabilir.

Üçüncü aşamada, oyuncak bebek tasarımı için 
malzeme seçiminden sonra uygulama aşamasına 
geçilir. Öğrenciler, oyuncak bebeklerini yapacakla-
rı malzeme konusunda yenilikçi ve farklı düşünerek 
oluşturacaklardır. Çalışma iki boyutlu ya da üç bo-
yutlu olarak uygulanabilir. Farklı yörelerden renk ve 
desenler kullanılarak çalışmalar özgün hâle getirile-
bilir. Örgü, dokuma, oya, başlık vb. birçok kültürel 
parça çalışmaya eklenebilir. Bir sonraki aşamada öğ-
rencilerden farklı malzemelerle oluşturdukları oyun-
cak bebeğe bir kimlik kartı hazırlaması istenir. Kartta 
oyuncak bebeğin ismi, kullanılan malzemeler ve ya-
pan kişinin ismi gibi bilgiler yer alacaktır. Bu aşama-
dan sonra bütün çalışmaların birleştirilip bir katalog 
hâline getirilmesi önerilir.
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Oyuncak bebeklerin incelenmesi, farklı mater-
yallerle hayal edilmesi öğrenciler için tarihsel, kül-
türel bir bakış ve yaratıcı bir tasarım süreci sağlaya-
caktır. Bunun kültürel mirasın aktarılması açısından 
önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. Gelenek-
sel oyuncak bebeklerin hangi alanlarla ilişkilendirile-
bileceği ve gelecek kuşaklara ne şekillerde aktarılabi-
leceği gibi konularda öğrencilerden, önerilerinin yer 
aldığı bir kompozisyon, afiş veya resim istenebilir.

Görsel 7: Mısırdan yola çıkılarak tasarlanmış oyuncak 
bebek

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Kaynakça

Begiç, H. N. (2016). Türk Kültüründe Geleneksel Bez Be-
bekler. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 9 (18), 217-228.

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 06.06.2021 

URL 2 https://www.unesco.org.tr Erişim tarihi: 16.06.2021 

Vatandaş, S. (2020). Oyun ve Oyuncak: Teknolojik ve Top-
lumsal Dönüşüm Sürecinde Oyun ve Oyuncağın Anlam-
sal Ve İşlevsel Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi 
Vizyoner Dergisi. 11(28), 913-930.
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ETKİNLİK NO :  4

ETKİNLİK ADI :  BENİM OYUN PARKIM 

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır. 

• Sanata özgü teknikleri kullanarak farklı materyallerle üç boyutlu çalışma yapar.

• Sanat eserinin biçimsel özelliklerinin esere katkısını ifade eder.

• Kendisi ve akranlarının çalışmalarındaki fikir ve duygularını yorumlar.

Disiplinler Arası Boyut : Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, renkli boya kalemleri, mukavva, maket kartonu,  
  yapışkanlı renkli eva, makas, atık malzemeler

Uygulama Alanı : Tasarım

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Tartışma (Düşünme Atölyesi)

  Araştırma – İnceleme

  Grup Çalışma Yöntemi

  Soru - Cevap, Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları : Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Eskiz

Üç Boyutlu Maket Yapımı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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gereken bazı sorular aşağıdaki gibidir: 

• Yaratıcı fikirler üretip bu fikirleri somutlaştıra-
bildim mi? 

• Düşüncemi, duygumu, ürünün amacını doğru 
yansıtabildim mi? (Önlü, N. 2010: 86).

Estetik: Güzel duyu, sanatsal yaratının genel ya-
salarıyla sanat ve gündelik hayatta güzellik kavramı-
nın kuramsal bilimi olarak tanımlanabilir. (URL 1)

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün zenginleştirme/ Kademelendirilmiş etkin-

likler

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğrenciden sanatsal bir oyun parkında olduğunu 

hayal etmesi istenir.
İstedikleri bir ya da birkaç sanatçıyı kendilerine 

konu edinebilecekleri ve tasarımlarında sanatçılara 
ait eserlere de yer verebilecekleri söylenir.

Örneğin;
 Ressam Jackson Pollok’un resim atölyesi düşü-

nülerek onun resim atölyesi eğlenceli ve sanatsal öğ-
retici bir oyun alanına dönüştürülebilir. Öğrenciler 
bu düzenekte, tıpkı ressam Pollok gibi sıçratma, fır-
latma tekniklerini rahatlıkla uygulayabilecekleri bir 
alana sahip olurlar. Alandaki renkli boya kutularının 
üzerinde her rengin anlamını ifade eden bir yazı bu-
lunur. Böylece oyun faaliyetinde bulunan öğrenci, 
renk bilgisine sahip olma imkânı da bulmuş olur.

Ressam Van Gogh’u konu edinen bir oyun alanı-
na, ressamın hayatından ve eserlerindeki üslup özel-
liklerinden bahseden kesitler görsel ve yazınsal ola-
rak eklenebilir. 

Salvador Dali’nin “Eriyen Saatler” adlı eserinde-
ki sanki erimiş gibi betimlediği saatleri ile kaydırak 
arasında benzerlik kurularak park alanında kaydırak 
olarak işlenebilir. Kaydırağın düzeneği üzerine de 
ressamın hayatı ve üslup özelliklerini belirten eğlen-
celi görsel ve yazılar eklenebilir.

Hazırlıklar
Öğrencilerle birlikte çocuk oyun park ve alanla-

rı incelenir. Bu alanların benzerlik ve farklılıklarına 
dikkat çekildikten sonra öğrencilere: “Sen bir sanat-
çı olsaydın, çocuklar için sanatı ve sanatçıları tanıyıp 
sevmelerini sağlayacak nasıl bir oyun alanı tasarlar-
dın?” sorusu yöneltilerek düşünmeleri sağlanır.

Kavramlar
“Sanat: Genel anlamda sanat, insanların birbirle-

riyle iletişiminin temelidir. “Sanat nedir?” sorusu için 
yapılan tanımlar üç farklı görüş altında toplanmıştır.
1. Sanat eserinde her şey gerçeğine benzeyecek şe-

kilde yapılmalıdır.
2.  Sanat gerçeği yansıtmak zorunda değildir, önemli 

olan renklerin ve biçimlerin göze hoş gelmesidir.
3.  Sanat, sanatçının düşüncelerini, inanışlarını ve 

hissettiklerini yansıtır. Böylece bu sanat eserleri-
ni gören insanlar, sanatçının ifade etmek istediği 
duyguları anlayabilirler.” (Gökay, M. 2010: 8-9).
“Sanatçı: Sanat eserini oluşturan kişiye sanat-

çı denir. Sanatçılar; duygularını, düşüncelerini, ha-
yallerini ve olaylara bakışlarını kendilerine özgü 
bir şekilde ifade etmeye çalışırlar. Sanatçılar aslında 
başkalarına oldukça normal gelen olaylara, nesne-
lere, insanlara bakarak olağan üstü şeyler fark eden 
ve bunları kendilerince özel olan bir yöntemle ifade 
eden kişilerdir.” (Gökay, M. 2010: 10).

“Tasarım: Bir sanat eseri, yapı ya da teknik ürü-
nün ilk taslağı, dizayn, tasar çizim” (URL 1).

Ön Bilgiler
Tasarım, yaratıcılık ve problem çözümünü bir 

arada bünyesinde barındıran bir süreçtir. Anlaşıla-
bilir bir bütünün parçalarının organizasyonudur. Bir 
düşüncenin istenilen amaca cevap vermesi şeklinde 
ifade bulur. Malzeme ve biçimden oluşan, belli bir 
amaca hizmet etmesi için var olan bir bütündür. Bir 
tasarlama eylemi sonucunda oluşan ve asıl yapıtın 
gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici rol alan çi-
zim, maket, proje vb. tümüdür (Önlü, N. 2010: 86).

 Tasarımcının yaratı sonunda kendisine sorması 
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Örneklerden de anlaşılacağı üzere bu etkinlikte 
sanatçı atölyeleri bir oyun alanına çevrilip sanatçı ve 
eserlerindeki üslup özelliklerini bire bir uygulama ve 
analiz etme imkânı sağlayan oyun alanları oluşturu-
labileceği gibi, sanatçı eserlerinden bir kesit alınarak 
bu kesitle bir oyun aracı arasında benzerlik de kura-
bilirsiniz. 

Açıklamalardan sonra aşağıdaki sorular yönelti-
lir:

• Parkta hangi tür etkinlik araçları olmasını ister-
din? Neden?

• Hayal etmekte olduğun etkinlik alanındaki tasa-
rımının, incelediğimiz oyun alanlarından farkları 
nelerdir?

• Şuan etrafında sana estetik görünen obje ve nes-
neler var mı, varsa estetik görünmesinin sebebi 
nedir?

Vb. sorularla düşünmeye yönlendirilen öğrenci-
lerden, sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak 
tamamen kendilerine özgü ya da var olanı farklılaş-
tırdıkları bir oyun alanı tasarlamaları beklenir.

Çalışma, grup çalışması olarak da düşünülebilir.

Tasarımların resim kâğıtlarına eskizleri çizildik-
ten sonra düşünme atölyesi oluşturularak çalışma-
lar üzerinde tüm sınıf üyeleri görüşlerini belirterek 
beyin fırtınası yapılır ve öğretmen tarafından her 
görüşlere dönüt verilerek ürünler geliştirilir. Öğren-
ciler, sanat eserinin biçimsel özelliklerinin esere kat-
kısını ifade eder ve yorumlarlar.

Öğretmen bu süreçte öğrenci görüşlerine çok 
müdahale etmez, daha çok danışman rolündedir. 
Yalnızca yanlış bilgiler varsa öğrenciyi doğru bilgiye 
yönlendirir.

Tasarımlar geliştirildikten sonra sanata özgü tek-
nikleri kullanarak farklı materyallerle üç boyutlu ma-
ketleri yapılır.

Eskiz ve maketleri yapılmış olan sanatsal oyun 
alanı tasarımlarının işlevi ve varsa oyunun kuralları 

“Çalışma Hakkında” başlığıyla birkaç cümle ile açık-
lanarak yazılı olarak ifade edilir.

Ürünler sergilenirken bu yazılı açıklama metinle-
ri ile birlikte sergi alanına konulup izleyiciye sunulur.

Öğrenci hazırlamış olduğu ürünün “Öz Değer-
lendirme Formu” aracılığıyla öznel değerlendirmesi-
ni yaparak çalışma sonlandırılır.

Ek Etkinlik Önerisi

Çocuk odası tasarımı

Çalışma sürecinde öğrenciye yönlendirilebilecek so-
rular:

• Kendi yatağını hangi çizgi film karakterine uy-
gun tasarlamak isterdin? 

• Çalışma masanın nasıl olmasını isterdin?

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Önlü, N. (2010). Tasarımda Yaratıcılık ve İşlevsellik Teks-
til Tasarımındaki Konumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 85-95.

Gökay, M. (2010). Sanat Kitabım. Aybil Yayıncılık.

URL 1. https://sozluk.gov.tr/(12.05.2021).
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ETKİNLİK NO :  5

ETKİNLİK ADI :  BİR SORUN VAR! 

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır. 

• Görsel sanat çalışmalarında hayal ürünü ögelere yer verir.

• Görsel sanat çalışmasında nesneler, olaylar veya konular arasında benzerlikler kurar. 

• Görsel sanat çalışmasında nesnelerin biçimsel değişim ve dönüşümlerini yapar.

• Görsel sanat çalışmalarında nesneleri kendi işlevlerinin dışında kullanır.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, resim kalemi, çeşitli boyalar, kavanoz

Uygulama Alanı :  Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Tartışma (Düşünme Atölyesi)

   Araştırma – İnceleme

   Grup Çalışma Yöntemi

   Soru - Cevap, Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları : Problem Çözme

   Yaratıcılık

   Özgünlük

   Akıl Yürütme

   Fikir Oluşturma

Yöntem ve Teknikler : Problem Çözme, Gösterip Yaptırma

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Serbest Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretmen etkinliğe geldiğinde elindeki kavanozu 

masanın üstüne koyar. Kavanozla ilgili olarak öğren-
cilere sorular yöneltir:

•  Kavanoz ne işe yarar? İşlevi nedir?

• İçine neler konulur?

• Biçimsel özellikleri nelerdir?

• Çok farklı biçimlere sahip kavanozlar gördünüz 
mü? Nasıl bir şekli vardı? 

(Bu sorular artırılabilir.)

Daha sonra öğrencilerden 3 farklı kavanoz hayal 
etmeleri istenir. Fakat bu kavanozların;

• Üçünün de şekilleri birbirinden farklı,

• Boyutları farklı,

• İçindeki nesneler birbirinden farklı,

• Yiyecek değil,

• Bir tanesinin içinde çok ilginç bir şey var,

• Çok tehlikeli bir yerde duruyor, bilgileri verilir.

Öğrencilerden bu üç kavanozu mekân içerisinde 
verilen bilgiler ışığında çizmeleri ve sonrasında da 
ortaya çıkan çalışmalarla ilgili düşüncelerini paylaş-
maları istenir.

Görsel 8: Değişen Kavanozlar

Hazırlıklar
Öğrencilere bir sonraki hafta getirmeleri gereken 

araç ve gereçler hatırlatılır.

Kavramlar

Somut: Varlığı duyularla algılanabilen, müşah-
has, konkre, soyut karşıtı. Taş, su, hava somut birer 
varlıktır (URL 1, 2021).

Soyut: Varlığı duyularla algılanamayan, mücer-
ret, somut karşıtı, abstre (URL 2, 2021).

Nesne: Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her 
türlü cansız varlık, şey, obje (URL 3, 2021).

Biçim: Bir nesnenin görme ya da dokunma du-
yuları ile algılanmasını sağlayan kendine özgü ger-
çekliği. Bir şeyin şekli (Atan, 2006:72).

Form

Biçimin, ışık ve gölge ile hacim kazanmış hâli.

Ön Bilgiler
Çevremizde varlığını dokunarak, görerek duyu 

organlarımızla hissedebileceğimiz nesneler olan so-
mut nesneleri, sanat alanında kullanırken farklılaş-
tırmamız, onlara yeni biçimler, yeni anlamlar katma-
mız, bulundukları mekân, işlev dışında kullanmamız 
mümkündür. Bu bireye yaratıcılıklarını geliştirmede, 
karşılaştıkları farklı sorunlara çözüm bulmada yar-
dımcı olan bir yöntemdir. Bunun için de nesnelerin 
orijinal biçimlerini gözlemleyerek analiz edebilmek 
gerekir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürünü Farklılaştırma
Bağımsız Çalışma Stratejisi
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Ek Etkinlik Önerisi
Öğrencilerden kilden ya da seramik hamurun-

dan farklı kavanoz tasarımları yapmaları istenebilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Bir Sorun Var Kontrol Listesi 

Formları”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabi-
lirsiniz.

Kaynaklar

Atan, A. (2006). Resimli Resim Sözlüğü. Asil Yayın Dağı-
tım.

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 18.02.2021

URL 2 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 18.02.2021

URL 3 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 18.02.2021
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ETKİNLİK NO :  6
ETKİNLİK ADI :  SEVGİ DOLU KARİKATÜR
Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik 

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarında hayal ürünü ögelere yer verir.

• Güncel olay, konu ve sorunları görsel sanat çalışmasında kullanır. 

• Sanat eserinde kullanılan sanat/tasarım eleman ve ilkelerini gösterir. 

Disiplinler Arası Boyut : Türkçe

  Fen Bilimleri

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Çok amaçlı resim kâğıdı, kalem, sulu boya, renkli marker   
  kalemler, siyah ince uçlu keçeli kalem

Uygulama Alanı :  Karikatür 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Yaratıcı Drama

  Tartışma (Düşünme Atölyesi)

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları : Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Eskiz

Çizim Tekniği

Boyama Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Türk grafik ve karikatür sanatçısı Gürbüz Doğan 

Ekşioğlu’nun sanat anlayışı ve eserleri öğrencilerle 
birlikte incelenir. Eserlerinde illüstrasyon tekniğini 
de kullanan sanatçının sevgi konulu eserlerine dikkat 
çekilir.

Kavramlar
Karikatür: “Toplum ve insanla ilgili her türlü ola-

yı konu edinerek abartılı bir biçimde sunan, güldü-
rücü ve düşündürücü resim.” URL 1. Karikatür, top-
lumsal bir işlevi üstlenir ve pek çok konuda eleştirel 
fikirlerin yayılmasına yardımcı olur. İnsanların söz 
ile dile getiremediği konuları, çizgiler vasıtasıyla yo-
rumlama imkânı sunar.” (Şahin, 2019: 2216).

Ön Bilgiler
Karikatürler eğitimde çeşitli amaçlar için kulla-

nılmaktadır. Diğer görsel ögeler içinde ayrı bir yeri 
olan karikatür, içerisinde mizahı barındırdığı için 
merak uyandırıcı, etkileyici ve akılda kalıcıdır. Ez-
bere dayalı eğitime alternatif bir araç olarak kulla-
nılabilmektedir. Ayrıca, öğrenciyi motive etmede ve 
öğrenmeyi kolaylaştırmada güçlü bir araç olarak da 
kabul edilebilir. Birçok araştırmacı görsel algının ha-
tırlama açısından sözlü anlatımdan daha iyi olduğu-
nu belirtmiştir (Taş, M. 2013: 476).

Drama: Eski Yunancada 'bir şey yapma' anlamı 
taşıyan drama sözcüğü, aynı zamanda oynamak an-
lamında da kullanılmaktadır. Drama insan yaşamın-
daki çeşitli durum ve devinimlerden doğmaktadır. 
Yaratıcı drama, insanın kendisi ve çevresiyle olan 
ilişkilerini grup çalışmalarında doğaçlama yöntemi 
ve dram tekniği ile incelemektedir. Drama insana 
dair düşünce, duygu ve niteliklerin yine insana özgü 
bir sorunun, bir anın görüntüsünü sanatsal boyutta 
canlandırmadır. Özünde yapmak ve oynamak gibi iki 
asal eylemi barındırmaktadır. Drama, aynı zamanda 
yaşama dair bir olayın ya da durumun gösteriminde 
rol alan anlam üretme sürecidir. Bu gösterimde var 

olan yaşamın, yansılanmasıdır. Yaşamın yansıtılma-
sının tek yolu canlandırmadır. Canlandırma yalnız-
ca canlı ve somut varlıkları değil bitkileri, nesneleri, 
hayvanları da imleyebilir. Tüm bu varlık ya da olgular 
yine insanı ilgilendiren konularda birleşirler. Canlan-
dırmalar sözsüz oyun, dans ya da monologlarla yapı-
labilir (Genç, 2010: 92-93).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç Farklılaştırma

Öğrenmeye Karşı İlgi, İstek ve Motivasyon

Kademelendirilmiş Etkinlikler

Öğrenme-Öğretme Süreci 
Öğretmen, saksıda ekili çok güzel canlı bir çiçek-

le sınıfa girer.

Çiçeğin cinsine göre güneş ışığına ihtiyaç duyma 
oranını belirleyerek onu uygun bir yere bırakır. 

Öğrencilerinin dikkatini çektikten sonra bunu 
yapma sebebinin çiçeğe olan sevgisi ve onu yaşatma 
arzusu olduğunu açıklar.

Açıklamalardan sonra öğrencilerden en çok sev-
dikleri bir şeyi (canlı ya da cansız) düşünmeleri iste-
nir, onlara düşünmeleri için birkaç dakika süre tanı-
nır.

Sevgi konusu birlikte tartışılır, fikirler paylaşılır.

Öğrencilerle birlikte insan, doğa ve hayvan sevgi-
si konulu yaratıcı drama etkinliği yapılarak sevginin 
yaşamımız için bir gereklilik olduğu ifade edilir. Can-
lılara sevgi gösterilerek hayatlarına güzel dokunuşlar 
sağlanabileceği vurgulanır.

Drama etkinliğinden sonra o günkü ders sonlan-
dırılarak öğrencilere düşünmek için fırsat tanınır.

Öğrencilerden bir sonraki derse kadar çevresin-
deki herhangi birine sevgi dolu bir iyilik yapması is-
tenir. Bu iyilik doğaya karşı olabileceği gibi hiç tanı-
madığı bir insan ya da yaşamını sokakta sürdürmeye 
çalışan bir hayvana karşı da olabileceği söylenir.

Bir sonraki ders öğrencilerle buluşulduğunda 
öğrenciler konu hakkında dinlenilir ve bir tartışma 
(Düşünme Atölyesi) ortamı yaratılır.
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Derse ve konuya dikkatleri yoğunlaşan öğrenci-
lerle bu süreçten sonra aşağıdaki adımlar izlenir:

Öğretmen, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyine 
uygun karikatür sanatçısı ve eserlerinden seçer.

Sanatçılar tanınır ve eserleri incelenir. Karikatür-
ler analiz edilerek kullanılan sanat/tasarım eleman ve 
ilkeleri öğrencilerle birlikte yorumlanır.

Karikatürde vücut oranlarının, oluşturulan ka-
rakterin karakteristik özelliklerini belirlediği ifade 
edilir. Örneğin üç kafa büyüklüğünde çizilen bir fi-
gürün iki kafa büyüklüğünde ayrılan vücut oranı, ka-
raktere genel anlamda sevimli bir ifade kazandırabil-
mektedir.

Karikatürde yüz ifadelerinin göz, ağız hatta kaş 
duruşlarıyla değiştiği, bunun karikatürün karakteris-
tik özelliklerini yansıtmada etkili bir yöntem olduğu 
ifade edilerek konuyla ilgili görsel örnekler gösterilir. 
Görseller birlikte değerlendirilir.

Tartışmanın sonunda öğrencilerden konusu sev-
gi olan bir karikatür çizmeleri istenir. 

Öğrencilerin çalışmalarında gerçek hayatla bağ-
lantı kurdukları hayal ürünü ögelere yer verebilecek-
leri söylenir.

Öğrenciler, konusu sevgi olan güncel olay, konu 
ve sorunların herhangi birini ele alır ve bunu karika-
tür çalışmasında yansıtır.

Kara kalem tekniği ile çizilen karikatürler, sulu 
boya tekniği ile renklendirilir.

Renklendirme aşamasından sonra resim siyah 
ince uçlu keçeli kalem ile konturlanır.

Öğrenci, hazırlamış olduğu ürünün "Öz Değer-
lendirme Formu" aracılığıyla öznel değerlendirmesi-
ni yaparak çalışma sonlandırılır.

Ek Etkinlik Önerisi

Öğrencilerle birlikte resim sanatına ait belirlenen 
bir akım ve bu akımın temsilcilerinden olan ressam-
ların hayatları, bilinen karakteristik özellikleri ve sa-
nat üslupları karikatürize bir şekilde ele alınabilir.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Taş, M. (2013). Karikatür Destekli Öğretimin Öğrenci 
Akademik Başarısı ve Bilginin Kalıcılığına Olan Etkisinin 
Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi-
si, 26 (2) , 473-500.

Şahin, Z. (2019). Karikatür ve İfade Özgürlüğü. OPUS 
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 10 (17) , 2208-
2244.

Genç, H. (2010). Eğitimde Drama ve/veya Dramada Eği-
tim. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakül-
tesi Dergisi, 0 (12), 89-104.

URL 1. https://sozluk.gov.tr/(18.05.2021).
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ETKİNLİK NO :  7

ETKİNLİK ADI :  HAYALİM GERÇEK OLSA

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme Sanat Eleştirisi ve Estetik 

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal araç-gereç ve teknikleri kullanır.

• Görsel sanat çalışmalarında hayal ürünü ögelere yer verir.

• Kendisi ve akranlarının çalışmalarındaki fikir ve duygularını yorumlar.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  A4 kâğıt, akrilik boya, pastel boya, kuru boya, keçe uçlu kalem,  
  makas, 35x50 mukavva, çeşitli boyutlarda 5 adet beyaz karton,  
  resim kalemi 2B/4B, cetvel, pergel, yapıştırıcı

Uygulama Alanı :  Resim

  3 Boyutlu Tasarım

  Temel Sanat Eğitimi

  Renk – Nokta – Çizgi -İki Boyut ve Üç Boyut

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma 

  Yöntemi

Beceri Alanları : İş Birliği

  Yaratıcılık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Boyama Teknikleri

Kolaj Çalışması 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Her bir öğrenciye dağıtılacak (Öğretmen isteğe 

bağlı olarak belli standart ölçüler belirleyebilir.) be-
şer tane beyaz karton önceden hazırlanmalı.

Kavramlar
Renk, Çizgi, Nokta, Doku, Boyut, 3 Boyut, Kolaj

Ön Bilgiler
Renk bilgisi verilirken ana ve ara renkler hatır-

latılır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme
Kademelendirilmiş Etkinlikler

Öğrenme-Öğretme Süreci 
Öğretmen öğrencilerine renk, nokta, çizgi, doku, 

boyut (2 boyut ve 3 boyut) ve kolaj tekniği hakkında 
kısaca bilgi vererek her biri için örnekler gösterir.
1. Renk: Işığın nesne ve yüzeyler üzerine çarpması 

ile ortaya çıkan tasarım ögesidir. Işıklar yüzeyle-
rin, biçimlerin ve hacimlerin gözle görünür hâle 
gelmesini sağlar. Işık, bünyesinde tüm renkleri 
barındırmaktadır. Işığın elektromanyetik dalga 
boylarının ve titreşimlerinin değişmesi sonucun-
da farklı renkler ortaya çıkmaktadır.
Renk tasarımın en temel ögelerinden biridir. Kır-

mızı, sarı ve mavi olmak üzere toplamda üç farklı ana 
renk bulunmaktadır. Bu ana renkler birbirleriyle ka-
rışarak turuncu, yeşil ve mor olmak üzere toplamda 
üç ara renk oluşturmaktadır (Keser, 2009).

Görsel 9: Ana ve ara renkler

Görsel 10: Renk çemberi

2. Nokta: Görsel ifadenin temel elemanlarının ilki 
noktadır. Görsellerin anlatımında çeşitli büyük-
lüklerde boş ya da dolu geometrik formlar ola-
rak değerlendirilir. Birçok nokta yan yana gelerek 
çizgiye ya da lekeyi oluşturur (Keser, 2009:235).

Görsel 11: Nokta örneği
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Görsel 13: Çizgi örneği

Görsel 12: Nokta örneği 

3. Çizgi: Sanat elemanı, hareket eden sivri bir ucun yüzey üzerinde bıraktığı kesintisiz izdir. Grafiksel bir 
anlatım ögesidir. Kendi başına bağımsız bir eleman olmayan çizgi noktalara bağlıdır. Noktaların birleş-
mesinden çizgiler oluşur (Keser, 2009).
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4. Doku: Nesnenin görünümü veya hissedilen duy-
gusu. Nesnenin karakteristik özelliğini anlama-
mızı sağlayan bu biçim “doku” olarak tanımlan-
maktadır. Doğada var olan her şeyin yüzeyi kendi 
dokusu ile kaplıdır. Görme ve dokunma duyusu-
na hitap eden doku, nesnenin iç ve dış yapısı hak-
kında bize bilgi verir (Keser, 2009).

Görsel 14: Doku örneği

5. Boyut: Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı 
(URL 1, 2021).
Üç boyut: Eninden ve boyundan başka derinliği 

de olan, üç boyutlu (URL 2, 2021).
Örneğin resim sanatı iki boyutlu, heykel sanatı üç 

boyutludur.

Görsel 15: İki boyut örneği “Vincent Van Gogh / İrises”

Görsel 16: Üç boyut örneği “Michelangelo / Davut Heykeli”

6. Kolaj: Sanat dışı malzemelerin (gazete, muşam-
ba, duvar kâğıdı, ahşap vs.) çizim ve boyamaya ek 
olarak bir yüzey üzerinde birleştirilmesi (Keser, 
2009).

Görsel 17: Kolaj örneği

Ardından öğrencilerden çevrelerinde gördükleri 
nokta, çizgi ve doku elemanlarını söylemeleri isten-
dikten sonra, çeşitli ebatlardaki beyaz kartonlar her 
öğrenciye beşer tane olmak üzere dağıtılır. İlk uygu-
lama olarak ellerindeki kâğıtların yüzeylerini renk, 
doku, çizgi ve nokta elemanlarını kullanarak doldur-
maları istenir.
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Böylelikle kartonların yüzeyleri, bir nevi çalışma 
kâğıdı şeklinde ders başında aldıkları teorik bilgile-
rin uygulaması yapılıp doldurulmuş olur. Uygulama 
tamamlandıktan sonra her bir kâğıt üst üste masanın 
yanına ayrılır. Daha sonra öğretmen 2. uygulama kıs-
mı için her bir öğrenciye birer A4 kâğıdı dağıtarak 
birazdan tahtaya yazacağı soruların cevaplarını bu 
kâğıda yazdıktan sonra, kâğıdı katlayıp önceden ha-
zırlamış olduğu kutuya atmalarını söyler.

Tahtaya aşağıdaki sorular yazılır:

1. Şu an nasıl bir yerde (mekânda) olmak isterdiniz?

2. Hayal ettiğiniz yerde (mekânda) nelerin olmasını 
isterdiniz?

Soruların cevaplanması için 5 dk. süre verilir. 
Cevaplanan soru kâğıtları katlanıp kutuya atıldıktan 
sonra öğretmen tarafından karıştırıp rastgele çeki-
lerek öğrencilere birer tane dağıtılır. Böylelikle her 
öğrenci bir başkasının hayal kâğıdını almış olur. Bu 
hayalleri ders başında hazırlamış oldukları karton-
lardan faydalanarak kolaj tekniği ile birlikte 2 boyut 
veya 3 boyutu kullanarak, 35x50 boyutlarındaki mu-
kavva üzerine gerçekleştirmeleri istenir.

Uygulama sonunda gerçekleştirilen hayali yerler 
(mekânlar) hayal sahiplerine teslim edilir.

Son olarak aşağıdaki soruların yer aldığı uygula-
ma değerlendirmesi öğrencilere dağıtılır.

1. Bir başkasının hayalini gerçekleştirmek seni mut-
lu etti mi?

2. Arkadaşının hayalini gerçekleştirmek için hangi 
malzemeleri kullandın?

3. Kendi hayalin gerçekleştiğinde ne hissettin?

4. Sence hayaller gerçekleşir mi?

5. Peki en çok istediğin hayalin gerçekleşseydi ne 
hissederdin?

Ek Etkinlik Önerisi
Tüm hayaller kâğıda yazılıp, katlanıp kutuya atıl-

dıktan sonra öğretmen rastgele bir tanesini seçer. Kâ-
ğıtta yazılı olan hayal grup çalışması olarak istenilen 
malzemelerle iki boyutlu veya üç boyutlu olarak ta-
sarlanır.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü. Ütopya Yayınevi.

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 04.06.2021

URL 2 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 04.06.2021



 G Ö R S E L  S A N A T L A R4 0

ETKİNLİK NO :  8

ETKİNLİK ADI :  RENGİ BUL

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/Dışı Etkinlik

  Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlikler/Görevler

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır. 

•  Görsel sanat çalışmalarını; temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, müziklerden, hikâyelerden  
 esinlenerek oluşturur. 

•  Kendisi ve akranlarının çalışmalarındaki fikir ve duygularını yorumlar.

Disiplinler Arası Boyut : Müzik, Edebiyat, Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Ana, ara ve nötr renklerde fon kartonları, makas, kalemler, tek  
  kullanımlık eldiven

Uygulama Alanı :  Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Eğitsel Oyun Tekniği, Problem Çözme, Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Grupla Çalışma, İletişim, Yaratıcılık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:  

Karışık Teknik 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Ana, ara ve nötr renklerde 30 cm çapında daire-

ler kesilir (Öğretmen isteğe bağlı olarak farklı şekiller 
verebilir.) ve bir yüzeyine renklerin duygusal etkileri 
yazılır.

Kavramlar
Renk: Işığın kendi öz yapısına ve nesneler üze-

rindeki yayılımına bağlı olarak göz üzerinde yaptığı 
etki (Atan, 2006:300).

Ana Renk: Karışımla elde edilemeyen fakat ka-
rıştırıldığında farklı renkler oluşturabilen gökkuşa-
ğında bulunan renkleridir. Sarı, kırmızı, mavi ana 
renklerdir.

Ara Renk: Ana renkleri karıştırarak elde edilebi-
len gökkuşağında bulunan renklerdir. Turuncu, yeşil, 
mor ara renklerdir.

Turuncu: Sarı ile kırmızının, yeşil: Sarı ile kırmı-
zının; yeşil, sarı ile mavinin; mor, kırmızı ile mavinin 
birleşimlerinden oluşur. Farklı miktardaki birleşim-
lerden farklı tonlar elde edilir. 

Zıt (Kontrast) Renk: Birbirini armonik olarak 
tamamlayan, uyum sağlayan renklerdir. İki ana renk 
karıştırıldığında dışarıda kalan ana renk, karışımla 
elde edilen ara rengi tamamlar.

Sarı+Kırmızı=Turuncu. Turuncu ile mavi zıt 
renklerdir (Karışıma girmeyen ana renk mavidir).

Sarı+Mavi= Yeşil. Yeşil ile Kırmızı zıt renklerdir 
(Karışıma girmeyen ana renk kırmızıdır).

Mavi+Kırmızı= Mor. Mor ile sarı zıt renklerdir 
(Karışıma girmeyen ana renk sarıdır).

Sıcak Renk: Sarı, turuncu, kırmızı güneşin ya da 
ateşin renkleri sıcak renklerdir. 

Soğuk Renk: Mavi, yeşil, mor soğuk renklerdir.

Nötr Renk: Renklerin her biri farklı etkilere, şid-
dete sahiptir. Gri, beyaz, siyah ise nötr yani etkisiz 
renklerdir.

Siyah rengin yokluğu, beyaz tüm renklerin bir-
leşimi.

Ön Bilgiler
Renk iki bağlamda ele alınmalıdır. Fiziksel ve 

kimyasal olarak. Fizik açısından bakıldığında aslında 
ışığın içerisinde ana ve ara renkler (gökkuşağı renk-
leri) mevcuttur. Işık bir deney ile prizmadan geçiril-
miş ve içinde bulunan bu renkler tespit edilmiştir. Bu 
renkler birleşerek beyazı, ışık rengini oluşturur. Fakat 
kimyasal olarak, boya olarak bu renkleri karıştırdı-
ğımızda beyaz elde etmemiz mümkün değildir. Işık 
olmadığında ise her şey siyahtır, rengi algılayamayız.

Renklerin psikolojik olarak da insan üzerinde 
bıraktığı duygusal etkiler mevcuttur. Bu etkiler top-
lumdan topluma değişim de gösterebilmektedir. Re-
sim yaparken bu etkileri bilerek renkleri kullanmak, 
yapılacak çalışmanın duygusal etkisini destekleyecek 
ve daha anlamlı hâle gelmesini sağlayacaktır. 

Sarı: Etkisi kuvvetli, dikkat çekici bir renktir. Et-
kisi neşe ile özdeşleştirilir.

Mavi: Koyu ve açık tonları farklı etkiler uyandı-
rır, koyu tonları soğuk olarak algılanır, açık tonları 
huzur verici, özgürlük, sonsuzluk gibi hisler uyandı-
rabilir.

Kırmızı: Uyarıcı bir renktir. Sıcaklığı, enerjiyi, 
hareketi ifade eder.

Turuncu: Sarı gibi sıcak bir renktir. Neşe, heye-
can, hareket hissi uyandırır.

Yeşil: Sakinlik, dinginlik, huzur, güven gibi etki-
leri vardır. Doğanın renkleri, doğanın sakinleştirici-
liği ile özdeşleştirilebilir. 

Mor: Soğuk renklerdendir. Duygusallık, hüzün 
gibi etkileri yanında asalet ile özdeşleştirilir.

Siyah: Bizim kültürümüzde matem ve yas, ciddi-
yet gibi etkileri vardır.

Beyaz: Yine bizim toplumumuzda saflık, sadelik, 
temizlik gibi etkiler uyandırır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreçte ve öğrenme ortamında farklılaştırma- 

bağımsız çalışma stratejisi.



 G Ö R S E L  S A N A T L A R4 2

Öğrenme-Öğretme Süreci
Oyun için uygun bir dış mekân eğer yok ise uy-

gun bir iç mekân seçilir. Daha önceden hazırlanmış 
olan renk daireleri karışık bir şekilde yere serilir (ya-
zılar altta kalacak şekilde). Öğrenciler iki grup hâlin-
de arka arkaya dizilirler. Öğretmen komut verir:

Sıcak renkler! Bu komutu duyan sıranın ilk öğ-
rencileri koşarak bir sıcak rengin üstüne basar. Doğ-
ru ise bir puan alırlar. Soğuk renkler, sıcak renkler, 
zıt renkler, nötr renkler için de aynı komutlar verilir. 
Her bir komutta sıradaki diğer öğrenciler işe koşulur. 

Ardından bu sefer öğretmen rengi değil duygusal 
etkiyi komut olarak verir. Aynı şekilde gruplardaki 
öğrencilerden sıra kimde ise koşarlar ve rengin üs-
tüne basmaya çalışırlar. İlk basan öğrenci bastıktan 
sonra kâğıdı çevirerek yazıyı okur, doğru cevabı kon-
trol eder. Önce ve doğru basan öğrenci puan kazanır.

Daha sonra atölye ortamına geçilerek öğrencilere 
disiplinler arası olarak tasarlanmış etkinlikler/görev-
ler verilir. Öğrencilerden bu görev türlerinin bir ta-
nesini seçmeleri istenir.

1. Görev: Renklerle ilgili bilgilerinizi kullanarak 
renkler, renk grupları, duygusal etkileri ile ilgili 
bir müzik yapınız.

2. Görev: Renklerle ilgili bilgilerinizi kullanarak 
renkler, renk grupları, duygusal etkileri ile ilgili 
bir şiir yazınız.

3. Görev: Renklerle ilgili bilgilerinizi kullanarak 
renkler, renk grupları, duygusal etkileri ile ilgili 
bir hikâye yazınız.

4. Görev: Bilmeceler ya da tekerlemeler yazınız.

Bir sonraki etkinlikte öğrencilerden serbest tek-
nikler (sulu boya, guaj boya, pastel) kullanarak bu 
renk karışımlarını içeren, duygusal etkilerini de dik-
kate alarak bir uygulama yapmaları istenir. Uygula-
ma bitiminde kendilerinin ve akranlarının çalışma-
larını fikir ve duyguları açısından yorumları istenir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Rengi Bul Öz Değerlendirme For-

mu” ve “Rengi Bul Kontrol Listesi”ne etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Atan, A. (2006). Resimli Resim Sözlüğü. Asil Yayın Dağı-
tım.
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ETKİNLİK NO : 9

ETKİNLİK ADI : TEMEL ANİMASYON ÇALIŞMASI

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 1 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Görsel sanat çalışmasında nesneleri art arda sıralayarak hareket etkisi oluşturur.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  A4 kâğıdı, resim kalemi, renkli boyalar

Uygulama Alanı : Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Sunuş Yoluyla Öğretim

  Gösterip Yaptırma ve Gözlem

Beceri Alanları : Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi

  Yaratıcılık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara Kalem Çalışması

Renkli Boya Çalışması

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci:
Öncelikle A4 kâğıdı çok sayıda eşit parçaya bölü-

nür. Bu parçalara birbirinin devamı niteliğinde olan 
görseller çizilecektir. 

Çalışma sıraya göre numaralandırılarak yapılır. 

Görsel 19: Animasyon çizimleri

Görsel 20: Örnek çalışma

Görsel 18: Çalışmanın çizileceği kâğıt örnekleri

İlk kâğıda ilk figür çizilir, bu figürün hareketlili-
ğini sağlamak için sonraki kâğıt bu kâğıdın üzerine 
konularak figürün bir sonraki adımı zemin şekil iliş-
kisi bozulmadan çizilir. Çizilen konuya göre ilk hare-
ketten son harekete kadar kâğıtlar birbirinin üzeri-
ne konup varsa ışıklı masa kullanılarak yoksa atölye 
penceresinden gelen ışık desteği ile çizilir.

a. b.
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Kâğıtlar birbirinin üzerine konularak görseldeki 
gibi hızlıca gösterilirse hareket oluşur.

Görsel 21: Hareket şekli

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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ETKİNLİK NO : 10

ETKİNLİK ADI : ESKİMO EVLERİ

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Üç boyutlu yüzey üzerinde geometrik ve organik biçimler oluşturur.

• Görsel sanat çalışmasında nesneler, olaylar veya konular arasında benzerlikler kurar.

• Görsel sanat çalışmalarından oluşan dijital ve basılı sunum dosyası tasarlar.

• Diğer kültürlere ait mimari elemanları açıklar.

Disiplinler Arası Boyut: : Sosyal Bilgiler, Tarih

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, resim kalemi, kil ya da oyun hamuru

Uygulama Alanı : Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma- İnceleme Stratejisi,

  Gözlem

Beceri Alanları : Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara kalem

Üç Boyutlu Çalışmalar

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenme-Öğretme Süreci:
Öğrencilere yaşadıkları çevrede bulunan yapılar hakkında sorular sorulur. Evlerin şekilleri, kapılar, pen-

cereler hakkında konuşulur. Öğrencilere eski ve tarihî evler gösterilerek bu evlerin günümüzdeki evlerle ben-
zer ve farklı yönlerinin neler olduğu sorulur. Bu mimari yapıların günümüzde neden farklılaştığı konuşulur. 
Mesela eskiden cumbalı evlerin pencerelerinde geleni görebilmek için çıkıntılı, tahta yapılar vardı. Günümüz-
de gelen misafirleri kameralar aracılığıyla görmekteyiz. 

Görsel 22: Geleneksel Türk evi

Görsel 24: Artvin'de bir ev

Görsel 23: Pencere modelleri

Görsel 25: Şanlı Urfa'da bir ev

Ülkemizde bulunan farklı bölgelerdeki evlerden örnekler gösterilerek bunların benzerlikleri ve farklılıkla-
rı üzerine konuşulur. Örneğin Artvin’de bulunan bir ev ile Urfa’da bulunan bir ev arasında ne gibi farklılıklar 
vardır, sorusu ev örnekleri gösterilerek sorulur.

Öğrencilerden diğer kültürlere ait mimari yapılar hakkında araştırma yapmaları istenir. Bu mimari ya-
pıları açıklamaları ve bizim kültürümüzdeki mimari yapılarla karşılaştırmaları istenir. Bu yapılar arasındaki 
benzerlik ve farklılıklar sözlü olarak ifade edildikten sonra çizilerek anlatılır. 
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Eskimo evleri incelenir ve bu evlerle bizim evlerimizin pencere, kapı gibi yapıları karşılaştırılır.

Görsel 27: Eskimo evleri - İglolar

Görsel 26: Geleneksel Japon evi

Etkinliğin sonunda öğrencilerden Türk kültürü-
ne ait mimari yapılar ile eskimo evlerini birleştire-
rek farklı bir tasarım yapmaları istenir. Bu tasarımın 
önce taslak çizimleri yapılır. Sonrasında öğrenciler-
den, üç boyutlu malzeme ile geometrik ve organik şe-
killer oluşturarak taslak çizimlerini tasarlamaları is-
tenir. Hazırlanan üç boyutlu çalışmalar öğrencilerin 
hazırladığı taslak çizimlere göre boyanabilir.

Biten çalışmanın fotoğrafları çekilir. Hazırlanan 
taslaklar ve yapılan araştırmalardan elde edilen so-
nuçlarla birlikte basılı ya da dijital sunum dosyası ha-
zırlanır.

Ek Etkinlik Önerisi 
Farklı kültürlere ait farklı mimari yapılar incele-

nerek yeni tasarımlar yapılabilir.
Üç boyutlu tasarım programlarında tasarımlar 

hazırlanarak üç boyutlu çıktılar alınabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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ETKİNLİK ADI :  11

ETKİNLİK ADI :  DOĞADAKİ DOSTUM NEREDE

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal araç-gereç ve teknikleri kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasını grupta sorumluluk alarak tamamlar.

•  Görsel sanat çalışmalarını; temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, müziklerden, hikâyelerden  
 esinlenerek oluşturur.

Disiplinler Arası Boyut :  Fen Bilimleri, Tarih, Türkçe, Edebiyat, Biyoloji, Müzik vb. 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  A4 dosya kâğıdı, 2b resim kalem, renkli kalem, makas, cetvel,  
  yapıştırıcı, resim kâğıdı, büyüteç

Uygulama Alanı :  Temel Sanat Eğitimi 

  Doku Kavramı

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Temelli Öğrenme Yöntemi

  Beyin Fırtınası

  Soru-Cevap

  Drama Yöntemi

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme

  Yenilikçi Düşünce

  Kültürel Farkındalık 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Taslak-Eskiz Çizimi

Karışık Teknik

2 Boyutlu Resim Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerden La Fontaine Masalları, Ezop Ma-

salları ve Bremen Mızıkacıları vb. gibi içinde hayvan-
ların konuştuğu bir hikâyenin araştırılması istenir. 
Öğrencilere getirmeleri gereken malzemeler hatırla-
tılır.

Kavramlar

Kompozisyon ilkeleri: Denge, Ritim, Oran, Ha-
reket, Zıtlık, Vurgu, Uyum(ahenk), Tekrar, Örüntü, 
Değişiklik, Birlik 

Kompozisyon Ögeleri: Espas, Perspektif, Biçim-
Form, Leke, Doku, Mekân, Çizgi, Renk, Nokta, Çizgi

Kompozisyon çeşitleri: Merkezî Kompozisyon, 
Üçgen Kompozisyon, Diyagonal Kompozisyon, Açık 
Kompozisyon, Kapalı Kompozisyon, Simetrik Kom-
pozisyon, Asimetrik Kompozisyon

Kompozisyon: Sanatsal dizgenin yapıtta oluştu-
rulması işlemi. (Sözen-Tanyeli, 2010, s.174).

Fabl: Kahramanları çoklukla hayvanlardan se-
çilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle 
manzum hikâye, öykünce. (URL 1, 2021).

Teşhis-İntak: Kişileştirme. (URL 2, 2021).

WWF: Dünya Doğayı Koruma Vakfı

Ön Bilgiler
Resim sanatındaki gelişmeler doğrultusunda yü-

zey ve çizgi estetiğinin niteliğinin de ilerlemesi için 
bir takım ölçütler geliştirilmiştir. Kompozisyonda en 
mühim ilke; bütüne uyumlu ve uygun olması, hiçbir 
parçanın birbirine uyumsuz olmaması gerekmekte-
dir. Temelde bütünlüktür, bütünlükle birlikte çeşitli-
liktir.

"Kompozisyon, çok çeşitliliğin içindeki bütünlüğü 
bulmaktır." Platon

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç Zenginleştirme, Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Isınma Etkinliği

Öğrencilerin araştırmış olduğu, hayvanların ko-
nuşturulduğu hikâyeler, öğrenciler tarafından sınıf 
ortamında okunur. Okunan hikâyeler ışığında, hikâ-
yede geçen iyi-kötü, cesur-korkak, dürüst-ikiyüzlü, 
gözü tok-aç gözlü gibi soyut kavramlar müzikal, sözel 
veya pandomim (pantomim, etimoloji) olarak drama 
etkinliği ile canlandırılır veya betimlenir. Dünya Do-
ğayı Koruma Vakfı (WWF) ile ilgili çizgi film veya 
belgesel izleterek etkinliğe giriş yapabilir.

Ana Etkinlik
Öğretmenin yönlendirmesiyle öğrenciler farklı 

gruplara ayrılır. Her bir grup farklı atölyeyi (kil, atık 
malzeme, lego, kâğıt hamuru, kumaş vb.) oluşturur. 
Her atölye grubuna seçtikleri hayvanların maske ça-
lışmalarını farklı bir malzemelerden (atık malzeme) 
tasarlayacakları söylenir. Öğretmenin yönlendirme-
siyle öğrencilerin seçtikleri hayvanların özelliklerine 
uygun malzemelerle (kâğıttan, tahtadan, metaller-
den, kumaştan, deriden vb.) farklı maske çalışmaları 
yapılır. Maskeler yapıldıktan sonra hayvanların sesle-
rini taklit edilerek canlandırılır. Böylelikle, bu etkin-
likle nesli tükenen hayvanları günümüzde yaşayan 
hayvanlardan yararlanarak yeniden yorumlamaları 
beklenir. Soyut kavramları (iyi-kötü, cesur-korkak, 
dürüst-ikiyüzlü, gözü tok-açgözlü) nesli tükenmiş 
hayvanlar üzerinden somutlaştırması ve hareket ka-
zandırması beklenir. Böylece öğrencilerin görsel sa-
nat çalışmalarında kompozisyon çeşitliliği de arttırıl-
mış olunur.

Ana etkinlikte öğretmen, öğrencilere araştırdık-
ları hikâyelerle ilgili sorular yöneltir:
• Hayvanların biçimsel özellikleri nelerdir?
• Nerede yaşarlar?
• Eski çağlarda yaşamış nesli tükenen hayvanlar 

hangileridir? 
• Hangi hayvanlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı 

karşıya?
• Bu konuda neler yapılabilir, nasıl önlemler alına-

bilir?
………. (ekleme yapılabilir)



Ö Y G 1 5 1

Öğretmen, soruların ardından öğrencilere, “nesli 
tükenmiş hayvanların zamanında yaşadıklarını dü-
şünmeleri” söylenir. “Nesli tükenen hayvanları düşü-
nerek, hayvanlar şimdi yaşasalardı nasıl görünürlerdi.” 
diye sorulur. Öğrencilerin anlattıkları hikâyelerden 
yola çıkarak yeni oluşturacakları hayvan karakterle-
rini seçtikleri hikâye ile sentezleyerek yeniden kur-
gulamaları istenir. 

Kurgulama yapılırken aşağıdaki adımlar izlenir:

• Her Öğrenciye Farklı bir kompozisyon çeşi-
di tanımlanır. (Merkezî Kompozisyon, Üçgen 
Kompozisyon, Diyagonal Kompozisyon, Açık 
Kompozisyon, Kapalı Kompozisyon, Simetrik 
Kompozisyon, Asimetrik Kompozisyon)

• Yapılan Çalışmalarda kompozisyon ilke ve amaç-
larına değinilir.

• Verilen bilgiler ışığında öğrencilerden, karışık 
renkli boyama teknikleri kullanılarak çalışmala-
rını yapmaları istenir.

Görsel 28: Asimetrik kompozisyon

Görsel 29: Kapalı kompozisyon

Ek Etkinlik Önerisi
Eski zamanda yaşamış ve/veya nesli tükenen, tü-

kenmekte olan hayvan görselleri ile koleksiyon kart-
ları tasarlayabilir veya isim eşleştirme oyun kartları 
yapabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2010). Sanat Kavram ve Terimleri 
Sözlüğü, Remzi Kitabevi.

URL 1 https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 10.06.2021

URL 2 https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 10.06.2021



 G Ö R S E L  S A N A T L A R5 2

ETKİNLİK NO : 12

ETKİNLİK ADI : CANLANAN RESİM

Etkinlik Türü : Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasında nesneleri art arda sıralayarak hareket etkisi oluşturur.

• Görsel sanat çalışmalarından oluşan dijital veya basılı sunum dosyası tasarlar.

• Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara akıcı, esnek, orijinal çözümler bulur.

Disiplinler Arası Boyut : Bilişim Teknolojileri

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kalemi, dosya kâğıdı, silgi, cetvel, makas, telli zımba,  
  kâğıt mandalı, kuru boya, keçeli kalem, ışıklı masa, fotoğraf  
  makinesi, bilgisayar/tablet/telefon

Uygulama Alanı : Animasyon

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim, 

  Gözlem, Beyin Fırtınası, 

  Anlatım, Soru-Cevap 

Beceri Alanları : Gösterip Yaptırma

  Gözlem

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara kalem Tekniği

Fotoğraf Çekimi

Bilgisayar Programı ile Tasarım

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğretmen İçin Ön Hazırlıklar
Çeşitli spor alanlarından sporcuların, mümkünse 

yavaş çekim videoları sınıfta izletilmek üzere hazır-
lanır.

A4 dosya kâğıtları 14 x 10 cm boyutlarında, her 
öğrenci için yedişer tane olacak şekilde kesilip hazır-
lanır.

Öğrenci İçin Ön Hazırlıklar
Etkinlikten bir hafta önce, yürüyüş döngüsünün 

anlatıldığı herhangi bir “walking cycle” görseli ince-
lenmek üzere öğrenciye verilir.

Kavramlar
Hareket: Vücudun herhangi bir bölümündeki 

gözle görülür değişim pozisyonu, vücudun konum 
değiştirmesidir. 

Animasyon: Birkaç resmin arka arkaya hızlı bir 
şekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntü-
dür. 

Çizim: Çizilerek oluşturulmuş biçim.

Key (Anahtar): Animasyonda hareketin başla-
masını veya bitişini temsil eden kareye verilen isim.

Extreme Key (Uç Anahtar): Animasyonda hare-
ketin doruk karesine verilen isim.

Pose to Pose Animation (Pozdan Poza Animas-
yon): Bir animasyonda hareket oluşturulurken önce-
sinde başlangıç/bitiş hareketlerinin ve uç hareketleri-
nin oluşturulması, ardından bu hareketlerin arasında 
kalan karelerin doldurulmasına denir. 

Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, 
niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı 
olarak ele alınıp incelenmesi.

Anatomi: İnsan, hayvan ve bitkilerin beden ve 
gövde yapısı.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma: Zenginleş-
tirme-Ayrıntılandırma

Öğrenme-Öğretme Süreci:
Öğretmen, öğrencilere “Animation in 1930’s” 

isimli kısa videoyu izletir ve öğrencilerin animasyon 
yapım sürecine dair görüşlerini alır. Sonrasında ani-
masyonda hareket anlatımında kullanılan şu temel 
bilgileri verir: “Animasyon; bir hareketin art arda çi-
zilerek sürekli bir görüntü elde etme sanatıdır. İnsan 
gözünde bir görüntünün sürekli ve kesintisiz olabil-
mesi için en az 24 kareden oluşması gerekmektedir. 
Şimdi sizlerle kısa bir hareketin animasyonunu yapa-
cağız, bunun için bazı hareketleri hep beraber ince-
leyelim.”

Öğretmen, atletlerin videolarını öğrencilere izle-
tir ve her hareketin bir başlangıç, bir uç ve bir bitiş 
hareketi olduğuna dikkat çeker. Mesela zıplayan bir 
insan doğrudan havaya yükselmez, öncesinde yerden 
güç almak için dizlerini ve belini biraz kırar; bu baş-
langıç hareketidir. Zıplayabildiği en üst yüksekliğe çı-
kışı ise uç hareket olarak isimlendirilir. Ayakları yere 
değdikten sonra tekrar dengesini kazanması da bitiş 
hareketi olarak adlandırılır. Animasyon sanatında bir 
hareketin anlatılması için önce başlangıç ve bitiş, ar-
dından da uç hareket çizilir. Bunlara key ve extereme 
key denir. Sonrasında bu anahtarlar (keyler) arasın-
daki kareler görüntü sürekliliğini sağlayacak şekilde 
doldurulur. Bu yapılan işlemin tamamına pose to 
pose (pozdan poza) animasyon denir.

Öğretmen, öğrencilerden atletik bir hareket seç-
melerini ve bunu internet ortamında araştırarak göz-
lemlemelerini ister. Örneğin gülle atma, uzun atlama 
gibi. Sonrasında her öğrenciye 7 adet 14 x 10 cm boy-
larında hazırlanmış dosya kâğıtları verilir ve öğren-
ciden, başlangıç hareketi ile bitiş hareketini ayrı ayrı 
kâğıtlara çizmesi istenir. Çizilen figürlerin boyutla-
rında veya çizilen konumunda sapmalar olmaması 
için bu aşamada ışıklı masa kullanılması isabetli olur. 
Bu etkinlik hareket anlatmaya yönelik olduğundan 
çizilen figürün olabildiğince ayrıntısız olmasına dik-
kat edilir. 
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Başlangıç, bitiş ve uç anahtarlarının çiziminin ar-
dından hareketin sürekliliğinin sağlanması için baş-
langıç ve uç arasına iki, uç ile bitiş arasına iki olmak 
üzere toplamda dörder tane ara kare çizilir. Süreç içe-
risinde, çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorun-
lara akıcı, esnek, orijinal çözümler bulması için öğ-
renciye fırsat verilir. 

Görsel 30: Başlangıç, uç ve bitiş anahtarları

Görsel 31: Bir ışık kaynağı üzerinden çizimlerin
gözlenmesi
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Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Formu”na, etkin-

lik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Şu an bu görseller elde hızlı hızlı oynatıldığında 
bir hareket görüntüsü verir. Bu aşamada çalışmayı 
bitmiş olarak değerlendirebiliriz. 

Zenginleştirme yapmak için akıllı telefon veya 
bilgisayar üzerinden görsellerin fotoğrafları çekilir. 
Bu işlem yapılırken kadrajın oynamaması için fotoğ-
raf makinesi sabitlenir ve resimler her defasında aynı 
yere konur. Basit bir uygulama kullanarak görseller 
foto slayt veya video hâline getirilerek dijital bir içe-
rik oluşturulur.

Oluşturduğu görsel sanat çalışması içerikleri ile 
dijital veya basılı sunum dosyası tasarlar. Sınıf içinde 
sunar.

Görsel 32: Başlangıç, bitiş, uç ve ara karelerin sıralanış biçimi
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ETKİNLİK NO : 13

ETKİNLİK ADI : KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN DENEYİMLERİN 

  SULTANI: BOYALI SU

Etkinlik Türü : Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara akıcı, esnek, orijinal çözümler bulur.

• Görsel sanat çalışması oluşturma sürecinde ortaya çıkabilecek beklenmedik / öngörülemeyen   
 değişimleri tahmin eder.

Disiplinler Arası Boyut : Kimya

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Farklı çeşit ve boyutta fırçalar, ekolin veya sulu boya, sarı (205),  
  kırmızı (505), ochre (227), orange (237), carmine (318),   
  ultramarine (506), green (600), kâğıt (pamuklu, 300gr, dokulu  
  veya dokusuz), kâğıt maskeleme bantı, kontrplak veya duralit  
  altlık, fön makinası, kulak pamuğu çubukları, pipet, mum,   
  şeker, ip, demir cetvel, maket bıçağı, su kovaları, pamuklu bez,  
  sünger, kâğıt havlu veya peçete, pişirme yağı, tepsiler veya tabaklar 

Uygulama Alanı : Temel Sanat Eğitimi 

  Leke 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Buluş Temelli Öğretim, Gözlem, Problem Çözme Gösterip   
  Yaptırma

Beceri Alanları : Problem Çözme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Sulu Boya Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kavramlar: 
Leke: Resim sanatında yüzeyin homojen bir şe-

kilde tek bir renk kullanarak örtülmüş parçası.
Sulu boya: Genellikle Arap zamkı ile karıştırılan 

pigmentlerin su ile seyreltilip, kâğıt üzerine fırçayla 
sürülmesi biçiminde uygulanan boya türü.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma: 
Zenginleştirme
Atölye Durakları (İstasyon Yöntemi)

Öğrenme-Öğretme Süreci:

Öğretmen, ısınma etkinliğinde, William Turner 
ve Georgia O'keeffe resimlerini gösterir. Örnek sanat 
eserleri ile ilgili sunum yapar.

Görsel 33: Kırmızı, mavi ve mor rüya atmosferi. 
Georgia O'keeffe.

Görsel 34: Zug Gölü, Joseph Mallord William
Turner, 1843, Suluboya resmi, Amerikan.

Bu suluboya, Turner'ın İsviçre Alpleri'nde yaptığı
eskizlerden stüdyoda boyanmıştır.

Öğretmen, William Turner ve Georgia O’keef-
fe'nin resimleri ve sulu boya teknikleri ile ilgili soru-
lar sorar:

• Sulu boya denince aklınıza neler geliyor?

Öğretmen, öğrencilere bu duygulardan kurtul-
mak için yapılması gereken ilk şeyin bunu unutmak 
olduğunu söyler. Yapılması gereken ikinci şey, ken-
dileri için sulu boya renklerini sulandırarak, kaplar 
veya bardaklarda sıvı boyalı sular elde etmektir. Ya-
pılması gereken üçüncü şey ise su ve yağın renklere 
neler yapabileceğini keşfetmek için kendilerine (bo-
yaya) şans vermektir.

Şimdi, denemelere başlayabiliriz. Sırasıyla: 

• Öğrencilerden iki maddenin karışımı ile ilgili 
tahminde bulunmaları istenir.

• Yağın ve suyun birbirine karışmaması konusuy-
la ilgili olarak bu iki sıvının ne kadar zorlanırsa 
zorlansın birbirlerine karışmayacağı ifade edilir. 
Yağ ya üstte ya da sulu boya ile yüzebilir ya da 
ilk önce kâğıda uygulandığında sulu boya renkle-
rinin kâğıda emilmesini engeller. Öğrencilerden 
bu iki maddenin bahsedilen özelliklerini kulla-
narak resim yapmaları istenir. Öğrencilerin bu 
bilgileri deneyimlemesi sağlanır. Aynı özelliğin 
mum için de geçerli olduğu öğrencilere hatırla-
tılır. Öğretmen, öğrencilerden isteyenlerin mum 
ile de bu çalışmayı yapabileceğini söyler.

• Sulu boya ve su tek tek kaplarda karıştırılır. Pi-
şirme yağı ayrı bir kaba konur. Sulu boya kâğı-
dı bir küvete yerleştirilerek, ıslatılır. Bir damlalık 
kullanılarak ıslak kâğıda sulu boya konur. Farklı 
bir damlalık kullanılarak kâğıda ve sulu boya yağ 
konur. Bu adımlar istendiği gibi tekrarlanır. Re-
sim grileşme ve kahverengileşmeye başlamadan 
önce, işlemi tekrarlama süresi ve sayısı sınırlan-
dırılmaz. Kâğıtlar hareket ettirilmeden kuruyabi-
lecekleri güvenli bir yere taşınır. Birkaç saat bo-
yunca veya gece boyunca kurumaya bırakılır. 
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Öğrencilerden, çalışmaları kururken izlemeleri istenir. Öğrencilere, çalışmaları kururken renklerin nasıl 
değiştiğini gözlemlemeleri ve rastlantısal sonuçların oluşturduğu güzellikleri izlemeleri önerilir. Yağ, kimyasal 
tepkime sonucu renkleri sökerek beyaz alanlar oluşturacaktır. Çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara 
akıcı, esnek, orijinal çözümler bulması için öğrenciler teşvik edilir.

Daha sonra öğrencilere, yaptıkları resimlere isim vermeleri söylenir. Yapılan çalışmalar hakkında öğrenci-
lerin görüşleri alınır. Yaptıkları çalışmalarıyla ilgili konuşmaları istenir. Çalışmalar atölyede sergilenir. 

Öğretmen sonraki hafta için eve ödev verir. Öğrencilerden kulak pamuğu çubukları, pipet, mum, şeker, 
ip, pamuklu bez, sünger vb. malzemeler ile rastlantısal, benzetme kaygısı olmadan lekeler elde etmeleri istenir. 
Öğrencilerden, hazırladıkları her bir deneysel çalışma için neler yaptığını anlatan notlar alması istenir. Yaptık-
ları çalışmaları gelirken yanlarında getirmeleri istenir.

Görsel 35: Hüda SAYIN YÜCEL, Nuh'u Nebiden 1, 2017, Kâğıt Üzerine Sulu Boya ve Kolaj Çalışması
Örneği



Ö Y G 1 5 9

ETKİNLİK NO : 14

ETKİNLİK ADI : AYAKLARIN İLGİNÇ HİKÂYESİ

Etkinlik Türü : Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasında somut kavramların betimlemesini yapar.

• Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için gözleme dayalı çalışmalar yapar.

• Görsel sanat çalışmasında figür-mekân ilişkisi içinde ön, orta ve arka plan oluşturur.

Disiplinler Arası Boyut : Anatomi, Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Kurşun kalem (siyah-kahverengi) (2B, 3B vb.) silgi, füzen, kuru  
  pastel boya, yağlı pastel boya, ölçme aracı, çeşitli kâğıtlar

Uygulama Alanı : Temel Sanat Eğitimi 

  Gözlem, Bakış Açısı ve Tasvir

  Çizgi-Leke Biçim-Form

  2 Boyut-3 Boyut

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Buluş Yoluyla Öğrenme, Gözlem, Canlandırma 

Beceri Alanları : Araştırma Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Füzen Tekniği

Sepya Kuru Pastel Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğretmen İçin Ön Hazırlıklar
Hazırbulunuşluk Isınma Etkinliği: MÖ 2000’li 

yıllara ait “Figürlü Mısır” resmi ve MÖ 500 yılına ait 
vazo (amfora) üzerinde Savaşçının Yola Çıkışı resmi 
(Sunum veya renkli çıktı olabilir.).

Ana Etkinlik: Silüet hâlinde (Silüetlerin büyük-
lüğü öğretmenin isteğine bağlıdır.) karton, asetat 
veya mukavva üzerinde, kenarları kesilmiş kalıp sol 
veya sağ şablonları. 

Profilden (yandan) çizilmiş nesnelerin (insan 
yüzü, büst, sandalye ve ayak vb. çizimi) çizim örnek-
leri.

Ressamların füzen, kara kalem vb. nesne çizim 
örnekleri.

Büst, bir çift manken ayak maketi veya kilden ya-
pılmış ayak vb. üç boyutlu nesneler (Seçilecek nesne 
ve nesnenin silüetleri öğretmene bırakılmıştır.).

Öğrenci İçin Ön Hazırlıklar
Ana Etkinlik: “Bakış Açısı Çalışma Yaprağı 1” et-

kinlikten en az 1 hafta önce aile ile birlikte evde ya-
pılmak üzere ayak fotoğraflarının çekimi veya çizimi 
için öğrencilere dağıtılır.

Kavramlar
Somut: Duyularla (görme, dokunma, koku, duy-

ma, tat) algılayabildiğimiz her şey.
Kavram: Bir nesnenin veya düşüncenin zihinde-

ki genel tasarımı.
Betimleme: Bir şeyi sözle, yazıyla ve çizimle an-

latma. Göz önünde canlandırma. Tasvir.
Ayak: Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve 

yere basan bölümü.
Çizim: Çizilerek oluşturulmuş biçim.
Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, 

niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı 
olarak ele alınıp incelenmesi.

Anatomi: İnsan, hayvan ve bitkilerin beden ve 
gövde yapısı.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Zenginleştirme
Atölye Durakları (İstasyon Yöntemi)

Öğrenme-Öğretme Süreci

Hazırbulunuşluk Isınma Etkinliği

Öğretmen, etkinliğe bir öykü ile başlar.

“Bir varmış, bir yokmuş, iki boyut var iken üç bo-
yut yokmuş, çizgi varmış her yerde ama form ise hâlâ 
aranıyormuş. Geçmiş zaman beşiğinde Mısırlı hüküm-
darlar içinde, günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce bir 
ressam tarafından çizilen bir çift ayak varmış. Mısır 
resminde, ressamlar iki ayağı profilden (yani yandan 
görünüm) çiziyorlarmış ama ikisi de sol ayakmış. Sağ 
ayak buna çok ama çok üzülüyormuş. Arada sol ayağa 
sızlanıyormuş ‘Neden beni hiç çizmiyorlar?’ diyormuş. 
‘Beni sevmiyor mu ressamlar?’ diye ağlıyormuş. Sol 
ayak ona teselli vermek için ‘Baksana bir! Dinle beni 
bir dakika… Bacaklara, kollara, omuzlara ve göze 
bak. Onlarda da bir gariplik yok mu? Bacaklar ve kol-
ları profilden, göz ve omuzları ise önden çiziyor, bizim 
mısırlı ressamlar…. Bu biçimde çizmelerinin nedeni 
bizi sevmemeleri olamaz. Belki de böyle çizmelerinin 
bir nedeni vardır.’ diyerek onun hüznünü paylaşıyor-
muş. Gel zaman git zaman, asırlar asırları boncuk gibi 
kovalıyormuş. Mısırlılardan 1000 yıl sonra Girit’teki 
ressamlar ayak küçük parmağını çizmeyi keşfetmişler. 
Bizim sağ ayak için büyük bir umut doğmuş. ‘Yaşa-
sın, artık ben de resimlerde olabileceğim.’ diye sevinç 
çığlıkları atmış. Artık tüm resimlerde o da yer alma-
ya başlamış. Hatta öyle hareketli olmuştur ki bir va-
zonun üzerindeki resminde artık insanlara hep yan-
dan, yani profilden bakmaktan sıkılıp önden bakmaya 
karar vermiş. Bu, insanları çok etkilemiş. Artık yerin-
de duramazmış. Bununla da yetinmeyen ayak, günü-
müzden 2500 yıl önce, çizgi olarak kalmayıp mermer-
de kasları, kemikleri, damarları, tırnakları ve derisi ile 
salınmaya başlamış. Ayak, artık daha umutluymuş. 
Böylece ressam ve heykeltıraşlar tarafından çok farklı 
şekilde ayaklar çizilmeye, resimlenmeye ve ayak hey-
kelleri yapılmaya devam etmiş. Onlar ermiş muradı-
na, biz kerevetine (tahtadan sedir) çıkmak yerine; siz 
küçük ressamlar yeni şeyler keşfettiğiniz, gözlemlediği-
niz ve resim yapmayı sevdiğiniz sürece ayakların hikâ-
yesi bitmemesi dileğiyle…”

Hüda SAYIN YÜCEL
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Bu öyküden yola çıkarak öğretmen aşağıdaki 
dört soruyu öğrencilere merak uyandırmak için so-
rar. Doğru cevaplar atölye etkinliklerinin sonunda 
verilir.
1. Sizce, ayaklar neden önce mutsuzken sonra mutlu 

oldular?
2. İnsanlar hangi ayak çizimlerinden etkilendiler, ne-

den?
3. Sizce, Mısırlı ressamlar ayakları nasıl çiziyorlardı? 

Neden profilden (yandan görünüm) çiziyorlardı?
4. Sizce Mısırlı ressamlar ayakları çizerken gözlem 

(çevredeki nesneleri incelemek) mi yapıyorlardı 
yoksa ustaların (kendinden önceki yaşlı ressamla-
rın) anlattıklarına göre mi çiziyorlardı?

5. Sizce Giritli ressamlar ayak küçük parmağı çizi-
mini nasıl bulmuşlardır? Neleri araştırmışlardır ve 
nasıl araştırma yapmışlardır? 

6. Sen olsan ayak küçük parmağı çizimi için nasıl bir 
yöntem geliştirirdin ya da hangi parmağı çizerdin? 

7. Sen olsan ayak küçük parmağı çizimi için nasıl bir
 yöntem geliştirirdin? Neden?

Öğrencilerle karşılıklı diyalog şeklinde gerçekle-
şen soru cevapların ardından, öğretmen “Bakış Açısı 
Çalışma Yaprağı 2”yi dağıtır. Hikâye ve sorduğu soru-
lar ışığında çalışma kâğıdını doldurmalarını ister. Ba-
kış Açısı Çalışma Kâğıdı 1 ve 2 etkinlik çizimleri aynı 
anda görülebilecek şekilde sunulur ve bunlar üzerine 
konuşulur. Öğrencilerin görüşleri alınırken çizimde 
gözlem, bakış açısı, tasvir, çizgi, leke, şekil (2 boyut) 
ve form (3 boyut) kavramlarına giriş yapılır.

Ana Etkinlik
Ana etkinlik başlangıcında öğretmen, hikâyeyi  

öğrencilere tekrar okur. Öğrencilerden istekli olan-
larla canlandırma yapılabilir. 

Ana etkinlikte canlandırma sonrası öğretmen iki 
soru sorar:
1. Ressam olsaydınız, gördüğünüz nesnelerin çi-

zimlerini (betimlemek-tasvir-görünüşüne en uy-
gun şekil) yapmak için hangi yolları izlerdiniz? 
En çok beğendin hangisiydi? 

2. Somut nesnelerin betimlemesi veya çizilmesi 
(sözlü tasvir ve iki boyutlu kâğıt üzerine çizimi, 
resimlenmesi) için bir ressam olarak araştırmala-
rınızı ve gözlemlerinizi nasıl yaparsınız veya bilgi 
ve beceriyi edinirsiniz? soruları üzerinde duru-
lur. 

 Aşağıdaki örnek cümleler gibi öğrencilerin fikir-
leri alınır.

• Nesnelerin silüetlerini kâğıda çizerim.
• Ressamların çizimlerini taklit ederim.
• Öğretmenin (usta ressam) çizim sürecini izlerim,
• Kendi deneyim (nesneye bakarak), gözlemlerim-

le çizim yaparım,
• Çizim yaparken yeni şeyler (buluşlar) denerim. 

Alınan fikirler ve bu beş soru üzerinden, daha 
önceden resim atölyesinde oluşturulan 5 atölye çalış-
masına geçilir. (Her öğrenci, etkinlikleri 1. atölyeden 
5. atölyeye doğru sırasıyla yapabilir veya atölye etkin-
likleri olarak da yapılabilir.) 

Görsel 36: Mısır Duvar Resmi Örneği
Görsel 37: Ayağın Yandan 
Görünüm Çizimine Örnek
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1. Zihnimdekiler Atölyesi: Bu atölyede 25x35 cm 
resim kâğıtlarının bir yüzüne nesne (bardak, san-
dalye, kuş, elma vb.) isimleri yazılır. Atölyeyi se-
çen öğrencilerden nesne isimlerinin yazılı olduğu 
bir kâğıdı seçmesi istenir. İsim yazılı olan tarafa 
nesneyi önce sözlü, sonra da yazılı tarif etmesi 
istenir. Nesnenin ismi yazılı olan kâğıdın ön yü-
züne nesneyi yazılı olarak betimlemesi, kâğıdın 
arka tarafına ise neneyi çizmesi istenir. Nesneye 
bakmadan, sadece yazdıklarından ve zihninden, 
hayal ederek çizmesi istenir. Nesne ile ilgili eski 
bilgilerine dayalı çizimler ortaya konur. Çizim 
için kurşun kalem önerilir.

Görsel 40: Ayağın Altan ve İçten Görünümün 
Çizimi

2. Silüetler Atölyesi: Daha önceden hazırlık yapı-
lan nesne silüetlerin olduğu atölyedir. Silüetlerin 
kenarlarından kâğıtlar üzerine dış kenarlarını 
çizmeleri istenir. Nesnenin dış çizgileri çizildik-
ten sonra, silüetin iç yüzeyini istedikleri gibi çi-
zimler yapılabileceği söylenir. Çizimler için pas-
tel boya Farklı çeşit ve boyutlarda kâğıt tercih 
edilmesi önerilir. Silüet kalıplar akrilik gibi bo-

yalar ile de kâğıt yüzeyine baskı yapılarak kulla-
nılabilinir. Nesnelerin yüzeyleri boyanarak, kâğıt 
üzerine baskı yapılarak silüetleri alınabilinir.

3. Usta Ressamlar Atölyesi: Ressamların kara ka-
lem gözleme dayalı çizimlerinin, renkli veya si-
yah beyaz fotoğraflarının olduğu atölyedir. Öğ-
rencilerden, ressamların çizimlerinden birini 
seçmesi istenir. Seçtiği çizimi, masada bulunan 
kâğıtlardan ve kalemlerden seçip boş kâğıda ye-
niden çizmesi istenir. Buradaki amacımız, öğren-
cinin ressamın çizimini bire bir yapması değildir. 
Sadece, çizim yaparken ressamların resimlerin-
den de öğrenebilineceğini kavramasıdır. Farklı 
kâğıt boyutu, kâğıt çeşidi, füzen, sepya (kahve-
rengi), kurşun kalem, kuru ve yağlı pastel tercih 
edilmesi önerilir.

Görsel 41: Ayağın Farklı Yönlerden Artistik Çizimi

Görsel 38:Ayakların Farklı Açılardan Görünümlerinin Çizimleri
Görsel 39:Sağ ve Sol Ayağın önden 

Görünümün Çizimi
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4. Gözlem ve Deneyimler Atölyesi: Gözlem atöl-
yesinde ise çeşitli nesneler (vazo, oyuncak bebek, 
bardak vb.) yer alır. Öğrenciden bu nesnelerden 
birini seçmesi istenir. Seçtiği nesneyi gözlem 
atölyesi masasında bulunan kâğıt, kalem, boya 
çeşitlerinden birini tercih ettikten sonra bakarak 
çizmesi istenir. Buradaki amacımız, öğrencinin 
nesneyi bire bir yapması değildir. Sadece, çizim 
yaparken ressamların gözlem yaptıklarını kavra-
masıdır. Öğrenciden ayakları  figür-mekân ilişki-
si içinde ön, orta ve arka plan oluşturacak şekilde 
çizmesi de beklenir.

Görsel 42: Ayağın Rastlantısal Çizgilerle Çizimi

5.  Rastlantısal Buluşlar Atölyesi: Nesnelerin çi-
zimlerinde öğrencilere sezgisel yolla nesneleri 
keşfedebilecekleri bir atölye çalışmasıdır. Mürek-
kep, fırça ve su kullanarak nesne çizimlerini yap-
maları istenir. Fakat bu atölyede kısıtlama yoktur. 
Nesneyi bire bir karşısında gözlemlemek için ala-
bilir veya ressamların çizimlerinden yararlanabi-
lir. Çizimlerini oluştururken istenen tek şey rahat 
ve özgür olmalarıdır. Karşılaştıkları problemler 
(oran-orantı, benzetme, malzeme vb.) için kendi 
çözümlerini oluşturabilmeleridir.

Değerlendirme Etkinliği 

Beş atölye çalışması sonrası her bir çalışma pa-
noda sergilenir. Öğrenciden, yaptığı çizimleri anlat-
ması istenir. Nesneleri çizerken hangi atölyede neler 
öğrendiği sorulur. Öğretmen, değerlendirme etkinli-
ğinde her bir öğrenciye çizimleri üzerinden şu dört 
soruyu sorar:

• Çizimlerini yaptığın nesnelerin isimleri nelerdi? 
Sence, ayaklar gibi hisseden bir nesne çizimin var 
mı? Neden?

• Nesne çizim atölyelerinden en çok hangisinde keyif 
aldın? Neden?

• Hangi atölyede yaptığın çizim ile Mısırlı ressamlar, 
ayakları nasıl çizdiğini öğrendin? sence neden pro-
filden (yandan görünüm) çiziyorlardı? Sen olsan 
nasıl çizerdin?

• Giritli ressamlar, ayakları çizerken gözlem (çevre-
deki nesneleri incelemek) mi yapmışlardı? 

Ayak küçük parmağı çizimini yapmayı nasıl bul-
muş olabilirler? Gözlem atölyesinde çizim yapmak 
sana ne kazandırdı? “Ayakların İlginç Hikâyesi” et-
kinliğinin son aşamasında öğrencilerden, farklı bir 
nesneyi belirlemeleri ve bu nesneyi istedikleri yön-
den veya yönlerden (önden, yandan, üstten, çapraz-
dan vb. ) ve istediği teknik (kara kalem, pastel boya, 
dijital ortam vb.) ile çizmeleri istenir. Çizimleri ya-
pılan çalışmalar herkesin görebileceği şekilde ser-
gilenir. Etkinliğin sonunda “Öz Değerlendirme” ve 
“Çizimlerim İçin Araştırma Becerileri Dereceleme 
Ölçeği” formları öğrencilere doldurtulur.

Değerlendirme: 

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme” ve “Çizim-
lerim İçin Araştırma Becerileri Dereceleme Ölçeği” 
formlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.
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Nesne İsmi:

Nesnenin fotoğraflarını şıklardaki yönergeye göre boş kutucuklara yapıştıralım veya çizelim.

A. Sağ Yandan Görünümünün Fotoğrafı B. Sol Yandan Görünümünün Fotoğrafı

C. Önden Görünümünün Fotoğrafı D. Arkadan Görünümünün Fotoğrafı

E. Alttan Görünümünün Fotoğrafı F. Üstten Görünümünün Fotoğrafı

Bakış Açısı Çalışma Yaprağı 1

Öğrencinin Adı Soyadı:
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ETKİNLİK NO :  15
ETKİNLİK ADI :  BENİM GÖZÜMDEN DOĞU KARADENİZ EVLERİ  
  (RİZE EVLERİ)
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır. 

•  Görsel sanat çalışmasında somut kavramların betimlemesini yapar. 

•  Görsel sanat çalışmasını oluşturmak için gözleme dayalı çalışmalar yapar. 

•  Görsel sanat çalışmalarında hayal ürünü ögelere yer verir.

•  Görsel sanat çalışmasında nesneler, olaylar veya konular arasında benzerlikler kurar. 

•  Görsel sanat çalışmasını oluştururken karşılaştığı sorunlara akıcı, esnek, orijinal çözümler bulur. 

•  Görsel sanat çalışmasında ölçü ve oran-orantıya dayalı uzamsal becerilerini kullanır. 

•  Görsel sanat çalışmasında nesnelerin biçimsel değişim ve dönüşümlerini yapar 

•  Farklı yazılı kaynak, kavram ve temalardan esinlenerek görsel sanat çalışması oluşturur.

•  Görsel sanat çalışmalarını; temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, müziklerden, hikâyelerden  
 esinlenerek oluşturur. 

•  Türk kültürüne ait mimari elemanları açıklar. 

•  Kendisi ve akranlarının çalışmalarındaki fikir ve duygularını yorumlar.

Disiplinler Arası Boyut : Görsel Kültür-Sosyal Bilimler-Çevre-Mimari

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Farklı boyda resim kâğıtları, 70x100 cm beyaz fon kartonu, resim  
  kalemi, çeşitli türde renkli marker kalemler

Uygulama Alanı :  Resim, Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma, Uygulama, Soru-Cevap, Keşfetme, Tasarım, İşbirliğine  
  Dayalı Öğrenme

Beceri Alanları  : Yaratıcı düşünme becerisi, eleştirel düşünme becerisi

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Marker Boyama Tekniği, Köksap Analiz Yöntemi

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Öğretmen tarafından Karadeniz evlerine ilişkin 
örnek görselle dayalı sunum hazırlanmalıdır. Bu ha-
zırlık süreci öğretmen ve öğrencilerin birlikte araştı-
rarak hazırlaması üzerine de yapılandırılabilir.

Kavramlar

Mimari örüntü: Bir yapının inşa edilmesinde ya-
pıyı sağlamlaştıran tekrar edilmiş mimari özellikler.

Cumbalı ev: İki ya da üç kattan oluşan geleneksel 
ev mimarisinde en üst katın bir kısmının öne doğru 
çıkıntılı yapılması ile oluşturulan kısım. 

Saçak: Evlerin çatılarında öne-arkaya-yanlara 
doğru çıkan çıkıntı kısım. 

Ön Bilgiler

Mimari unsurların sahip olduğu sanatsal öge ve 
ilkeleri bilir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Süreç farkılaştırma

Öğrenme-Öğretme Süreci 

Geleneksel Doğu Karadeniz evleri ile ilgili genel 
bilgi verilir. Doğu Karadeniz evlerinin mimari özel-
likleri bölgedeki çevresel etmenlere göre şekillendiği 
vurgulanır. Bu çevresel etmenlerden coğrafi ve iklim-
sel özellikler üzerinde durulur. Yağış alan Doğu Kara-
deniz bölgesi içinde geleneksel evlerin özelliklerinin 
bu bağlamda değişiklik göstermekte olduğu öne çıka-
rılır. Doğu Karadeniz'in özelliği metinde açıklanıyor 
zaten, Doğu Karadeniz mimarisi diye alan yazında 
spesifik bir belirleme vardır. Hem arazi hem de iklim 
koşulları tüm karadenizden farklıdır. Orman içeren 
bir bölgede olması ile birbirine dağınık ve aralarında 
mesafe olacak şekilde yapılanması arasında ilişki ku-
rulur. Bu durumun sonucu olarak orman içinde doğa 
ile bütünleşik yapıda oluşturduğu görsel etki, yamaç 
tepelerindeki evlere dar ve uzun patikalar ile ulaşılan 
yapı estetik ve biçimsel yansımalar bağlamında tartı-
şılır. Mimari örüntüye dayalı olarak evlerin ahşap ya-
pısına ya da iskeletine, uzun saçaklarına, ahşap kapı 
ve pencere kapılarına, dikey ve yatay ahşap taşıyıcıla-
ra vurgu yapılır.

Öğretmen, geleneksel Karadeniz evleri ile ilgili 
örnek görseller gösterilir.

Görsel: 43: Değişik Malzemelerle Yapılmış Farklı Karadeniz Evleri
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Karadeniz bölgesi evleri ile birlikte yaşam biçimi uzantılarına dayalı da örnekler verilir. Bölgede en ko-
lay ulaşılabilen malzeme olması nedeni ile günlük yaşam içerisinde kullanılan çam, kayın, ladinden yapılmış 
ahşap ev eşyalarından örnekler gösterilir ve dayanıklılığına işlevsel bağlamda değinilir. Karadeniz’de ahşabın 
önemine vurgu yapılmaktadır. Takibi zorlaştırmamakta bölgenin ahşaba dayalı üretim süreçleri vurgulan-
maktadır.

Ahşap yanında taş ve ahşap malzemenin evlerde birlikte kullanımına ilişkin örnekler gösterilir. Ancak 
ahşap kadar yoğun olmamasına ilişkin bölgesel özellikler de nedenleri ile tartışılır (bölgenin taşlık bir yapıda 
olmaması, işlenmesi ve taşınmasının kimi zorluklar içermesi vb.). Bölgedeki evlerin yapısal özelliklerine yan-
sıyan iklimsel etmenler de soru-cevap yöntemine dayalı olarak öğrenciler ile tartışılır. Çatı yapısının farklılık 
göstermesinin iklim koşulu ile ilişkisi kurulur. Yağmur suları evlere girmesin ve zarar vermesin diye diğer 
bölgelere göre farklılık göstermesi sonucuna varılmaya yönelik olarak tartışma sürdürülür. Bu farklılığa dayalı 
özelliklerden en önemlisi çatıların saçaklarının uzun olması ve diğer bölgelere göre daha eğimli olması vur-

Görsel 44: Karadeniz bölgesi örnek ev eşyaları

Görsel 45: Taş değirmen Görsel 46: Uzun saçaklı çatı
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gusu yapılır. Çatının bu özelliğinin yağmurun yapıya 
etkisini azaltmakta olduğuna ilişkin mimari özellik 
öne çıkarılır.

Karadeniz bölgesinin coğrafi ve iklim koşulları-
nın geleneksel evlerin yapım sürecine yansıması ön 
bilgi ve tartışmalara göre varılan sonuçlar bağlamın-
da öğrenciler ile sorgulanır. Evlerin özelliklerini sor-
gulamaya yönelik sorular ile etkileşime dayalı bir far-
kındalık oluşturulur.

“Sizce Karadeniz evleri neden birbirlerinden uzak 
olarak yapılır?”

“Evlerde kullanılan malzeme olarak dayanıklı ah-
şap ve zaman zaman da taş kullanılmasının nedenleri 
ne olabilir?”

“Bölgedeki evlere güzel örneklerden biri de Fındık-
lı’da eski adı ile Canpet, yeni adı ile Meyvalı Köyü’nde 
Cengiz Amca’nın müze evidir (Cengiz Amca’nın soyadı 
da Cengiz olduğu için bu şekilde anılmaktadır.). Bu ev 
hem geleneksel bir Rize evi hem de Cengiz Amca’nın 
kendi çabaları ile oluşturduğu bölgeye ait geleneksel 
yaşamı yansıtan eşyaların sergilendiği özel bir evdir. 
“Masu(n)iyet Müzesi” isimli bu ev emekli öğretmen 
olan Cengiz Amca’nın Orhan Pamuk’a bir harf farkı ile 
meydan okuduğu şirin bir müze evdir. Bu evin görü-
nüşünden örnekler aşağıda yer almaktadır.”

Sorulara dayalı öğrencilerin verdikleri yanıtlar 
birlikte tartışılır Karadeniz bölgesi içerisinde Doğu 
Karadeniz’de Rize bölgesine ait örnekler üzerinde 
durulur. Bu noktada aşağıdaki bilgiler ile farkındalık 
artırılır:

“Rize, geleneksel Karadeniz evleri ile en güzel 
örneklerin görülebileceği şehirlerden biridir. Bu böl-
gede ahşap ve taşın birlikte kullanıldığı birçok örnek 
vardır. Evler genelde yamaçlara yapıldığı için en alt 
katta bodrum yer alır ve çoğunlukla bodrum katın 
üzerine çıkılan iki kattan oluşur. Dış duvar yapısı ol-
dukça dikkat çekicidir. Rize evlerinin çok güzel ör-
neklerini Çamlıhemşin ve Fındıklı’da görmek ola-
naklıdır. Bu bölgedeki evlerin bir kısmının ahşap 
birleştirme ögeleri arasına düzgün kesilmiş taşların 
yerleştirilmesi ile oluştuğu söylenebilir.” 

Görsel 47: Geleneksel Karadeniz evleri

Görsel 48: Cengiz Cengiz Müze Evi
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Rize’nin Fındıklı ilçesindeki köylerde bulunan taş ev örneklerine baktığımızda neler dikkatinizi çekiyor?

“Yatay ve dikey ahşaplarla bölünmüş duvar arasına yerleştirilmiş gri ve beyaz taşlar, çok güzel bir ritim etkisi 
ile birleşerek estetik bir doku etkisine dayalı biçimsel bir özellik oluşturmuştur. Aynı zamanda pencere camının 
duvarın etkisini bozmayacak biçimde küçük parçalara ayrılan bir kafes kasnak ile desteklenmesi dikkat çekici. 
Pencerenin iki kenarında yine bölgenin zorlu hava koşulları hakim olduğunda kapanmak üzere ahşap parçalar 
yer almakta. Saçaklar ise oldukça uzun olarak inşa edilmiştir. Aynı zamanda ev içinde yine evin duvarlarını güç-
lendirmek için çamur ve hasır malzemenin birleşimine dayalı destek malzemeleri de dikkati çekmektedir.” 

Görsel 49: Evlerden kesit

Görsel 50: Ev duvarlarını destekleme unsurları ve evlerin genel görünümü 
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Doğu Karadeniz evleri bölgenin coğrafi ve iklimsel özelliklerini barındıran kendine özel birçok özellik 
barındırır. Bu özellikler doğa ile uyumlu bir şekilde ve yine doğadan malzemesini bularak inşa edilir. Bu özel-
likleri nedeni ile de o güzel doğanın bir parçası gibi görünür. 

“Şimdi sizlerin kendi yaşadığınız bölgelerdeki evlerin özelliklerini düşünmenizi istiyorum. Bir tatilde ya da 
aile büyüklerinizin yaşadığı farklı yerleri ziyaretleriniz sırasında dikkatinizi çeken farklı ev ya da bina yapılarını 
da düşünebilirsiniz.” cümlesi ile etkinlik için ön bilgiler birlikte sorgulanır.

Bu sorgulama sonrası ön bilgilerinden hareketle farklı bölgelerdeki farklı özellikte evlerden örnekler gös-
terilerek mimari yapı özelliklerinin bölgesel yansımaları birlikte sorgulanır.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı koşullara göre evlerin mimari özelliklerinin de değişkenlik göster-
mekte olduğuna ilişkin örnekler gösterilir. Bu örnekler ile Doğu Karadeniz evleri arasındaki farklılıklar vur-
gulanır. Örneğin kerpiç ve ahşaptan yapılan tarihî cumbalı Odunpazarı evleri, çok pencereli Şirince evleri 
birbirinden ve Doğu Karadeniz evlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklılığın nedenleri birlikte sorgulanır 
ve örnekler çoğaltılabilir.

Örnekler çoğaltılır. Tamamen taştan yapılan evler üzerinde durulur. Örneğin Girne’deki ve Sığacık’taki taş 
evler de tamamen taştan yapılmaları anlamında farklılık göstermektedir. 

Görsel 51: Odunpazarı evleri

Görsel 53: Girne

Görsel 52: Şirince

Görsel 54: Teos - Sığacık
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Görsel 55: Sığacık-Seferihisar-İzmir

Görsel 56: Konak tipi evler

Yine evlerin mimari yapısının değişkenliğine ilişkin örnekler gösterilir. Örneğin Sığacık’ta çok pencereli 
evlerin birbirine yakın, dar sokaklar ile bitişik olarak inşa edilmesine ilişkin örnekler gösterilir.
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Türkiye’nin birçok bölgesinde farklı mimari özel-
likler örnekler üzerinden tartışılır. Örneğin konak 
tipi evlerin hem ahşabın etkili kullanımı ile hem de 
yapı olarak ihtişamı ile dikkat çekici özelliğinin yanı 
sıra doğa ile bütünleşik yapıda olması üzerinde du-
rulur. 

Farklı bölgelerdeki farklı evlerin genel yapısı tar-
tışıldıktan sonra tekrar Doğu Karadeniz evleri konu-
suna dönülür. Bu evler içinde Rize ve civarındaki taş 
ahşap karışımı evlerin biçimsel özellikleri hatırlatıla-
rak evleri kendi bakış açıları ile yeniden tasarlamaları 
istenir. 

“Siz olsaydınız bu güzel Doğu Karadeniz evlerini 
nasıl tasarlardınız?” sorusu ile hem görsel hem de bi-
çimsel analizlerini yansıtmaları sağlanır. 

Tasarlama sürecinde coğrafi özellik ve mimari 
niteliği yok etmeden yeniden yorumlamaya dikkat 
etmeleri vurgulanır. Yani ahşap birleştirme ögeleri, 
içlerindeki taş yerleştirmeler, dik çatı vb. özellikleri 
unutmamaları istenir. 

Tasarımsal olarak mimari sürece farklı nasıl ba-
kılabileceklerine ilişkin yollar sorgulanır. Biçimsel 
özellik, renk, doku, geleneksel bir motif kullanabile-
cekleri üzerinde durulur. 

“Farklı bakmak ne demek?” sorusu ile tasarım 
süreci sorgulanarak yaratıcı bakış açısı geliştirilir. 

Tasarımda renkleri değiştirebilir miyiz?

Tasarımda nazar boncuğu motifi ya da sevdiği-
miz başka bir motifi kullanabilir miyiz?

Tasarımda kullanacağımız geometrik şekiller ne-
ler olabilir?

Tasarladığımız evlerin penceresini nasıl farklı ya-
pabiliriz?

Tasarladığımız evlerin çatısında ya da başka bir 
yerinde bizim sevdiğimiz bir şekil olsaydı ne olurdu?

Örneğin yıldız, üçgen, deniz dalgası, balık pulla-
rını düşünün bunların dokusunu çatıda nasıl kulla-
nırız?

Bu evlerin çatısında, yanında ya da önünde sev-
diğimiz bir hayvan olsaydı ne olurdu ve nasıl çizer-
dik? soruları ile öğretimde sürece ilişkin farklılaştır-
ma gerçekleştirilir. 

Daha çok detay sorgulamak isteyen öğrenciler 
detaylı araştırmaya yöneltilir daha temel düzeyde 
gördüklerini yorumlamak isteyen öğrenciler ile fikir-
leri üzerine tartışılır. Öğrenciler içinden daha sorgu-
layıcı, meraklı ve keşfetme eğilimi gösterenler farklı 
yaratıcı süreçlere yönlendirilir. Konu üzerine yeterin-
ce odaklanmaları sağlanır. 

Evleri nasıl tasarlayacaklarına ilişkin karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunmalarına olanak tanınır. Bu 
sorgulama için büyük bir karton kâğıt (70x100 cm) 
üzerine bütün çocukların geleneksel Karadeniz ev-
leri ile ilgili ne öğrendiklerini yazmaları istenir. Her 
çocuk aynı anda kâğıdın bir parçasını kullanır. Daha 
sonra ne öğrenmek istediklerini yazmaları istenir. 
Son aşamada ise öğrendiklerine dayalı başkalarına 
ne öğretmek istediklerini yazmaları istenir. Çocukla-
ra renkli kalemler dağıtılarak (tercihen marker) yaz-
dıklarını birbirlerinin yazdıkları ile karşılaştırmaları 
istenir. Bu karşılaştırmaya dayalı olarak tasarlama sü-
recinde eklemek istedikleri, çıkarmak istedikleri, dö-
nüştürmek istedikleri noktalar belirlenir. Ayrıca ne 
tür yenilikler ile farklı, sıra dışı, değişik ve ilginç bir 
tasarım yapabileceklerini sorgulamaları için zemin 
oluşturulur. Birbirine benzeyenleri ve birbirinden 
farklı olan kavramları farklı renkte daireler içine al-
maları ve bu daireler içerisindeki kavramların başka 
ne ile ilişkilendirilebileceğini sorgulamaları istenir. 
Karton üzerinde birleştirmek istedikleri kavramları 
renkli kalemler ile birleştirebilecekleri söylenir. Böy-
lece çocukların karşılıklı etkileşimi, fikir alışverişi ve 
tasarım ön hazırlık süreci tamamlanmış olur. 
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Görsel 57: Örnek tasarım hazırlık aşaması (Köksap analiz yöntemi)

Tasarım hazırlık aşaması ile yaratıcı bakış açıları desteklenen öğrencilerden fikirlerini ortaya koymaları 
istenir. İstenilen büyüklükte bir resim kâğıdı üzerine tasarımlarını çizmeye başlarlar. Tasarımın biçimsel özel-
liğinin öne çıkması için ev içinde kullandıkları her bir parçaya kontur çizgisi eklemeleri gerektiği vurgulanır. 
Çizim bittikten sonra renklendirmeye geçilir. Renklendirme aşamasında geniş alanların rahat, canlı ve parlak 
renklerle boyanabilmesi için büyük boy markerler kullanılır. 

Konu

Fikir Üretme
Keşfetme

Geliştirme
Değerlendirme

geleneksel evler
geometrik özellikler
farklar benzerlikler

yeniden tasarlamak
eklemek

değiştirmek

değiştirdiklerimiz
tasarladıklarımız

eklediklerimiz
yenilikler

öğrendiklerimiz
bilek istediklerimiz

öğrenmek istediklerimiz

farklı
sıradışı
değişik
ilginç
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Etkinliğe dayalı olarak yukarıda yapılan yeniden 
yorumlamaya dayalı Geleneksel Karadeniz Evi uygu-
lama örneğine bakıldığında evde nazar boncuğu im-
gesinin çokça kullanıldığı, geleneksel yapıda dörtgen 
birleştirme ögeleri içindeki taş özelliğinin tekrarına 
dayalı birimlerinin farklı renklerde boyanarak yeni-
den yorumlandığı görülür. Örnek çalışmada çatının 
dik konumuna vurgu yapan öğrenci çatı içinde sevdi-
ği şekiller olan yıldız, üçgen, dalga, zikzak gibi farklı 
biçimsel özelliklere yer vermiştir. Ayrıca pencereler 
her iki evde de farklı şekilde yorumlanmıştır. En sev-
diği hayvan olan kuşu da yine benzer özellikte renk-
lendirerek ev ile bütünleştirmiştir. 

Etkinlik bitiminde geleneksel Doğu Karadeniz 
mimarisinin nasıl yorumlandığı üzerine tartışılır, öz 
ve akran değerlendirmesi yolu ile farklı bakış açıları-
nın özellikleri derinlemesine sorgulanır.

Ek Etkinlik Önerisi

Farklı bölgelere ait evler ile örneğin Safranbolu 
Evleri, Amasya Evleri vb. konu tekrar edilebilir. Evle-
rin biçimsel özellikleri içinde detaylara odaklanılarak 
konu derinleştirilebilir. Pencere, kapı, kapı kolu, bal-
konu, cumbası vb. özellikler detaylı sorgulanabilir. 

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Akran Değerlendirme Formu ve 
Öz Değerlendirme Formu” etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 58: Karadeniz evleri yorumu
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ETKİNLİK NO : 16

ETKİNLİK ADI : MÜZEDE ZAMANDA YOLCULUK 

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 1

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim Biçimlendirme  

  Sanat Eleştirisi

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Müze, sanal müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, ören yeri vb. mekânların sanat açısından önemini  
 ifade eder.

• Sanat eserlerindeki farklı kültürlere ait motiflerin benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır.

• Müze çeşitlerini özelliklerine göre sınıflandırır.

Disiplinler Arası Boyut: : Tarih, Edebiyat.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıtları, çizim kalemleri, renkli kuru boyalar, akrilik  
  boya, makas, çeşitli boyda fırçalar, yapıştırıcı, renkli kâğıtlar

Uygulama Alanı : Müze Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Keşfetme, Araştırma Yoluyla Öğretim, 

  Buluş Yoluyla Öğretim, Gözlem, Beyin Fırtınası, 

  Anlatım, Soru-Cevap.

Beceri Alanları : Bireysel Çalışma Becerisi 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencinin, sevdiği bir nesneyi çantasında müze 

gezisi için getirmesi istenir. 

Kavramlar
Kültür-Yaşam-Sanat ilişkisi: Sanat eleştirisinde 

ve yapıt üretiminde öne çıkan; ayrıca sanatta anlam 
üretme aşamasını etkileyen, insan yaşamında da bir-
birini etkilediği bilinen üçlü.

Benzerlik Yakalama: Anlam, renk, mekân, nes-
ne, biçimlerin ilişkilendirilmesi.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ön Bilgiler: Sanat eserlerinde kullanılan teknik-

leri bilir.
Sanat tarihinde farklı dönemlerdeki sanat eserle-

rini tanır.

Öğrenme-Öğretme Süreci
Müzeler; sanat, kültür, bilim vb. birçok alanda ta-

rihsel süreçte yaşanmışlıklar ile birikimlerin paylaşıl-
dığı süreç dokümanları niteliğiyle, hem geçmişe hem 
de geleceğe yönelik farkındalık yaratmaktadırlar. Ay-
rıca müzeler; araştırma, belgeleme, toplama, koruma, 
sergileme gibi işlevleri ile eğitime eğlenceyi de içine 
katarak paylaşma özellikleri olan yaşayan kurumlar-
dır. Bu özellikleri dikkate alındığında müze çeşitleri-
nin nedenselliği anlaşılmaktadır. Etkinlik uygulama 
sürecinde bu bilgiler üzerinden öğrenciler ile bildik-
leri müze ve başka hangi tür müzelerin bulunduğu 
bilgi paylaşılarak ihtimaller üzerinden farklı müzele-
rin neler olabileceği tartışılır. Bu çalışmada müze çe-
şitlerinin hem isimleri hem de içerikleri ilişkilendiri-
lerek bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Bu paylaşım hem 
öğrencilerin geçmiş birikimleri hem de öğretmenin 
bilgi aktarımı ile yapılmalıdır.

Müze gezisi öncesi öğrencilerden yanlarında 
kendilerine ait bir objeyi müzeye çantalarında kendi-
lerine ait bir objeyi getirmeleri istenir. (Çanta burada 
getirilecek olan objenin büyüklük ve niteliğini sınır-
lamak için kullanılmaktadır).

Gidilen müzenin özelliklerine göre hangi tür 
müze olduğu ve başka hangi tür müzelerin bulundu-
ğu tartışılır. 

Gidilen müzede öğrencilerin yanlarında getirdik-
leri kendilerine ait objeyi müzedeki eserlerden biri ile 

ilişkilendirmeleri istenir. Öğrencilerden, kendilerine 
ait nesne ile ilişkilendirdikleri eserin yanında durma-
ları istenir. 

Müzede, öğrenciler tarafından seçilen eserler so-
ru-cevap yöntemi ile eserin anlamını üzerine yoğun-
laşılması sağlanmalıdır. Bu aşama, aşağıdaki içeriği 
barındırmalıdır:
• Kendisine ait obje ile müzedeki eser arasındaki 

bağı (benzerlik yakalama, anlam, renk, mekân, 
nesne çağrışımları vb.) nasıl kurduğunu ifade 
etmesi istenir. (benzerlik yakalama anlam, renk, 
mekân, nesne çağrışımları vb. olabilir) ifade et-
mesi istenir. 

• Seçtiği obje ile kendi arasındaki bağ ve onu diğer 
objelerden ayıran şeyler konuşulur. 

• Eserdeki görsel biçimlendirmeyi kapsayan; renk-
ler, figüratif ya da soyutlama, mekân obje ilişkisi 
vb. ilişkileri basitçe ifade etmesi istenir. Bu aşama 
eserin sıcak-soğuk renk dengesinin tesbit edil-
mesini de içerdiğinden, öğrenciler tarafından sa-
natçının renk kullanım tercihi de fark edilecektir.

• Eserin tekniğinin ne olduğu üzerine tespit yapıl-
ması istenir.

• Eserin künyesinde yer alan bilgilerden yola çıka-
rak yapıldığı yıl, adı ve tekniği üzerine konuşulur.

• Tüm sınıf, gözlem notlarını karşılaştırır: Müze-
deki eserlerin yerleşim ve asma düzeninde sis-
tematik bir yaklaşım olup olmadığı üzerine göz-
lemler konuşulur.

•  Müzedeki eserlerin müze adı ile uyumlu olup ol-
madığı soru- cevap yöntemi ile pekiştirilir. Fark-
lıklar ve benzerlikler üzerine fark edilenler ko-
nuşulur. Böylece gidilen müze analitik bir gözle 
incelenmiş olur. Her müzenin adı ve sergilenen 
şeyler bağlamında müzelerin çeşitleri üzerine yo-
rumlar yapılarak gözlem ve bilgiler pekiştirilir.
Bu çalışmanın ikinci aşaması olarak, bir sonraki 

hafta uygulanmak üzere her öğrenci, müzede seçtiği 
eser ve objeyi ilişkilendirerek kısa bir hikaye yazması 
istenir.

Tüm öğrenciler yazdıkları hikâyeleri sınıfta oku-
yarak paylaşır ve hikayelerini tercih ettikleri resim 
malzemesi ile görsel olarak ifade eder.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Müzede Zamanda Yolculuk Öz 

Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.



ÖYG-2
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ETKİNLİK NO :  17

ETKİNLİK ADI :  DUYGULARIN GÖRSEL DİLİ

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 2

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışması yapmak için uygulama basamakları oluşturur.

•  Görsel sanat çalışması ile duyguları yansıtır. 

•  Görsel sanat yoluyla soyut kavramları ifade eder. 

•  Kendine ait görsel sanat çalışmalarının öznel eleştirisini yapar.

Disiplinler Arası Boyut :  Psikoloji

  Rehberlik

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, pastel boya, kuru boya, akrilik boya, keçeli kalemler

Uygulama Alanı :  Temel Sanat Eğitimi 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Buluş Yoluyla Öğretim

  Araştırma

  Soru-Cevap

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Resim Teknikleri

Baskı Resim Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Sanatın eleman ve ilkeleri konusu ile ilgili kart 
oyunları, bulmaca ve renkli tablolar yapılabilir. Bu 
etkinlikler çevirim içi ortamlarda da uygulanabilir. 
Konuyla ilgili resim, heykel, seramik, tasarım vb. gör-
sellerin bulunduğu sunum hazırlanabilir.

Duyguların ifadesi olan yüzlere ait maskeler ha-
zırlanır.

Kavramlar

Sanat/tasarım elemanları

Nokta: Algılanabilen en küçük görsel birimdir 
(Özsoy ve Ayaydın, 2016). 

Çizgi: Bir yüzeyde devamlı hareket eden bir nok-
tanın bıraktığı izdir (Boydaş, 2007).

Doku: Maddelerin doğal yapısının dış yüzeyin-
deki görüntüsüdür (Buyurgan ve Buyurgan, 2020).

Renk: Cisimler tarafından yansılanan ışığın göz-
de oluşturduğu duyum (URL 1, 2021).

Ton: Altı ana rengin birbirleriyle karışması sonu-
cunda ortaya çıkan yeni renklerdir (Özsoy ve Ayay-
dın, 2016).

Valör: Değer. Bir rengin siyah ve beyazla olan 
ilişkisidir (Ayaydın, 2020).

Leke: Resim çalışmalarında boya ya da diğer 
malzemelerle yapılan her türlü iz, alan veya bölgesel 
boya (Özsoy ve Ayaydın, 2016). 

Şekil: formların dış konturlarının oluşturduğu 
iki boyutlu biçimler (Buyurgan ve Buyurgan, 2020).

Form: Bir nesnenin genişliğini, yüksekliğini, 
hacmini çevreleyen dış çizgilere denir (Özsoy ve 
Ayaydın, 2016).

Espas (boşluk): Nesneler arasındaki uzaklıktır 
(Özsoy ve Ayaydın, 2016).

Sanat/tasarım ilkeleri

Ritim: Bir kompozisyonda farklı ögelerin sıra ile 
ve belli aralıklarla birbirlerini izlemesi (URL 2, 2021).

Hareket: Devinim. Resim düzlemi üzerinde yer 
alan betilerin yoğunlaşıp seyrelmesinden ve pozla-
rından kaynaklanan durağan dengenin bilinçli bi-
çimde bozulması etkisi (Sözen ve Tanyeli, 2018).

Denge: Bir sanat yapıtını oluşturan ögelerin, bü-
tün içinde kompozisyon düzenini bozmayacak bi-
çimde dağılışı (Sözen ve Tanyeli, 2018).

Vurgu: Çalışma yüzeyi üzerindeki herhangi bir 
parçanın diğerlerine nazaran daha baskın olması 
(Buyurgan ve Buyurgan, 2020).

Zıtlık: Görsel elemanların birbirinden farklı yan-
ları veya birbirlerine ters düşen özellikleri (Özsoy ve 
Ayaydın, 2016).

Armoni (Uyum): Bir bütünün parçaları arasında 
bulunan uygunluk, ahenk (URL 3, 2021)

Bütünlük: Çalışma yüzeyi üzerinde tasarım ele-
manlarının tümünün, tasarım ilkeleri doğrultusunda 
estetik bir bütünlük oluşturmasıdır (Buyurgan ve Bu-
yurgan, 2020).

Oran: Parçaların etki yönünden birbirlerini de-
ğerlendiren büyüklükleri (URL 4, 2021)

Çeşitlilik: Eserde farklılık oluşturmanın ve eseri 
zenginleştirme çabasının yanı sıra eserde yenilik ara-
maktır (Özsoy ve Ayaydın, 2016).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Bu etkinlikte, öğrencilerin duyguları sanat/tasa-
rım eleman ve ilkeleri yoluyla ifade etmeleri hedef-
lenmektedir. Sanat evrensel bir iletişim aracıdır, aynı 
zamanda duygularımızı ifade etmek için kullanılan 
estetik bir biçimdir. Sanatın bu özelliğinden yola çı-
karak soyut kavramlar olan mutluluk, korku, heyecan 
gibi duyguların, hangi renge, çizgiye, dokuya ve şekle 
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yan üçgenin dengesiz bir durum hissi verebileceği 
gibi bilgilere yer verilebilir (Özsoy ve Ayaydın, 2016).

Soyut sanattan bahsedilebilir, örnekleri incelene-
bilir. Duyguların müzik, dans gibi farklı disiplinler-
deki ifadeleri incelenir. 

Uygulama aşamasında bir tablo oluşturulabilir. 
Çalışma esnasında farklı duyguları ifade edebilecek 
müzik ve bestelerin dinlenmesi sağlanabilir. Çalışma 
için ele alınmak istenen duygular ve sanat (tasarım) 
elemanlarına öğrencilerle birlikte karar verilebilir. 
Her duygu için birlikte karar verilen ölçüde bir alan 
kullanılabilir. Öğrenciler duyguları sanat (tasarım) 
eleman ve ilkeleri ile aktardıktan sonra çalışmalar tek 
bir çalışma altında birleştirilebilir. Uygulama aşama-
sında farklı teknikler bir arada kullanılabilir. Çeşitli 
baskı resim teknikleri ile anlatım güçlendirilebilir. İs-
teğe bağlı olarak çalışmalar dijital ortamda oluşturu-
labilir.

Görsel 59: Duyguların görsel dili

karşılık gelebileceğinin düşünülmesi, sanat/tasarım 
eleman ve ilkeleri ile görsel bir anlatıma dönüştürül-
mesi amaçlanmaktadır. Her insanın duyguları farklı 
şekillerde anlamlandırması ve farklı görsel ifadeler-
le eşleştirmesi çalışmaların kişisel ve özgün olmasını 
sağlayacaktır. 

Öğretmen farklı duyguların ifadeleri olan mas-
keleri yüzene takarak drama yaparak duyguları be-
den dili ve sesi ile canlandırır. Daha sonra aynı şeyi 
öğrencilerinden ister. Sonra duygular üzerine bir ko-
nuşma veya tartışma başlatılır.

• Duygular neden önemlidir?

• Duygularımız olmadan yaşayabilir miyiz? 

Sorularına benzer sorular sorar.

Tartışma bittikten sonra, sanatta duyguların ak-
tarımının önemini savunan ekspresyonist sanat akı-
mından ve sanatçıların resimlerinden bahsedilir. 
Sanatçıların eserleri üzerinden öğrencilerle birlikte 
yorumlar yapılabilir. 

İkinci aşamada,  sanat (tasarım) eleman ve il-
keleri konusunda kısa bilgiler ve örnekler paylaşılır. 
Sanatçıların bu eleman ve ilkelerden hangi şekillerde 
yararlandıkları, onlara hangi anlamları yükledikleri 
üzerine incelemeler yapılır. 

Rengin; sembolik değer taşıma, mesaj verebilme, 
davranışları yönlendirebilme özelliklerinden bahse-
dilmelidir. Sıcak renklerin gıda ürünleriyle, mavi ve 
türevi soğuk renklerin ise daha çok tazelik kavramla-
rı ile ilişkilendirilirken, beyazın saflık, temizlik, barış; 
siyahın, yokluk, bilinmezlik; yeşilin, doğallık, sağlık 
kavramlarıyla ilişkilendirildiği gibi bilgiler paylaşıla-
bilir (Uçar 2019). Doku ve şekillerin insanda farklı 
duygusal etkiler uyandırabileceği, sert dokulu yüzey-
lerin yakınlık etkisi, dinamik duygular uyandırırken; 
yumuşak dokuların uzaklık etkisi, sessizlik ve rahat-
lık duyguları oluşturduğu, ikizkenar üçgenin sağlam-
lık duygusu uyandırırken, tabanı yere paralel olma-
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Görsel 60: Duyguların görsel dili

Çalışma tamamlandığında öğrencilerden, düşün-
celerini paylaşmaları istenir. Öğrenci çalışmaları üze-
rinden analizler yapılır.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.
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ETKİNLİK NO :  18

ETKİNLİK ADI :  MÜREKKEPTEN HİKÂYEYE

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışması ile duygularını yansıtır.

•  Görsel sanat yoluyla soyut kavramları ifade eder.

•  Sanat eserinin değerini ifade eder.

•  Sanat eserinin özelliklerini oluşturulduğu döneme göre ifade eder. 

•  Sanat alanındaki etik ilkelerin önemini açıklar. 

Disiplinler Arası Boyut :  Müzik, Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, mürekkep, renkli boyalar ve malzemeler

Uygulama Alanı :  Resim

 Öğretim Yöntem ve Tekniği : Sorgulama Temelli Öğretim

  Gösterip Yaptırma

  Gözlem

Beceri Alanları  : Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Karakalem Tekniği

Akrilik Boya Tekniği

Sulu Boya Tekniği

Lavi Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerin çizgi, renk, soyut, dışa vurumculuk 

kavramları hakkındaki hazır bulunuşlukları ölçülür. 
Eksiklikleri giderilir. Öğrencilere duygularını renk ve 
çizgilerle ifade edebilecekleri açıklanır. Öğrenciler-
den dışa vurumcu sanatçılar (Fikret Mualla, Edvard 
Munch, Vassılıy Kandinsky…) ve eserleri hakkında 
araştırma yapmaları istenir.

Kavramlar
Çizgi: “Resim sanatçısı Paul Klee çizgiyi yürü-

yüşe çıkmış bir nokta olarak tanımlamaktadır. Diğer 
bir anlatımla noktaların arka arkaya sıralanmasından 
çizgi oluşmaktadır. Sanat elemanlarından biri olan 
çizgi sanat eserini anlamaya çalışan bir kişiye birçok 
mesaj aktarır. Bu etkiyi sağlayan çizgiler 5 ana gruba 
ayrılabilir.

Yatay çizgiler
Dikey çizgiler
Diyagonal veya Eğik çizgiler
Zig-zag çizgiler
Eğri çizgiler” (Gökay, M. 2010: 66-69). 

Soyut: Varlığı duyularla algılanamayan somut 
karşıtı olan (URL 1).

Dışa vurumculuk: Sanatçının olay ve olguları 
gerçekte olana bağlı kalmadan kendi iç dünyasına 
göre anlatılması anlayışına dayanan sanat akımıdır 
(URL 1).

Ön Bilgiler
Dışa vurumculuk (ekspresyonizm)
Duygusal aşırılıklarla karakterize bir Kuzey Av-

rupa olgusu olan dışa vurumculuk akımının kökleri  
Van Gogh, Edvard Munch ve James Ensor’ da bulu-
nabillir. Gerçeği arayışın ve huzursuzluğun sanatıdır. 
Dışavurumcu grupların sanat anlayışlarındaki ortak 
payda, sanatın insanın yaradılışından kaynaklı ger-
çeğini ifade edebileceği ve insanların hayatına anlam 
katabileceği inancıydı (Little,S. :104).

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğretmen sınıfa girer ve klasik müzik açar. Hiç 
konuşmadan sessizce öğrencilerin tepkilerini göz-
lemler.

Bir dakika süren müzik sesinin ardından dışavu-
rumcu bir sanatçının eseri öğrencilere gösterilir ve 
öğrencilerle birlikte eser çözümlemesi (analizi) ya-
pılır. Sürece dâhil edilen öğrenciden, sanat eserinin 
değerini ifade etmesi beklenir. 

Öğretmen, sanat alanındaki etik ilkelerin önemi-
ni öğrencilere açıklar. 

Eser yorumlaması yapıldıktan sonra sürece de-
vam edilir:

Su dolu cam bardağa bir miktar su bazlı mürek-
kep damlatılır. 

Damlatılan mürekkebin su içindeki dağılımının 
öğrencilerin gözlemlemesi sağlanır.

Bu esnada ortama klasik müzik sesi eklenir.

Tüm öğrencilerden gözlerini bir dakika süreyle 
kapatmaları ve mürekkebin su içindeki dağılım ha-
reketini zihinlerinde tekrar tekrar canlandırmaları 
istenir.

Öğrencilere zihinlerinde canlandırdıkları duygu 
ve betimlemeyi ürün hâline dönüştürene dek, diğer 
arkadaşlarının fikirlerinin etkilenmemesi açısından 
birbirleriyle paylaşmamaları önerilir.

Renklerin, çizgi ve çeşitlerinin duyguları ifade 
aracı olarak kullanılabildiği belirtilerek sanat yoluyla 
soyut kavramları ifade edebilecekleri açıklanır.

Mürekkebin suya karışım anındaki hareketi öğ-
rencide hangi duygu ve olayı canlandırdı ise bunun 
resminin ya da maketinin yapılması istenir. İstedik-
leri boyama tekniğini kullanabilecekleri hatırlatılır.

Yapılan çalışma birkaç cümle ile “Çalışma Hak-
kında” başlığı ile yazılı olarak da ifade edilir.

Ürün sergilenmek istenirse yazılı açıklaması ile 
birlikte izleyiciye sunulur.
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Görsel 61: Su dolu bardağa mürekkebin damlatılış
görüntüsü

Görsel 62: Uçuşan duygular

Görsel 63: Duyguların dışa vurumu

Öğrenci, hazırlamış olduğu ürünün “Öz Değer-
lendirme Formu” aracılığıyla öznel değerlendirmesini 
yaparak çalışma sonlandırılır.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Little, S. İzmler Sanatı Anlamak. Yem Yayın.

Gökay, M.(2010). Sanat Kitabım. Aybil Yayıncılık. 2. Baskı.

URL 1. https://sozluk.gov.tr/(18.05.2021).
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ETKİNLİK NO :  19

ETKİNLİK ADI :  KAĞIT KESİKLERİ

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 1

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışması yapmak için uygulama basamakları oluşturur.

•  Görsel sanat çalışması için tema, konu veya problem belirler. 

•  Görsel sanat çalışmasını grupta sorumluluk alarak tamamlar. 

•  İncelediği sanat eseri hakkındaki yargısını ifade eder.

Disiplinler Arası Boyut :  Sanat Tarihi

  Coğrafya

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Makas, resim kâğıtları (zemin İçin 70x100 cm kâğıt, kesikler İçin  
  25x35 cm kâğıtlar), boyalar, fırçalar, su kabı, bant, yapıştırıcı

Uygulama Alanı :  Temel Sanat Eğitimi

  Sanatın (Tasarım) Eleman ve İlkeleri

  Renk Kavramı -Armoni Kavramı

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma

  İş Birliğine Dayalı Öğretim

Beceri Alanları  : İş Birliği Dayalı Öğrenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Akrilik Boya Tekniği

Kolaj Çalışması

Kâğıt Kesikleri Yöntemi

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
70x100 cm boyutlarındaki kâğıtlar akrilik boya-

larla düz bir şekilde boyanır. Zemin rengi olarak kâ-
ğıtlar; sıcak bir renge, soğuk bir renge ve taşıyıcı bir 
renk olarak griye boyanabilir. Bu büyük boyutlu bo-
yalı kâğıtlar atölye duvarına asılır.

Matisse'in “Polinezya, Gökyüzü, (1946)”, “Poli-
nezya, Deniz, (1946)”, “Okyanusya, Gökyüzü, (1946)”, 
“Okyanusya, Deniz, (1946)”, “Kadifeler, (1947)”, 
“Muhabbet Kuşu ve Deniz Kızı, (1952)” resimlerinin 
büyük boy renkli çıktıları duvara asılır.

Kavramlar
“Paper Cut Outs:Kâğıt Kesikleri”, Renk, Boş-

luk-Doluluk, Armoni.

Ön Bilgiler
Ana renkler, ara renkler, renk armonileri hatır-

latılır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Giriş Etkinliği 
Öğrencilere, Fransız Polinezyası-Tahiti ile ilgili 

bir belgesel izletilir. Ama, öğrencilerin dikkatini çek-
mek için, biraz da abartarak Fransız Polinezyası yani 
Tahiti, “Büyük Okyanus’un ortasında 118 (yüz on se-
kiz) adadan oluşan bir takımadalar ülkesidir. Ülke 
neredeyse Tahiti adasıyla özdeşleşmiş durumdadır.” 
diyerek etkinliğe başlar.
• “Fransız Polinezyası gibi doğal güzelliklere sahip 

bir ülkeyi ziyaret etmek ister miydiniz?”
• “Gördükleriniz sizde nasıl bir his uyandırdı?”, “Bu 

hislerden yola çıkarak nasıl resimler yapardınız?” 
• Ana soru olan “Sizce bu adaya bir ressam gitmiş 

mi? Peki kim? Bilen var mı?”
gibi sorular sorulur.

Öğretmen, “Fransız ressam ve heykeltıraş; Hen-
ri Matisse (1869, Le Cateau-Cambrésis-1954, Nice), 
1930 yılında Tahiti’yi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret onun 
üzerinde derin izler bırakmıştır. Son yıllarında bu zi-
yaretinin etkisiyle, ‘Paper Cut Outs-Kâğıt Kesikleri’ 

yöntemi olarak adlandırılan bir dizi düzenleme yap-
mıştır.” diyerek ressamın çalışmaları üzerinden ince-
meler ve analizler yapar.

Guaj boyalı kâğıtları, makasla keserek yaptığı bu 
dizide yer alan başlıca eserleri şöyledir:
• “Polinezya, Gökyüzü, 1946, Ulusal Modern Sanat 

Müzesi, Paris”
• “Polinezya, Deniz, 1946, Ulusal Modern Sanat 

Müzesi, Paris”
• “Okyanusya, Gökyüzü, 1946”
• “Okyanusya, Deniz, 1946”
• “Kadifeler, 1947, Basel Güzel Sanatlar Müzesi”
• “Muhabbet Kuşu ve Deniz Kızı, 1952, Stedelijk 

Müzesi, Amsterdam”

Bu çalışmalar öğrencilerle incelenerek analiz edi-
lir.

“Sanat yaşamının en soyut düzenlemeleri olan bu 
yapıtlar, Matisse’in renk dengesi arayışlarını gözler 
önüne serer. Sanatçı hemen tüm resimlerinde resimsel 
ögelerin dengeli bir biçimde düzenlenmesi sonucunda 
ortaya çıkan uyumu aramıştır.” (Tükel, 1997, s. 1183). 
Matisse'in çalışmalarını ifade eden bu cümlelerin içe-
riği öğrenciler ile tartışılır.

Ana Etkinlik
Öğretmen, "Matisse'in eserleriyle ilgili” uygula-

ma basamaklarını sırası ile duvara asılı resimler üze-
rinden gösterir.

“Sanatçının; Polinezya, Gökyüzü ve Polinezya, 
Deniz adlı eserlerinde, adaya özgü hayvan ve bitkiler 
görülür. Bunları, makasla beyaz bir kâğıdı keserek bi-
çimlendirir. Sanatçı, beyaz kâğıt kesiklerini, (asistanı 
verdiği talimatlar doğrultusunda ona yardım eder.) 
atölyenin duvarlarına yerleştirip yapıştırması sonu-
cuyla bu düzenlemeleri oluşturur.” diyerek, örnek uy-
gulamaya başlar. Hem basamakları sözlü olarak ifade 
eder hem de uygulama basamakları için öğrencileri 
yönlendirir. 

Kâğıt kesiklerini uygulama sürecinin basamakla-
rı şöyledir:

• Guaj boya ile renklendirdiği kâğıtlar ile uygula-
ma yapmaya başlar.

• Kadifeler adlı eserinde olduğu gibi kestiği renkli 
şekilleri farklı renkteki zeminlerle eşleştirir. Yani 
dener.

• Kompozisyonunda uyum ve zıtlıkları araştırır.
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• Renkler arasındaki ilişkileri inceler.

• Makasla keserek oluşturduğu şekillerden arda ka-
lan şekilleri de kullanır.

Öğretmen "Matisse'in Kâğıt Kesikleri’nden oluşan 
çalışmaları, Renk Bilgisi, Renk İlişkileri açısından de-
neysel bir süreç barındırır.” ifadesi ile hatırlatma yapar. 

• Kâğıt kesiklerinden oluşan bu resimler; renk, şe-
kil, uyum, kompozisyon, desen gibi ögelere dik-
kat ederek incelenir.

• Resimlerin renk skalası oluşturulur.

• Renk skalasında yer alan renkler nelerdir?

• Renk karışımlarında hangi renkler kullanılmış 
olabilir? 

• Resimde hangi renkler eşleştirilmiştir?

• Kompozisyonda hâkim renk hangisidir? 

Sorularının cevapları araştırılır.

Matisse'in Kâğıt Kesikleri'ni uygulama sürecinin 
basamakları ile uygulamalı olarak araştırma yapılır 
ve kâğıt üzerine notlar alınır.

Öğrencilerden, bireysel ya da grup çalışması ile 
bu uygulama basamaklarını uyguladığı bir çalışma 
yapması istenir. Duvar üzerindeki düz renkli alan-
larda öğrencilerin kendi kompozisyonlarını düzenle-
mesi sağlanır.

• Renk skalasında yer alan renklere ulaşıldıktan 
sonra kâğıtlar boyanır. Resimlerdeki şekillerin 
benzerleri makas yardımı ile biçimlendirilir.

• Boşluk ve doluluğu temsil eden kâğıt kesiklerini 
kullanarak kompozisyon düzeni oluşturmak için 
alıştırmalar yapılır.

• Kompozisyonu oluşturan; oran, denge, ritim, 
uyum gibi diğer unsurlar da dikkate alınır.

• Duvar üzerinde oluşturulan kâğıt kesiği kompo-
zisyonları öğrenciler tarafından tamamlanır.

Görsel 64: Henri Matisse'in Kâğıt kesiklerinden ilham
alınarak yapılmış bir resim

Uygulamanın sonunda, öğrenciler incelenen sa-
nat eserleri ve öğrenci çalışmaları hakkında yargı ve 
öğrendiklerini çalışma kâğıdında ifade eder. Öğren-
ciler çalışmaları birlikte inceler, analiz eder ve değer-
lendirir. Renk skalası, kesilen kâğıtlar, eskizler, uy-
gulama esnasında yapılan araştırmalarını gösteren 
çalışma kâğıtları ve düzenleme sergilenir.

Çalışmanın uygulama basamaklarını gösteren fo-
toğraflardan bir video sunumu da yapılabilir.

Ek Etkinlik Önerisi

• Büyük yaş grubunda sanatçının biyografisi in-
celenebilir. Sanatçının Kâğıt Kesikleri yöntemini 
geliştirmesini sağlayan izlerin neler olabileceği 
dair bir inceleme yapılabilir.

• Büyük yaş gruplarında, Matisse’in vitray çalışma-
ları incelenebilir. Kâğıt kesikleri ile vitray çalış-
maları arasında karşılaştırma yapılabilir.

• Tahiti’yi Matisse’den önce ziyaret eden ve hatta 
orada uzunca bir süre yaşayan ressam Paul Gau-
gin'in (1891) çalışmaları da ayrıca incelenebilir.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Akran Değerlendirme Formu”na, 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Tükel, U. (1997). Matisse. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. 
(Cilt 2.) Yem Yayın.
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ETKİNLİK NO :  20

ETKİNLİK ADI :  BASİT FOTOGRAM (RAYOGRAM)

Etkinlik Türü : Sınıf Dışı Etkinlik

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 2

Önerilen Süre : 1 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışması yapmak için uygulama basamakları oluşturur.

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı malzemelerle baskı tekniklerini bir arada kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasında farklı nesneleri birleştirerek ürün ortaya koyar.

Disiplinler Arası Boyut :  Fizik

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Mavi baskı kâğıdı (fotoğraf malzemeleri satan yerlerde bulunur),  
  çeşitli objeler (zincir, deniz kabuğu, yaprak, yüzük vb.), içine su  
  koyulabilecek derin bir tepsi ya da plastik bir kap, kâğıt havlu

Uygulama Alanı :  Temel Sanat Eğitimi

  Fotoğraf

  Işık-Gölge, Kompozisyon, Leke, Çizgi, Nokta

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Bireysel Çalışma Yöntemi

  Anlatım

  Gösterip Yaptırma

  Soru-Cevap

Beceri Alanları  : Yaratıcılık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Basit Fotoğraf Uygulamaları

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar 

Obje seçiminde yaratıcı olmaya özen gösterilme-
lidir. Mavi baskı kâğıdı temin edilmelidir.

Kavramlar

Fotoğraf: Çeşitli araç ve malzeme kullanarak gö-
rüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme (URL 1, 
2021).

Agrandizör: Fotoğraf süreci içinde kart baskısı 
için en gerekli temel araçtır. Bu aygıt tıpkı bir dia pro-
jektörüne benzemektedir. Agrandizör, içine yerleşti-
rilen film üzerindeki görüntüyü tabanında bulunan 
bir fotoğraf kartı üzerine yansıtır (URL 2, 2021).

Fotogram (Rayogram)

Ön Bilgiler

Fotoğraf sanatı ile ilgili bilgi verilir.

Öğrenme-Öğretme Süreci

Giriş Etkinliği 

Etkinliğe başlamadan önce fizik öğretmeni ışık ve 
gölge hakkında bilgi verir. Işık ve gölgenin oluşumu 
bilişsel düzeyde anlatıldıktan sonra, öğrenciler okul 
bahçesine çıkartılarak bir daire oluşturulur. Ardın-
dan, “kendi gölgelerini görüp görmedikleri” sorulur. 
Gölgelerinin şeklini değiştirmek için çeşitli hareket-
ler yapmaları istenir (ellerini oynatmaları, kollarını 
ve bacaklarını indirip kaldırmaları gibi). Öğretmen 
tarafından öğrencilere, “Şu an gölgemizin oluşması-
nı sağlayan şey güneş ışığıdır ve üzerimize geliş açısı 
değiştikçe gölgelerimizin yönü de değişir. Işığın olduğu 
her yerde gölge de olur.” denir ve fotogram hakkında 
bilgi verilir.

Fotogram; fotoğraf; sanatı içinde kendi kendine 
yapılabilen özgün baskı yöntemidir. Çiçek dalları, 
bitkiler, tüller, danteller ve bunun gibi birçok saydam, 
opak ya da yarı saydam bir yüzey üzerinde sanatçı 
tarafından yeniden düzenlenmesidir. Fotoğraf maki-
nesi kullanmadan ve negatif ’i olmayan bu fotoğraf-
lar, çizim ya da resim gibi tek bir kopya görüntülerdir 
(Yuvarlak, 2014).

Objektif kullanmadan nesnenin fotoğrafının 
doğrudan fotoğraf kâğıdına aktarılmasını sağlayan 
bu yöntem, objelerin ışığa duyarlı fotoğraf malze-
mesinin (kâğıdının) üzerine doğrudan konması ile 
oluşur. Kâğıt üzerine çeşitli şekillerde yerleştirilen 
nesneler ışıklandırma sırasında ışığı keser ve bu nes-
nelerin gölgeleri kâğıdın üzerinde beyaz olarak kalır. 

Fotogram, rayogram olarak da adlandırılır. Ra-
yogramlar genellikle bitki ve tekstil malzemeleri kul-
lanılarak üretilmiş, ilerleyen zamanlarda daha farklı 
nesneler de kullanılmıştır. Man Ray bu tekniğin daha 
çok tanınır hâle gelmesini sağlayan sanatçıdır. Bir 
fotoğraf tekniği olarak görülen Rayogram, soyut bir 
anlatıma sahiptir ve yaratıcılığı desteklemektedir. Fo-
toğraf, görülen bir gerçeği yansıtırken, rayogram ise 
resim sanatına daha yakındır (Sucuoğlu, 2016). Bu 
teknik sanatçı Man Ray ile birlikte yaygınlaşmış de-
nerek, sanatçı hakkında kısaca bilgi verilir.

Man Ray (1890-1976): Kendisini hem ressam 
hem de fotoğrafçı olarak tanımlayan Man Ray’in asıl 
adı Emmanuel Radnitzky’dir. ABD vatandaşı olduğu 
hâlde hayatının büyük bir bölümünü Paris’te Avru-
palı öncü sanatçılarla birlikte geçirmitir. Man Ray 
(1890-1976), “Fotoğrafı çekilemeyecek, düşlerimizde, 
hayallerimizde var olan sahnelerin resimlerini yapı-
yor; zaten var olan şeylerin, resimlerini yapmak iste-
mediklerimin de fotoğraflarını çekiyorum.” demiştir 
(Sucuoğlu, 2016). Verilen bu bilgilerden sonra fotog-
ram (rayogram) örnekleri gösterilir.
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Görsel 65: Fotogram örneği

Görsel 66: Fotogram örneği

Ana Etkinlik
Man Ray’in çalışmaları incelendikten ve uygula-

ma örnekleri gösterildikten sonra fotogram uygula-
ma basamakları anlatılır.
• Güneşli bir yer bulunur ve bir masaya, mukavva 

üzerinde mavi fotoğraf baskı kâğıdı yerleştirilir.
• Ardından seçilen nesneler kâğıt üzerine yerleş-

tirilir. 2 ila 5 dakika, kâğıt soluk maviye dönene 
kadar bekletilir.

• Daha sonra mukavva güneşli ortamından alına-
rak içeri götürülür ve kâğıdın üzerindeki nesne-
ler kaldırılıp kâğıt içi su dolu kabın içine batırılıp 
çıkartılır.

• Sudan çıkartılan mavi fotoğraf baskı kâğıt, kâğıt 
havlu yardımıyla kurulanır ve uygulama aşaması 
tamamlanmış olur.

Öğrencilerden, örnek olarak gösterilen uygulama 
basamaklarını kendi çalışmalarını oluşturmak üzere 
gerçekleştirmeleri istenir. Ardından çalışmaları ve 
uygulama süreci hakkında düşüncelerini yazmaları 
istenir.

Ek Etkinlik Önerisi

Atölye imkânları dâhilinde, karanlık odada ag-
randizör yardımı ile fotoğraf kartlarına orijinal fo-
togramlar yapılabilir.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Materyal 
Geliştirme Formu”na etkinlik karekodu ile ulaşabilir-
siniz.

Kaynakça

Sucuoğlu, M. (2016). Man Ray, Rayogram Tekniği ve Re-

sim Sanatında Değişimler. Sanat ve Tasarım Dergisi,6(1), 

192-204. https://doi.org/10.20488/www-std-anadolu-e-

du-tr.291266

Yuvarlak, Ş. (2014). Alternatif Fotoğraf Üretim Yöntemleri 

Bağlamında Fotogram.

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/handle/11493/491

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 03.06.2021

URL 2http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_mo-

dul/moduller_pdf/Siyah%20Beyaz%20Karanl%C4%-

B1k%20Oda.pdf Erişim Tarihi: 04.06.2021
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ETKİNLİK NO :  21
ETKİNLİK ADI :  BENİM ŞEHRİM ANLATIYOR
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik
Modül :  Modül 2
Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  Kültürel Miras
Eğitim Programı : ÖYG 2
Önerilen Süre : 2 Hafta
Kazanımlar
•  Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır. 
•  Gözleme dayalı çizimlerinde geometrik ve organik biçimleri simetrik ve asimetrik olarak gösterir.
•  Müze, sanal müze, ören yerleri, galeri, sanatçı atölyesi ve sanat etkinlikleri ziyaretleri yapar.
•  Diğer kültürlere ait mimari elemanlarla insan yaşamı arasında ilişki kurar. 
Disiplinler Arası Boyut :  Sanat Tarihi
  Tarih
  Mimari
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Tablet, dijital çizim programları (Web 2 araçları), bilgisayar,  
  2 boyutlu renkli boyama teknikleri
Uygulama Alanı :  Müze Eğitimi, Dijital Tasarım, Mekân Tasarımı
Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim
  Beyin Fırtınası
  Bilgisayar Destekli Öğretim
  Gezi-Gözlem
  Sergi
Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme
  Dijital Okuryazarlık
  Esneklik
  Yenilikçi düşünme
  Kültürler Arası Beceri
Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:
Dijital çizim vb. renkli boyama teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
• Öğrencilere bir hafta öncesinde şehirde bulunan 

bir mimari yapının (ev, cami, çeşme, tarihî bina 
vb.) araştırmasını yapmaları istenir. 

• Öğrencilerden sanal müze gezisi yapmaları is-
tenir. İmkânlar doğrultusunda şehirde bulunan 
müzeler de gezilebilir.

• Gezi esnasında, içinde mimari yapı veya kent 
ögelerinin olduğu bir sanat eserini seçmeleri ve 
görselini derse gelirken getirmeleri istenir.

Kavramlar
Web 2.0 Araçları: Web 2.0 ilk olarak O’Reil-

ly Media tarafından 2004’te kullanılmıştır ve mono 
internet olarak kullanılan Web 1.0’ın yerini almıştır. 
Web 1.0'da bütün veri paylaşımları tek bir ana bil-
gisayardan diğer kullanıcılara ulaşırken, Web 2.0’da 
paylaşım bütün kullanıcılar arasında gerçekleşmek-
tedir. Bu durum iletişim, veri paylaşımı, sosyal media 
araçlarının gelişimine yol açmış ve eğitim, ekonomi, 
bilim ve projelere global boyutlar kazandırmıştır ve 
bilgi üretiminin ve paylaşımının hızlanmasına yar-
dımcı olmuştur (URL 1, 2021).

Sanal Müze: Sanal müze, değişik medya imkân-
larından faydalanılarak hazırlanmış sayısal nesneleri 
ve bunlara ait bilgileri barındıran, ziyaretçi ile ileti-
şimin kesintisiz olması ve muhtelif erişim şekillerini 
karşılamak için alışıldık iletişim metotlarının ötesine 
geçen, dünya çapında erişimini olanaklı kılmak ama-
cıyla fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan 
müzeler şeklinde tanımlanmaktadır (Schweibenz, 
2004).

Restorasyon: Tarihsel belge niteliğindeki kültür 
ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarabilmesi için ya-
pılan müdahalelerin tümünü kapsayan bir eylemdir 
(Sözen-Tanyeli, 2010, s. 258).

Kent-kent kültürü: “En geniş ölçekli mimarlık 
ürün” olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, kent 
gibi karmaşık ve çok boyutlu bir olguyu tanımlamak 
için sayısız yaklaşım vardır. Bunları iki ana grupta 
toplamak olanaklı: 

1. Kültürel ögelere ağırlık veren tanımlar.
2. Sosyo-ekonomik açıdan yapılmış tanımlar (Sö-

zen-Tanyeli, 2010).

Ön Bilgiler
Çevremizde, ilimizde ve ülkemizde birçok doğal 

güzellik ve somut kültürel miras bulunmaktadır. Her 
anlamda tüm doğal güzellikleri ve somut kültürel mi-
raslarımızı evlerinde ve okul içi öğrenme ortamların-
da görmeye imkân sunan sanal müzeler, bu anlamda 
kullanılmak için önemli bir araçtır. Sanat Müzeler 
için ön bilgi edinilir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Isınma Etkinliği

Etkinliğe başlamadan önce kendi kültürümüze 
ait mimari elemanlarla, farklı kültürlere ait mimari 
elemanlar arasında ne tür benzerlikler olduğu öğren-
ciler tarafından tartışılır ve mimari elemanların insan 
yaşamındaki yeri ile ilgili ilişki kurulur. Daha sonra 
ünlü mimarlarımız Mimar Sinan, Mimar Hayreddin, 
Sedefkâr Mehmed Ağa, Balyan Kardeşler hakkın-
da öğrencilere bilgi verilir. Bu mimarların eserleri-
nin isimleri söylenir. Mimari yapılarının görselleri 
öğrencilerle paylaşılır ve özelliklerinden bahsedilir. 
Öğretmen öğrencilerini 2'li veya 3'lü gruplara ayırır. 
Her gruba bir mimar ismi söyler. Öğretmen grupta-
ki öğrencilerden belirledikleri mimarın farklı birer 
eserini seçmesini ister. Öğretmen, öğrencilerin dai-
re şeklinde toplanmasını söyler ve ortada bir ebenin 
olmasını ister. Öğretmenin vereceği komutlara göre 
öğrenciler bir birbirleriyle yer değiştirirler. Komut 
geldiğinde Mimar Sinan denildiyse, Mimar Sinan'ın 
eserlerini seçenler yer değiştireceklerdir. Komutlar 
esnasında ebenin görevi ise yer değişiminde boşalan 
bir yere geçmektir. Eğer boş bir mimari eserin yeri-
ni kapabilirse açıkta kalan kişi onun yerine ebe olur. 
Kapamazsa ebeliği devam eder. Ancak öğrenci boş 
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yer bulamazsa kendi yerine geri gelemez. Bunu yapa-
mazsa yerinde kalırsa ebe olur.

Ana Etkinlik
Ana etkinlikte öğretmen, “Elle tutulabilir ve göz-

lemlenebilir, yapılar ve eserlerin tamamı somut mi-
raslardır.” diyerek söze başlar.

Öğrencilere somut miras ve doğal alanlarımız 
hakkında sorular yöneltir.
• Daha önce gezdiğiniz anıtlar, yapı toplulukları ve 

sit alanları hangileridir?
• Gezdiğiniz bu alanlarda neler dikkatinizi çekti?
• Bu alanlar hangi döneme ait?
• Yaşadığınız ortamda kent kültürü-kent kimliği 

hakkında düşünceleriniz nelerdir?
• Evrensel değerde mimari eserlerden yapısal olarak 

hangi özelliği sizin dikkatinizi çekti?
• Doğa dostu, yeşil enerji, sürdürülebilirlik kavram-

ları sizce neyi ifade ediyor ve bu konuya nasıl katkı 
sağlar?
………………………..(Bu sorular arttırılabilir)
Daha sonrasında farklı medya kullanımlarıyla 

hazırlanmış sanal müzelerde bulunan sanat eserle-
rini incelemek için müze turuna çıkılır. Mimarların 
yapmış oldukları eski dönemlere ait yapılar incelen-
dikten sonra, öğrencilere “Bu yapılar günümüzde ve 
gelecek zamanda yapılsaydı (geleceğin mimarisi) na-
sıl bir değişime uğrardı?” sorusu yöneltilir. Web 2.0 
araçları veya 2 boyutlu renkli boyama teknikleri kul-
lanılarak yapılacak resimde yönerge olarak öğrenci-
lerden aşağıdaki hususlar istenir:
• Evlerin formlarının değiştirilmesi,
• Boyutlarının birbirinden farklı olması,
• Ritim ve hareket olgusunu barındırması.

Görsel 67: Şah Cihan Hatun Kümbeti

Görsel 68: Yakutiye Medresesi
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Görsel 69: Dolmabahçe Sarayı

“Mimarların yapmış oldukları eski dönemlere ait 
yapıların günümüz ve gelecekteki zamanda yapılsaydı 
(geleceğin mimarisi) nasıl bir değişime uğrardı?" soru-
su cevap arayan öğrenci çalışmalar beraber incelenir, 
analiz ve değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme-
ler yapılırken öğretmen şu noktaları tekrar hatırlatır:

• Atalarımızdan bize kalan tarihî eserler, ilmi eser-
ler ve geleneklerin tamamı kültürel miras olarak 
tanımlanır.

• Somut, soyut, taşınabilir ve taşınamaz gibi çeşit-
leri bulunan miraslar, hem geçmişe hem de gele-
ceğe ışık tuttuğu için son derece önemlidir.

• Toplumların kültürlerini tanımasına imkân ta-
nıyan bu eserler korunmalı ve gelecek kuşaklara 
aktarılmalıdır.

• Kültürel miras, geçmiş kültürlerin ve sanat akım-
larının çok daha net bir şekilde gözlemlenmesini 
ve anlaşılmasını sağlar. Aynı zamanda çeşitli dö-
nemlerde ortaya çıkan kültürler arası farklılıkları 
gözler önüne serer.

Ek Etkinlik Önerisi
Büyük yaş gruplarında Türk mimarların veya ya-

bancı mimarların tüm eserleri incelenebilir. Türk mi-
marların ve yabancı mimarların eserlerinde arasın-
daki benzerlikler ve farklılar sentezlenerek kültürler 
arası bir ürün oraya konulabilinir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Kültürel Miras 

Ögeleri Öz Değerlendirme Formları”na etkinlik kare-
kodu ile ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

URL 1 http://etwinningonline.eba.gov.tr/lesson/we-
b-2-0-araclari-nedir/ Erişim Tarihi: 29.05.2021

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2010). Sanat Kavram ve Terimleri 
Sözlüğü, Remzi Kitabevi. 

Schweibenz, W. (2004). The Development of Virtual Mu-
seums, ICOM News No:3.
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ETKİNLİK NO : 22

ETKİNLİK ADI : ÇİÇEKTEN ÇİNİYE

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 2

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Harf, sayı, sembol ve resimler arasında bağlantılar kurarak görsel sanat çalışması oluşturur.

• Sanat eserlerindeki kendi kültürüne ve farklı kültürlere ait benzerlik ve farklılıkları inceler.

• İncelediği sanat eseri hakkındaki yargısını ifade eder.

• Sanat eserinin değerini ifade eder.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, resim kalemi, çeşitli boyalar

Disiplinler Arası Boyut: : Sosyal Bilgiler, Tarih, Sanat Tarihi

Uygulama Alanı : Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma- İnceleme

  Gözlem, Soru Cevap.

Beceri Alanları : Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Boyama Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kavramlar
Çini, Simetrik, As

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öncelikli olarak varsa çini örnekleri, yoksa çini 

görselleri öğrencilere gösterilerek bunlar üzerinde 
konuşulur. Daha önce benzer eserler görüp görme-

dikleri, görenlere nerelerde gördükleri sorulur. Gele-
neksel Türk sanatlarından biri olan “çini” örnekleri 
birçok yerde karşımıza çıkar. Çini eserler ile gelenek-
sel sanatların farklı kültürleri ve dönemleri nasıl yan-
sıttığı araştırılır ve yorumlanır. Örnekler incelenir. 
Özellikle çiçek sembolleri incelenir. İncelenen eser-
lerle ilgili konuşulur, özgün yorumlar üzerinde duru-
lur. Sanat eseri olarak çininin değeri ifade edilir. 

Türk kültüründe, günümüzde de hâlâ yaygın olarak görülmekte olan bu sanatın başka hangi kültürlerde 
görülmekte olduğuna dair araştırmalar yapılır. Başka toplumlardaki ve bizdeki çini kültürünün benzerlik ve 
farklılıkları değerlendirilir. İncelenen eserlerle ilgili öznel yargılar ifade edilir. Çini eserlerin değeri ifade edilir.  

Çini eserlerdeki lale figürü ile doğada bulunan lale figürü karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkları üzerine 
konuşulur. Çiçeğin sembolize edilmiş hâlinde nelerin farklı olduğu ayırt edilir.

Bu noktada doğaya çıkılıp çiçek örnekleri toplanır. Böyle bir imkân yoksa internetten çiçek görselleri bu-
lunur. 

Görsel 70: Çini desen örnekleri

Görsel 71: Çiçek örnekleri

a.

a.

b.

b.

c.

c.
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Öğrenciler bu örnekleri çini çiçekleri gibi sembolize ederler. Bu noktada simetri ve asimetri ile ilgili bilgi 
verilir.

İmkân varsa bisküvi seramik üzerine sır altı boyalarla çalışmalar yapılıp, sırlanarak boyanır. Atölye im-
kânları buna müsaade etmiyorsa hazırlanan çalışmalar, sulu boya ya da keçeli kalem boyalarla kâğıt üzerine 
çalışılır.

Toplanan bilgiler ve yapılan çalışmaların fotoğrafları ile dijital ve baskılı sunum dosyası hazırlanır. 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu” ve “Materyal Geliştirme Formu”na etkinlik karekodunu okuta-

rak ulaşabilirsiniz. 

Görsel 72: Simetrik çiçek örnekleri

Görsel 73: Çini desen örnekleri

a. b.
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ETKİNLİK NO : 23

ETKİNLİK ADI : İPLER 

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik/Görevler

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 2

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Gözleme dayalı çizimlerinde geometrik ve organik biçimleri simetrik ve asimetrik olarak gösterir. 

• İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluşturur. 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, resim kalemi, çeşitli boyalar, ip

Uygulama Alanı : Resim, Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Yaratıcı Problem Çözme, Gözlem, Buluş Yoluyla Öğretim 

Beceri Alanları : Problem Çözme, Yaratıcılık, Özgünlük

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara kalem Tekniği

Renkli Resim Teknikleri

Kolaj vb.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Resmin temel elamanlarından biri olan çizgi, şe-

kil yönüyle ipe benzer. Endüstriyel bir ürün olan ip, 
farklı ebatlara, farklı kullanım alanlarına sahiptir. İp 
ile oynanan birçok oyun vardır. Ailenizin ve arkadaş-
larınızın ip ile oynanan oyunlar konusunda fikirle-
rini alıp, derse yanınızda ip bulundurarak gelmeniz 
gerekmektedir.

Kavramlar
Çizgi
Şekil
Biçim
Tasarım

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci
Etkinlik için öğrencilere, öğrendikleri ip oyun-

ları sorulur. İp ile oynanan oyunlara örnekler göste-
rilir. İpin daha farklı hangi işlevler için kullanıldığı 
sorulur. “İp ne işe yarar, hangi malzemelerden üretilir, 
biçimsel özellikleri nelerdir?” soruları üzerine öğren-
cilerin düşünceleri alınır. Sonrasında öğrencilerden 
getirdikleri ipleri ellerine almaları, bu ipleri çizim ya-
pacakları kâğıdın üzerine atmaları istenir. Atılan her 
ipin kâğıtta aldığı şekil farklılık gösterir. Öğrenciler-
den ipin şeklini bozmadan etrafından giderek kâğı-
da çizmeleri ve gördükleri şekilleri farklı tasarımlara 
dönüştürmeleri istenir. Kara kalem tekniği, renkli re-
sim teknikleri, baskı teknikleri veya kolaj tekniği ter-
cih edilebilir. 

Görsel 74: İp çalışması

Görsel 76: İp çalışması

Görsel 75: İp çalışması

Görsel 77: İp çalışması
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Ek Etkinlik Önerisi 
İplerden yararlanarak 3 boyutlu çalışmalar yapı-

labilir.  

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz. 
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ETKİNLİK NO : 24

ETKİNLİK ADI : HIZI YAKALAMA 

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik 

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 2

Önerilen Süre : 1 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasında nesneleri zaman kavramıyla ilişkilendirerek hareket etkisi oluşturur.

• Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Tripod, fotoğraf makinesi, bilgisayar/tablet/telefon

  fotoğraf düzenleme uygulaması 

Disiplinler Arası Boyut: : Bilişim Teknolojileri

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gösterip Yaptırma

  Gözlem

  Soru-Cevap

Beceri Alanları : Grupla Çalışma

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Fotoğraf Çekimi, Bilgisayar Programı ile Tasarım.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kavramlar
Hareket: Vücudun herhangi bir bölümündeki 

gözle görülür değişim pozisyonu, vücudun konum 
değiştirmesidir. 

Animasyon: Birkaç resmin arka arkaya hızlı bir 
şekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntü-
dür. 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Zenginleştirme-Ayrıntılandırma

Öğrenme-Öğretme Süreci:

Ana Etkinlik

Öğretmen, öğrencilere “Animation in 1930’s” 
isimli kısa videoyu izletir ve öğrencilerin animasyon 
yapım sürecine dair görüşlerini alır. Sonrasında ani-

masyonda hareket anlatımında kullanılan şu temel 
bilgileri verir: “Animasyon, bir hareketin art arda çi-
zilerek sürekli bir görüntü elde etme sanatıdır. İnsan 
gözünde bir görüntünün sürekli ve kesintisiz olabil-
mesi için en az 24 kareden oluşması gerekmektedir. 
Şimdi sizlerle kısa bir hareketi fotoğraflayıp sanki o 
hareket tek bir fotoğraf karesinde oluyormuş gibi bir 
etki vereceğiz.”

Çeşitli spor alanlarından sporcuların hareketleri, 
mümkünse yavaş çekim videoları sınıfta izletildikten 
sonra bu hareketler hakkında konuşulur. Hareketin 
nereden başladığı ve nerede bittiği tartışılır. 

Tripod kurulur ve fotoğraf makinesi/cep telefonu 
buna sabitlenir. Sırayla öğrenciler kamera önünde, 
en az bir ayakları yere basacak şekilde, herhangi bir 
hareketi on aşamada yapmaya çalışırlar. Öğrencilerin 
bu hareketleri fotoğraflanarak fotoğraf düzenleme 
uygulamasında açılır.

Fotoğraf düzenleme uygulamasında bu fotoğraflar katmanlar hâ-
linde açılır, en baştaki fotoğrafın opaklığı %100 değerinde bırakılır 
ama kendisinden sonra gelen fotoğraflarda bu değer beşer beşer veya 
onar onar düşürülür (Örnek: Katman 1 Opaklık:100, Katman 2 Opak-
lık:90, Katman 3 Opaklık: 80 gibi.).

Görsel 78: Boks yapan bir insanın hareketi (Temsilî)

Görsel 78: Boks yapan bir insanın 
hareketi (Temsilî)
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Opaklık ayarlamasından önce veya sonra katmanların görüntüle şekilleri ile de farklı ayarlamalar yapıla-
rak sanatsal kompozisyonlar elde edilebilir (Resim 2’de opaklık ifadesinin yanında “Normal” olarak gösterilen 
değer değiştirebilir.).

Öğrenci, çalışmalarını tamamladığında (resim, fotoğraf, film, video vb.) bunları dijital ortamda sunar.

Görsel 80: Opaklık değeri ayarlanmış fotoğrafın son hâli

Görsel 81: Katman görüntüleme şeklinin normal dışında bir değerle değiştirilmesi
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ETKİNLİK NO : 25

ETKİNLİK ADI : NOKTA ÇİZGİ DÜZLEM 

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 2

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• İki boyutlu çalışmasında, uzamsal becerilere dayalı ön, orta ve arka planı kullanır.

• İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluşturur.

Disiplinler Arası Boyut: : Matematik,

  Heykel, Mimari, Geleneksel Sanatlar

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Füzen, pastel boya, kurşun kalem

Uygulama Alanı : Temel Sanat Eğitimi 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birliğine Dayalı Öğretim, Araştırma 

Beceri Alanları : Liderlik ve Sorumluluk Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Serbest Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kavramlar

Uzam: Mekân. Uzayın sınırlanmış parçası.

Nokta: Resimde nokta kavramı, merkezi dengeye 
sahip bir yüzeysel etki ögesi olarak tanımlanır. 

Çizgi: Bir yüzey sanat ögesi olarak çizgi, uzun-
luğuna oranla kalınlığı çok az olan bir şerit anlamını 
taşır. 

Düzlem: Kesişen iki doğrunun her noktasının 
dokunması gereken yüzey.

Biçim: Bir nesnenin görme ya da dokunma or-
ganlarıyla algılanabilmesini sağlayan kendine özgü 
gerçekliktir. 

Öğretimde Yapılan 
Farklılaştırma: 

Zenginleştirme-Grup Araştırması

Öğrenme-Öğretme Süreci:

Hazırbulunuşluk Isınma Etkinliği:

Isınma etkinliğinde grup ve lider seçimi için et-
kinlik başlar. Öğretmen, ısınma etkinliği için “kır-
mızı üçgen, sarı altıgen, mavi beşgen, mor kare ve 
turuncu yuvarlak” mukavvaları sınıf içinde beş fark-
lı yere veya köşeye yerleştirir. Öğretmen “Dört adet 
renkli ve geometrik şekilden en beğendiğinizin yanı-
na gidiniz.” yönergesini söyler. Böylelikle öğretmen, 
grupları rastgele belirlemiş olur. (Öğretmen sınıf 
mevcuduna göre grup sayısını oluşturur.)

Öğretmen, her grup için bir grup lideri seçilmesi-
ni ister. Seçim sonunda grup liderini nasıl seçtikleri-
ni öğrencilere sorar. Daha sonra gruplardan bir şekil 
seçmelerini ve seçtikleri şeklin özelliklerini (kenar, 
köşe, renk, sivri, yuvarlak hatlı vb.) sözlü olarak açık-
lamalarını ister. Doğru olduğu belirlenen özellikler 
şekillerin üzerine bir kalem ile yazılır. 

Ana Etkinlik

Öğretmen, aşağıda verilen şekil üzerinden nokta-
nın boyutsuz olduğunu; çizginin tek boyutlu, düzle-
min ise iki boyutlu olduğunu ifade eder. 

Görsel 82: Nokta Çizgi Düzlem 

Nokta

HİÇ

Düzlem

İKİ BOYUT

Çizgi

BİR

Öğretmen:

–  Noktanın, çizginin ve düzlemin kaç boyutlu ol-
duğunu öğrencilere sorar. 

Verilen cevaplar doğrultusunda; noktanın boyut-
suz olduğunu göstermek için; her öğrenciye A4 kâğı-
dı, füzen, pastel boya ve kurşun kalem verilir. Öğren-
cilerden söylenilen yönergeye uyarak kâğıt üzerine 
nokta yapmaları istenir.

Görsel 83: Birçok Uçan Noktadan Yapılmış Soyut Portal 
Deliği. Dijital Vektör Çizimi

Noktanın özelliğini düşünerek öğretmen, öğren-
cilere: 

• Noktanın boyutu (en-boy-derinlik) olmadığını 
düşünerek çiziniz,

• Nokta sağa sola hareket etmez, ederse de atlaya-
rak hareket eder. Noktanın iz bırakmadığını dü-
şünerek nokta çiziniz,
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• Noktanın uzamda da yer tutmadığını hayal ede-
rek nokta çiziniz,

• İstediğiniz gibi nokta çiziniz (renkli), uyarılarını 
yapar. 

Çizginin bir boyutu üzerinde durmak için her 
öğrenciye A4 kâğıdı, füzen, pastel boya ve kurşun ka-
lem verilir. Öğrencilerden, söylenilen yönergeye uya-
rak kâğıt üzerine çizgiler çizmeleri istenir.

Görsel 84: Çizgiler İle Oluşan Kafes Yapısı. Grafik Çizim. 
3D Izgara Yüzeyi. Soyut Vektör Çizim

Çizginin özelliğini düşünerek öğretmen, öğren-
cilere: 

• Nokta kendisinin dışındaki bir “yönü” seçerek 
hareket edecek şekilde çizgi çiziniz.

• Çizginin bir boyutu (sadece en, sadece boy, sade-
ce derinlik) olduğunu düşünerek çizgi çiziniz. 

• Nokta, bulunduğu yerden ayrılmaya (yukarı, aşa-
ğı, sağa, sola) karar verdiğini ve hareket ettiğini 
düşünerek çizgi çiziniz. 

• Çizginin belli bir kalınlığı olmadığı gibi, bazen 
bir sonu da olmadığını düşünerek çizgi çiziniz, 
uyarılarını yapar.

Düzlemin iki boyutu üzerinde durmak için; her 
öğrenciye bir A4 kâğıdı, füzen, pastel boya ve kurşun 
kalem verilir. Öğrencilerden, söylenilen yönergeye 
uyarak kâğıt üzerine düzlemler çizmeleri istenir.

Görsel 85: Nokta, Çizgi ve Üçgen Yüzeyler (Düzlem) İle 
Kâğıt Uçak Formu

Düzlemin özelliğini düşünerek öğretmen, öğren-
cilere: 

• Çizginin bir ucu sabit kalmak koşuluyla, öteki 
ucu dönecek bir çember/daire düzlemi çizecek 
şekilde çizim yapınız. Gökyüzünü veya gezegeni-
mizi temsil eden yuvarlak olur. Anlam kazanır.

• Çizginin iki ucu, diğer ikisinden eşit uzaklıkta 
olan üçüncü bir konuma ilerleyecek şekilde çizim 
yapınız. Bir eşkenar üçgen olur.

• Bir çizginin iki uç noktasından doğru olarak ha-
reket edip uzaklaşan, sonra birbiri ile yeniden 
dördüncü çizgide buluştuğunu hayal ederek kare 
oluşturacak şekilde bir düzlem çiziniz. Böylece, 
yeryüzünü temsil eden kare olur.  Anlam kazanır. 

Daire, üçgen ve kare olmak üzere, üç şekil oluş-
turulmuştur. Üçünün de bir anlamı vardır. Yolculu-
ğumuz başlamıştır artık. Her toplumda bu şekiller 
farklı anlamaları ifade edebilmektedir. Öğretmen, bu 
3 şeklin kültürümüzde ve farklı kültürlerdeki anlam-
ları, benzerlik ve farklılıkları üzerine öğrencilerden 
araştırma yapmalarını ister.
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2. Hafta

Bir hafta önce ödev olarak verilen “3 şeklin kül-

türümüzde ve farklı kültürlerdeki anlamları, benzer-

lik ve farklılıkları” hatırlatılır. Öğrenciler, geçen hafta 

oluşturulan gruplar aynı kalacak şekilde araştırma-

larını tüm takım arkadaşlarının öğrendiğinden emin 

olana kadar, kendi takımlarında çalışırlar. Ortak ba-

şarının sağlanabilmesi için gruplardaki her öğrenci-

nin konuyu kavraması sağlanır. 

Grup sözcüsü, konu ile ilgili olarak ortak araş-

tırma sunumunu aktarır. Bu bilgiler ışığında öğren-

cilerden nokta, çizgi ve düzlem üzerine görsel bir 

çalışma yapmaları istenir. Yapılan çalışmada hayalî 

simgelerin kullanılabileceği ve istenilen tekniğin ter-

cih edilebileceği söylenir. 

Değerlendirme Etkinliği

Öğrencilerden etkinlik sonunda çalışmalarını ve 

etkinlik sürecini anlatan e-porfolya hazırlamaları is-

tenir. Hazırlanan portfolya üzerinden öğrencilerin 

fikirleri alınır.

Ek Etkinlik Önerisi

Yapılacak 2 boyutlu çalışmalar, üç boyutlu çalış-

malara dönüştürülebilir. 

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme” ve “Ürün De-

ğerlendirme” formlarına etkinlik karekodunu okuta-

rak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO :  26
ETKİNLİK ADI :  İLERİ DÖNÜŞÜM (UP CYCLE) İLE DOĞAYA  
  KATKIDA BULUNMAK
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 2

Önerilen Süre : 2-4 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışması yapmak için uygulama basamakları oluşturur. 

•  Görsel sanat çalışması ile duyguları yansıtır. 

•  Görsel sanat çalışması için tema, konu veya problem belirler. 

•  Çalışmasında güncel kaynaklardan hareketle ayrıntılı fikirler oluşturur. 

•  Görsel sanat çalışmasında farklı nesneleri birleştirerek ürün ortaya koyar.

•  Farklı malzemelerle ekleme, çıkarma, büyültme, küçültme, değiştirme, içten ve dıştan kuvvet   
 uygulamayla, strateji geliştirerek üç boyutlu tasarımlar yapar. 

•  Görsel sanat çalışmasını grupta sorumluluk alarak tamamlar. 

•  Yerel kültüre ait motifleri, kültürün diğer ögeleri ile ilişkilendirir. (Eğer geleneksel motif kullanılacaksa)

•  Sanat eserlerinin madde, form ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi analiz eder. 

Disiplinler Arası Boyut :  Tasarım-Çevre-Görsel Kültür

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Çeşitli atık malzemeler (ahşap, plastik, kauçuk vb.), resim kâğıtları,  
  çizim kalemleri, renkli kuru boyalar, akrilik boya, akrilik kalem,  
  makas, çeşitli boyda fırçalar, yapıştırıcı

Uygulama Alanı :  Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma, Uygulama, Keşfetme, Tasarım

Beceri Alanları  : Eleştirel Düşünme, Yaratıcı düşünme becerisi

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Akrilik boyama tekniği (fırça, kalem)

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

İleri dönüşüm ve ileri dönüşüm kavramları sor-
gulanır. Renk bilgisine ilişkin temel noktalar hatırla-
nır.

Kavramlar

İleri dönüşüm: Yaratıcı yeniden kullanıma da-
yalı olarak atık malzemeleri çevresel bağlamda değer 
kazanan bir yapıya ve ürüne dönüştürmek.

İleri dönüşüm sanatı: Atık malzemeleri yarar-
lı ve değerli bir sanat ürününe, eserine dönüştürme 
odaklı sanat eylemi. İleri dönüşüm yolu ile çevre-
sel duyarlılık bağlamında eleştirel sorgulayıcı mesaj 
oluşturma kaygısı taşıyan sanat eylemi.

Geri dönüşüm: Atıkların, tekrar kullanıma so-
kularak yeni işlevi ile hayatına devam etmesidir. Geri 
dönüşümde amaç tekrar kullanılabilir hâle getirmek-
tir. Birincil amacı değer katmak ya da daha değerli 
hâle getirmek değildir.

Ön Bilgiler

Temel renk bilgisine sahip olma, sıcak-soğuk 
renkleri ilişkili kullanma, rengin tonları ile tasarım 
yapma

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün farklılaştırma

Öğrenme-Öğretme Süreci

Atık malzemelerle hem gençlerin hem de çocuk-
ların çevreye ve doğaya daha duyarlı olabileceği et-
kinlikler planlanır.

Çevremizi kirleten, denizlerde yüzen plastik, 
cam ve diğer atıklar sanatçıların elinde dünyamızın 
yok olmasına vurgu yapan bir sanat biçimine dönü-
şebilmekte olduğuna vurgu yapılır. Geri dönüşüm 
sanatının eylemsel niteliği üzerinde durulur. Sanat 
hareketi içinde atıkların yeniden kullanımı öne çık-
tığı için çevre kirliliği farkındalığı yaratmada ve ya-

pabileceklerimizi sorgulamada önemli bir çıkış nok-
tası yaratmakta olduğu fikrinden hareket edilir. Geri 
dönüşüm sanatı içinde ileri dönüşüm sanatının yeri-
ne ve özelliklerine değinilir. Tüketim toplumu içinde 
çevreyi korumak odaklı eylemler ile gerçekleştirile-
cek sanat etkinliğinin ilişkisi kurulur. İleri dönüşüm 
ile geri dönüşümün farkına değinilir. Geri dönüşü-
mün yarattığı yavaş ilerleyen ve niteliğini kaybeden 
bir nesnelliğe vurgu yapılırken; ileri dönüşümde ya-
ratıcı müdahale ile değer kazanan bir dönüşüme vur-
gu yapılır.

İleri dönüşüme dayalı tavır ile tüketim toplumu-
na ve aşırı tüketime yönelik etkili mesaj vermenin 
önemine değinilir. Bu sanatsal bakış açısında malze-
me olarak kâğıt, karton, ahşap, cam, plastik, metal ve 
kauçuk gibi çeşitliliğe ilişkin örnekler gösterilir. İleri 
dönüşüm sanatında atıklardan yarattığımız yeni ba-
kış açısının ekonomik, kültürel ve sosyal değerinin 
üzerinde durulur. Böylece geri dönüşümün daha öte-
sinde, daha kıymetli ve daha değer görün bir dönü-
şüm oluşturmanın olanaklılığı sorgulanır.

Sanat tarihinden örnekler verilir. Örneğin ya-
kın dönemde 20. yy. başlarında Pablo Picasso veya 
George Braque'nin eski gazete veya dergilerle yap-
tığı kolajlar hatırlatılabilir. İleri dönüşümün ilk kez 
2002 yılında William McDonough ve Michael Bra-
ungart tarafından tanımlanması ile öne çıkmasına 
değinilerek tanımı yapılır. Dönüşüm sanatının resim, 
heykel, endüstriyel tasarım, moda tasarımı gibi bir-
çok alandan örnekleri gösterilir. Bu bağlamda öne çı-
kan sanatçılardan biri Thomas Dambo’dur. Thomas 
Dambo, ileri dönüşümü sanatının merkezine alan 
sanatçılardandır. Kopenhag civarında topladığı ah-
şap, plastik, eski kıyafet gibi atıkları inceliyor, üzerin-
de düşünüyor ve yaratıcı bir biçimde yorumlayarak 
nitelikli bir dönüşüme imza atıyor. Ona ilham veren 
ise farklı malzemelerin en iyi yönlerini öne çıkarmak. 
Dambo’nun ahşap atıklardan oluşturduğu ahşap hey-
keller oldukça dikkat çekicidir. 
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Ayakkabı tasarımı araştırma ve merakı yaratıcı 
bakış açısı ile zenginleştirmek isteyen öğrenciler için 
alternatif bir tema olarak düşünülebilir. 

Evimiz için tasarım bir eşya oluşturma noktasın-
da ise ileri dönüşüme dayalı değer katma kavramı de-
taylı sorgulanarak sürece yansıtılabilir.

Hayvan barınağına ilişkin sorular:
İleri dönüşüm sanatının önemine ilişkin belirle-

nen temalar ve çevre ile ilintili sorular sorularak kav-
ram somutlaştırılır.

Çevrenizde nesli tükenmekte olan hayvanlar ve 
bunun dünya üzerindeki olası etkisi hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

Bir tasarımcı olsaydınız hayvanların barınma ve 
beslenme gereksinimlerine dayalı olarak ne tür bir 
ileri dönüşüm tasarımı yapmayı isterdiniz?

Hayvanların beslenme ve barınma odaklı gerek-
sinimden kaynaklanan problemi çözmek için alter-
natif çözümleri nasıl sorgularsınız?

Ayakkabı tasarımına ilişkin sorular:
Çok giydiğiniz eski bir ayakkabınızı sizin için na-

sıl değerli hâle getirirsiniz?
Eski ayakkabının eskisinden daha güzel olması, 

daha değerli olması ve bir mesaj vermesi için neler 
yaparsınız?

Bir tasarımcı olarak sevdiğiniz bir ayakkabı ta-
sarlasanız üzerinde ne tür şekiller, renkler, yazılar ol-
masını istersiniz?

“Dambo ahşap heykeller yaparken ahşap parçala-
rından ve farklı renkte ahşaplardan yararlanmaktadır. 
En büyük ilham kaynağı da çevredir. Ona göre hey-
kelleri çevre ile etkileşime girmeli ve böylece kendileri 
ile de etkileşime girmeliler. Eserlerini gerçekleştirirken 
ileri dönüşüme dayalı olarak karşılaştığı malzemeler 
onu yönlendiriyor. Planlamadan ama geri dönüştürül-
müş malzemelerden yapabileceklerini yaratıcı olarak 
sorgulayarak sürece başlıyor ve ne buluyor ise buldu-
ğu o malzeme onu yönlendiriyor. Eserlerindeki temel 
mesajı daha fazla tüketim ve yok etmeyi yeniden dü-
şünmemiz gerektiği. Bu düşünce izleyicileri eylemleri-
ni yeniden düşünmeye yönlendiriyor. Yeni projelerin-
de çöpten farklı şeyler yapmayı olanaklı hâle getirme 
amacı taşıyan sanatçı değeri olmayan birçok şeyi de-
ğerli hâle getiriyor.”

İleri dönüşüm kavramı açıklandıktan sonra kav-
ram ile ilgili temaların belirlenmesi sürecine geçilir.

En sevdiğimiz hayvanlar için barınak, ileri dönü-
şüme dayalı eski ayakkabılarımız, evimizde kullana-
bileceğimiz bir tasarım eşya oluşturmak şeklinde üç 
tema belirlenir. 

Bu temaların her biri çocukların ürün farklılaş-
tırmaya dayalı öğretimde farklılaştırma etkinlikleri-
nin de temelini oluşturur. 

Hayvan barınağı, araştırıcı ve meraklı olan öğ-
rencilerin severek ve hayvan sevgilerinden yola çıka-
rak oluşturacakları bir tasarım olarak düşünülebilir. 

Görsel 86: Dambo’nun ahşap heykelleri

a. b.
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Tasarım eşyaya ilişkin sorular:
Eviniz için yeni yılda herkesten farklı bir yeni yıl 

ağacı yapmak için ne tür atık malzemeler kullanırsı-
nız?

Bu yeni yıl ağacı için atık gazete ve dergi kâğıtla-
rını kullanır mısınız?

Kâğıtlardan süsler yaparak bu ağacı nasıl süsler-
siniz?

Tüm bu sorular ile tasarımsal düşünmeye dayalı 
estetik ve işlevsel nitelikler tartışılır.

Grup içinde iş birliği yapılarak hangi hayvanlar 
için hangi yuvaların yapılacağına, hangi eski eşyanın 
nasıl dönüştürüleceğine, hangi malzemenin hangi ev 
eşyası için kullanılacağına karar verilir.

Atık malzemeler ve üs dönüşüm yolu ile değer 
verme konusuna da vurgu yapılarak temel bir ilişki-
lendirme gerçekleştirilir.

Süreçteki düşünme adımlarının bir tasarım prob-
lemi çözme adımları olduğuna vurgu yapılır ve siste-
matik bir yapı oluşturulur. 

Görsel 87: Tasarım oluşturma süreci

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde ileri 
dönüşüme dayalı ihtiyaç, amaç ve uygulama üçge-
ninde tasarım oluşturulmalı ve bu süreçte öğrenci 
özellikleri sürece yansıtılmalı. Öğrencilerin özellikle-
ri bağlamında ilgi duyduğu yöntem ve tekniklere iliş-
kin zenginleştirme sürece dâhil edilmelidir. 

Tasarım aşamasında ürünlerin estetik ve işlevsel 
bir yapıya nasıl kavuşabilecekleri tartışılır. 

Görsel 88: Kuş yuvası (Geri dönüşüm)

Tasarım aşamasında geri dönüşüm ile ileri dönü-
şümün farkına tekrar vurgu yapılır. Ön hazırlık ola-
rak bir geri dönüşüm süreci ile çalışmaya başlanabi-
lir. Yukarıdaki örnekte atık bir yoğurt kabının renkli 
evalarla kaplanması ile oluşturulmuş bir geri dönü-
şüm ürünü örneği yer almaktadır.
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Görsel 94: Örnek motif çalışması

Aynı konu ileri dönüşüm bağlamında düşünü-
lerek atık suntaların bir araya getirilmesi ile oluştu-
rulmuş olan (bu noktada yetişkin desteği gereklidir) 
ahşap bir yuva tasarlanır. Yuvanın biçimsel özellikleri 
yine öğrencilerin araştırdıkları ve çevrelerinde bul-
dukları atık malzemeler ile değişkenlik gösterebilir. 
Bu noktada öncelikle akrilik boya ile evin yüzeyi bo-
yanır. Boyanan zemin üzerine eklenecek motiflere 
ilişkin araştırmalar yapılabilir. Bu motifler geleneksel 
sanat odaklı olabilir ya da öğrencilerin kendi tasarla-
dıkları motifler odaklı olabilir. Akrilik boya ile boya-
nan zemin kuruduktan sonra yine akrilik kalem ile 
motifler zemin üzerine çizilir ve çalışma tamamlanır. 

“Eski bir ayakkabıyı yeni ve daha güzel bir ayakkabı tasarımına nasıl dönüştürebilirim?” sorusuna dayalı 
olarak akrilik kalemlerle ayakkabının yeniden tasarlanması süreci üzerine odaklanılır. Öğrencinin en sevdiği 
motifler konusunda esnek düşünmeleri vurgulanır. Kullanacakları renklerin özelliklerinden bahsedilir. Bir-
biri ile ilişkili, sıcak ve tonu olan renkler üzerinde ve yarattıkları etki üzerinde durulur ve tasarıma başlanır. 
Görsellerde eski bir ayakkabının akrilik boyalarla dönüştürülmesine dayalı bir örnek yer almaktadır. Öğrenci 
gerçek yaşama aktarılabilir bir uygulama deneyimi ile tasarladığı nesneyi kullanılabilir (giyilebilir) hâle getir-
miştir. 

Görsel 89: İleri dönü-
şüm ile tasarlanmış 

kedi kulübesi 

Görsel 91: İleri dönü-
şüm ile tasarlanmış 

kedi kulübesi 

Görsel 90: İleri dönü-
şüm ile tasarlanmış 

kedi kulübesi 

Görsel 92: İleri dönü-
şüm ile tasarlanmış 

kedi kulübesi 

Görsel 93: İleri dönü-
şüm ile tasarlanmış 

kedi kulübesi 

Görsel 95: İleri dönüşüm ürün tasarımları
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Görsel 96: İleri dönüşüm ürün tasarımları

Yılbaşı ağacı için farklı renkte dergilerden kesi-
len kâğıtlar ince rulo hâline getirilerek uzun çubuklar 
oluşturulur. Bu çubuklar farklı ölçülerde kesilerek alt 
alta yapıştırılır. Ağaç formu verilen renkli çubukla-
rın üzerine yine renkli kâğıtlarla origami şekiller, kâ-
ğıtlar, nazar boncukları ve farklı süs eşyaları asılarak 
ağaçlara zarar vermeden yeni yıl ağacı yapmanın yol-
larına ilişkin alternetiflerin sorgulanmasına ilişkin 
tartışma yapılır. Görseldeki örnekte kâğıt malzeme-
nin sağlamlığının artırılması (rulo hâline getirilme-
si) ile gerçek yaşam içinde kullanılabilir bir nesneye 
dönüştürülmesine dayalı bir uygulama yer almakta-
dır. Bu tür kâğıt kullanımı alternatifleri sorgulanarak 
yeni uygulamalar ve yeni eşyalar tasarlanabilir. 

Aşağıdaki görsellerde yine atık malzemeden ya-
pılmış sanat çalışması ve oyuncak bisiklet örneği gö-
rülmektedir.

Görsel 97: Atık deniz dubası plastikleri ile oluşturulmuş 
çalışma
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Öğrencilerden ahşap atıklardan kendilerine bir oyuncak tasarlamaları istenebilir ve bu bağlamda etkinlik 
geliştirilip farklılaştırılabilir.

Ek Etkinlik Önerisi
Çok çeşitli atık malzemelerle sanat çalışmaları yapılarak bir sergi oluşturulabilir. Serginin çevreye ilişkin 

toplumsal farkındalık oluşturması amaçlı tanıtım çalışmalarına yer verilir. Bu bağlamda ileri dönüşüm sanat 
festivali odaklı ulusal ve uluslararası etkinlikler planlanarak çoklu katılımlı bir çocuk sanatı etkinliğine dönü-
şebilir.

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “ Proje Öz Değerlendirme" ve "Sınıf İçi Odak Grup Soruları Form"larına Formu”na etkinlik 

karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 98: Atık ahşap parçalarından oluşturulmuş çocuk bisikleti
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ETKİNLİK NO : 27

ETKİNLİK ADI : MÜZE TASARLAMAK

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 2

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 2

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Sanat eseri ve sanat değeri olmayan nesneleri niteliklerine göre ayırt eder.

• Sanat eserinin özelliklerini oluşturulduğu döneme göre ifade eder.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıtları, çizim kalemleri, renkli kuru boyalar, akrilik  
  boya, makas, çeşitli boyda fırçalar, yapıştırıcı, renkli kâğıtlar

Uygulama Alanı : Müze Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birliğine Dayalı Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim, Araştırma,  
  Gözlem, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası.

Beceri Alanları : Grupla Çalışma

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerden, sanat tarihinde tanınmış eserler-

den ve yağlı boya, akrilik, baskı resim, kara kalem, 
pastel teknikleri ile hazırlanmış eserlerden (Sanal 
müzeler ya da sanat kitaplarından faydalanılabilir.) 
kendi seçtikleri örnekleri, renkli çıktı alarak sınıfa 
getirmeleri istenir. 

Kavramlar

Kültür

Ön Bilgiler
Sanat tarihini oluşturan akımlar, sanat tarihinde 

farklı dönemlerde resim sanatında kullanılan teknik-
lerle ile ilgili bilgiler verilir. Sanat tarihinde farklı dö-
nemlerdeki sanat eserlerinin benzerlik ve farklılıkla-
rına değinilir. 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreçte Farklılaştırma.

Öğrenme-Öğretme Süreci
Çalışmaya ön hazırlık olarak her öğrencinin, sa-

nat tarihinde farklı resim teknikleri(yağlı boya, ak-
rilik, baskı resim teknikleri, kara kalem, yağlı pastel, 
soft pastel, fresk vb.) ile yapılmış eserlerin renkli çık-
tılarını alarak sınıfa gelmeleri istenir (Renkli çıktılar 
ekonomik olması nedeni ile A4 kâğıda 4 ya da 6 eser 
sığdırılarak alınabilir). Bu aşamada eser künyesinin 
de eserin altında yazılı olması önemlidir. Her eserin 
altında yapım yılı, tekniği, sergilendiği müze ve sa-
natçı adı, sanatçının doğup yaşadığı ülke, eser boyut-
ları vb. yazılı olmalıdır.

Öncelikle öğrencilere “Resim teknikleri neler-
dir?” sorusu sorularak öğrencilerin hazır bulunuşlu-
ğu ve ön bilgileri tespit edilir. Ardından, 

“Sınıfa getirilen eserler hangi yüzyıl ya da ülke-
lere ait?”

“Sınıfa getirilen eserler hangi akımlara dâhil 
edilebilir?” gibi sorular, öğrenciler tarafından seçi-
lerek getirilen eser görselleri/çıktıları sınıfla birlikte 
masaya dizildikten sonra cevaplanmaya çalışılır. Bu 
soruların cevaplarına göre de sınıflandırma, grupla-
maların yapılmaya başlandığını fark eden öğrenciler 
ile müze ve müzede bölümler gibi konular üzerinde 
durulur.

Oluşan gruplardaki eserler yapım yılı, teknik, 
ülke, akımlar vb. özelliklerine göre sıralanır. 

Bu aşamada eserlerin hazırlandığı tekniklere, ya-
pım yıllarına, ait oldukları döneme, akımlara vb. bir-

çok özelliğe göre sınıflandırılarak müzelerde yer ala-
bildiği hatta müze adlarının eserlerin bu özelliklerine 
göre belirlenebildiği konuları üzerinde durulur. 

Bu süreçten sonra, eserlerin ön biçimsel bilgile-
rinin dışında (Teknik vb. olarak değil.) başka hangi 
özelliklerine göre sınıflandırılarak müze oluşturu-
labileceği üzerine soru-cevap biçiminde konuşulur. 
Müzelerin işlevlerine göre konu, tema, anlam, ifade 
gibi sanatta ön biçim değerlendirmesi sonrası önem-
li olan değerlere göre sınıflanabileceği konuşulur. Bu 
bilgi ışığında benzeyen ve ayrışan eserler arasında 
yeni gruplar oluşturulur ve müze ismi keşfi beyin fır-
tınası ile felsefi boyutta konuşulur. 

Eserlerdeki konu, tema bağlamında yapılan bu 
gruplamalardan hareketle sınıfça karar verilerek fark-
lı müze adları belirlenir. Eserler benzerlik ve farklı-
lıklarına gibi özellikleri dikkate alınarak yeni eser 
grupları oluşturulur. Bu yaklaşım eserin yapım yılı, 
tekniği, ait olduğu kültür, vb. bakımlardan grupların 
oluşumunu sağlayabilir. Bu süreçte sınıf öğrencileri, 
müzelerin oluşumunda nasıl bir yaklaşım sergilendi-
ği üzerine tartışabilir. Yapılan tüm gruplar sınıfça ile-
tişim hâlinde soru-cevap ile anlam yakalama ve dü-
zenleme kurgu tasarımı bağlamında konuşulur. Bu 
aşama aşağıdaki içeriği barındırmalıdır:
1. Eserler arasında sezgisel yaklaşımla benzerlik ve 

faklılıkların yakalanması,
2. Eserler arasında teknik benzerlik ve faklılıkların 

yakalanması,
3. Eserler arasında konu, tema benzerliklerinin ya-

kalanması,
4. Eserler arasında soyut resim, figüratif resim ayrı-

mının yapılabilmesi,
5. Eserlerin anlamının çözümlenmesi, 
6. Eserler arasında kompozisyon kurgusunun biçim-

sel özellikleri üzerine tespitlerin yapılabilmesi,
7. Aynı sanatçının birden fazla eseri varsa farklı ta-

rihlerde yaptığı eserlerin karşılaştırması ve sınıf-
lanmasının yapılması,

8. Eserlerin belirlenen özellikler bağlamında dü-
zenlemesi gibi temel tasnifleme yaklaşımlarının 
uygulanması.

Sınıf olarak yapılan gruplamalar sınıf duvarlarına 
asılarak sınıfın müzeleri hâline getirilir, fotoğraflanır, 
arşivlenir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Müze Tasarlamak Öz Değerlen-

dirme Formu” na etkinlik karekodunu okutarak ula-
şabilirsiniz.



ÖYG-3

Yardımcı Ders Materyal i
GÖRSEL SANATLAR
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ETKİNLİK NO :  28

ETKİNLİK ADI :  DUYGULAR BİR NESNE OLSAYDI

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik 

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Farklı duyguları ifade eden eskiz çalışmaları yapar.

•  Görsel sanat çalışmasında somut ve soyut kavramları bir arada ifade eder.

•  Görsel sanat çalışmalarından oluşan dijital ve basılı sunum dosyası tasarlar.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, resim kalemi, cetvel, çeşitli boyalar

Uygulama Alanı :  Temel Resim Sanatı

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma, Soru-Cevap ve Tartışma

Beceri Alanları  : Problem Çözme

  Yaratıcılık

  Akıl Yürütme

  Fikir Oluşturma

  Soyut Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Serbest Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.



Ö Y G  3 1 2 1

Hazırlıklar

Öğrencilere bir sonraki hafta getirmeleri gereken 
araç ve gereçler hatırlatılır.

Kavramlar

Çizgi: Bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısı 
çizgidir. Genişlik ve uzunluğu ne olursa olsun, eğer 
biçimi bir çizgi etkisi yaratıyorsa ona çizgi diyebiliriz 
(Atan, 2006: 65).

Renk: Renk: Işığın kendi öz yapısına ve nesneler 
üzerindeki yayılımına bağlı olarak göz üzerinde yap-
tığı etki (Atan, 2006:300).

Doku: Bir sanat yapıtının yüzeyinin görünümü 
ve/veya hissedilmesi ki düz ve/veya parlaktan kaba 
ve/veya mata kadar çeşitlenebilir (Atan, 2006: 118). 
Dokular nesnelerin yüzey özellikleridir, her nesne 
kendine has yüzey özellikleri taşır ve o nesneye özel-
liğini kazandırır. Doğal ve yapay olarak sınıflandırı-
lır. 

Leke: Resim sanatında yüzeyin homojen biçimde 
tek bir renk kullanılarak örtülmüş parçası. Resim yü-
zeyi üzerinde boya ile yapılmış iz (Atan, 2006: 228).

Ön Bilgiler

Resim duygularımızı anlatma, ifade etme yola-
rından biridir. Soyut olan duygularımızı somut hâle 
dönüştürme biçimidir. Bunun içinde bize yardımcı 
olan unsurlar, resim yapmanın da temel unsurları 
olan çizgiler, renkler, dokular, lekelerdir. Bu unsur-
ları bir araya getirerek biçimler ortaya koyar ve duy-
gularımızı anlatabiliriz. Bu duyguları ifade ederken 
doğru çizgiler, doğru renkler, doğru lekesel değerler 
kullanmak biçimi ortaya çıkarmada önem taşımakta-
dır. Yine nesnelerin sahip olduğu dokuları iyi analiz 
edip, yansıtabilirsek algıdaki etkisini de güçlendirmiş 
oluruz. O nedenle de çevremizdeki nesneleri gözlem-
lemek, sahip olduğu özellikleri analiz ederek resimsel 
unsurlarla birleştirmek önem taşımaktadır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreci farklılaştırma- Bağımsız çalışma stratejisi

Öğrenme-Öğretme Süreci

Isınma Etkinliği

Öğrenciler ile insanların sahip olduğu temel duy-
guların neler olduğu konuşularak listelenir (sevgi, 
güven, cesaret, korku, acı, kızgınlık, mutluluk vb.). 
Bu duygular olumlu ve olumsuz olarak gruplandırılır. 

Sonrasında cetvel kullanılarak resim kâğıtlarını 
8 bölüme ayırmaları istenir. Sonrasında listelenen 
duygulardan 4 olumlu, 4 de olumsuz duygu seçme-
leri ve not etmeleri istenir. Öğrencilere “Bu seçmiş ol-
duğunuz duygular bir nesneye olsaydı bu hangi nesne 
olurdu?” sorusu yöneltilir. Öğrencilerden seçtikleri 8 
duygu ile özdeşleştirdikleri nesnelerin eskizlerlerini, 
8 alana çizmeleri, soyut duyguları, çizimlerle somut 
hâle getirmeleri istenir. Duyguların bir nevi nesneye 
dönüştükleri vurgulanır. Bu noktada öğrencilerden, 
nesnelerle duygular arasında bağ kurarken basit, ilk 
akla gelen, direk olarak anlatan nesneler seçmeme-
leri istenir (örneğin; sevgi ile kalp gibi). İsterlerse 
önce düşünme süreci de verilebilir, tüm duygulara ait 
nesneler bulunabilir ve sonrasında çizim aşamasına 
geçilebilir. Çizimlerini yaparken anlatımın güçlü ol-
ması adına, nesnelere ait çizgileri, renkleri, leke alan-
larını, dokuları iyi analiz etmeleri ve çalışmalarında 
yansıtmaları istenir. 

Çalışmalar tamamlanınca her öğrenci, arkadaşı-
nın çalışmasındaki nesnelerin hangi duyguya ait ol-
duğu tahmin edilmeye çalışır.

Ana Etkinlik
Ana etkinlikte ise bu nesnelerden seçilenlerle 

(Hepsi olması şart olmamakla birlikte, birkaç duygu-
yu ifade eden nesne seçilebilir, olumlu ya da olumsuz 
duygulara ait nesne grupları alınabilir.) bir kompo-
zisyon oluşturulur. Nesneleri birleştirerek, bir ara-
ya getirerek öğrenciden yeni bir kompozisyon oluş-
turulması istenir. Teknik seçimi öğrenciye bırakılır. 
Çalışma bitiminde öğrencilerden ortaya çıkan çalış-
maların dijital ya da basılı sunumlarını hazırlayarak 
arkadaşları ile paylaşmaları istenir.
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Ek Etkinlik Önerisi
İstenirse disiplinler arası boyut katarak bu duy-

gular ve eşleştirilen nesneler ile ilgili dörtlük hâlinde 
şiirler yazılabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Duygular Bir Nesne Olsaydı 

Kontrol Listesi Formu”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Atan, A. (2006). Resimli Resim Sözlüğü. Asil Yayın Dağı-
tım.

Görsel 99: Benim için duygular
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ETKİNLİK NO :  29

ETKİNLİK ADI :  KELİME BULUTUNDAN TASARIMA

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 1 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Gözleme dayalı çalışmalarında çizgi ve gölgeleme tekniklerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.

•  Görsel sanat çalışmalarından oluşan dijital ve basılı sunum dosyası tasarlar.

•  Bir sanat eserini belirli kriterlere göre yargılar.

•  Kendine ait görsel sanat çalışmalarının öznel eleştirisini yapar.

Disiplinler Arası Boyut :  Bilgi Teknolojileri

  Sanat Tarihi

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Bilgisayar/ tablet/ cep telefonu, resim kâğıdı, çeşitli boyalar

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma- İnceleme Öğretim Stratejisi

Beceri Alanları  : İletişim ve İş Birliği

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Boya Çalışmaları

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Edward Munch'ın “Çığlık” tablosu çıktı olarak ya 

da dijital formatta hazırlanır.

Kavramlar
Kelime Bulutu

Öğrenme-Öğretme Süreci
Kelime bulutu oluşturma; bir konuya dair önemli 

olan ya da ilk akla gelen anahtar kelimelerle bir görsel 
oluşturulmasıdır. 

Öncelikli olarak atölyenin donanımsal yeterliği 
göz önüne alınarak öğrencilere sanat eserleri göste-
rilir. Akıllı tahtadan, bilgisayardan ya da çıktı olarak 
gösterilen 5 farklı kelime yazmaları istenir. Yazılan 
bu 5 kelimeyi öncelik sırası ile yazmaları gereklidir. 
İlk yazılan kelime, kelime bulutu içinde daha büyük 
yer alırken son yazılan kelime daha küçük olarak yer 
alacaktır. 

Edward Munch’a ait olan “Çığlık” tablosu öğren-
cilere gösterilerek tablo ile ilgili akıllarına gelen ilk 5 
kelimeyi yazmaları istenir. Öğrenciler atölyenin ko-
şullarına göre uygun bir ortamda eserle ilgili araştır-
ma yaparlar ve yeniden eserle ilgili 5 anahtar cümle 
yazarlar. İlk akla gelen kelimeler ile araştırma yapıl-
dıktan sonra öznel yargılarına göre kelimeler karşı-
laştırılarak aradaki farklar hakkında yorumlar yapı-
lır. Yazılan kelimelerden 5 tanesi belirlenir ve uygun 
bir programda ya da kâğıt üzerine yazarak kelime 
bulutu hazırlanır. Elle yapılacak çalışmalarda görsele 
uygun karakter tasarımı öğrenci tarafından yapılabi-
lir. Çeşitli resim teknikleri ile renklendirilebilir. 

Program kullanarak kelime bulutu tasarımı yapı-
lacaksa görsele ve kelimelere uygun şekil seçimi ya-
pıldıktan sonra font seçimi, kelimelerin rengi, zemin 
rengi, metnin yönü gibi seçimler yapılır.

Bu seçimler tamamlandıktan sonra kelime bulu-
tu oluşturulur. 

Görsel 100: Karakter tasarım örneği
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Görsel 101: Kelime bulutu örneği

Kelime bulutları hazırlandıktan sonra gruptaki 
tüm öğrencilerin yazdıkları kelimeler bir araya geti-
rilerek listelenir. En sık kullanılan kelimeler belirle-
nir. Esere dair en sık kullanılan 3 kelime ile öğrenci-
ler eserden bağımsız yeni bir resim yaparlar. 

Yapılan son çalışma ile eser bir araya getirilerek 
farklar ve benzerlikler konuşulur. Öğrenci, kendi ça-
lışması ve arkadaşlarının çalışmaları hakkında öznel 
yargılarını belirtir. Hazırlanan çalışma ile ilgili basılı 
ya da dijital sunum dosyası hazırlanarak etkinlik ta-
mamlanır.

Ek Etkinlik Önerisi 
• Eser gösterilmeden bir hikâye anlatılarak hikâye-

ye başlık olabilecek kelimler ile aynı etkinlik ya-
pılabilir.

• Farklı dönemlerde olsa da aynı konuyu örnek al-
mış eserler gösterilerek kelime bulutu hazırlana-
rak istatistik çıkarılıp yeni bir eser yapılabilir. 

• Öğrenciler tipografik çalışmayı uygulama kul-
lanmadan kâğıt üzerine yapabilirler. Kelimeler, 
içerdiği anlamı ifade edecek şekilde tasarlanabi-
lir.

• Tüm çalışma kelimeler yazılarak tipografik ola-
rak yapılabilir. 

• Yapılacak son çalışmada gösterilen eserin tekniği 
ya da biçimsel özellikleri göz önüne alınarak ben-
zer bir çalışma üretilebilir. 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz değerlendirme Formu ve Ak-

ran Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO :  30

ETKİNLİK ADI :  İCAT TASARIMI

Etkinlik Türü : Tasarım Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışması için tema, konu veya problem belirler. 

•  Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.

•  Estetik tercihlerin kişilere ve kültürlere göre nasıl değiştiğini tartışır.

•  Kendine ait görsel sanat çalışmalarının öznel eleştirisini yapar.

Disiplinler Arası Boyut :  Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, renkli boyalar ve atık malzemeler vb.

Uygulama Alanı :  Tasarım

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Tartışma (Düşünme Atölyesi), Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme

  Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Eskiz

Üç boyutlu maket yapımı vb.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Öğrencilerden, “İcat” kavramını araştırmaları ve 
öğrencilerin çevrelerinde mevcut olan icatları göz-
lemleyerek bir sonraki derse hazır gelmeleri istenir. 

Kavramlar

İcat: Gerçekmiş gibi gösterme çabası, buluş (URL 
1).

Tasarım: Bir sanat eseri, yapı ya da teknik temelli 
ürünün ilk taslağı (URL 1).

Ön Bilgiler

Dünya Ekonomi Forumu’nun yayımladığı ra-
porlarda “yaratıcılık” çalışanlarda her geçen yıl üst 
sıralarda istenen bir beceri hâline gelmiştir ifadesi 
yer almaktadır. O nedenle iş dünyası, insana ve onun 
becerilerini daha çok geliştirmeye odaklanmak du-
rumunda kalmıştır. Yıllar içinde iş yapma biçimi de 
insan organizmasında ayak ve ellerden, beyne doğru 
hareket ettiğinden bugün için “elinden iş gelen insan” 
tabiri yerini “beyninden iş gelen insana” bırakmak du-
rumunda kalmıştır (Yavuz, M. 2020: 35-36).

Bu bağlamda öğrencilerin icat tasarımı sürecinde 
“konverjant” ve “diverjant” düşünme yetenekleri göz-
lemlenir.

Diverjant ve Konverjant düşünme ayrılığı, yete-
neklerdeki farklılıklara işaret etmektedir. Diverjant 
düşünmede bilgiler birçok alternatife ulaşmak için 
bir sıçrama tahtası gibi düşünülebilir ve bir bilgi-
den farklı cevaplar çıkarabilme yeteneğini gerekli 
kılar. Konverjant düşünme ise geleneksel sonuçlara 
götüren düşünme tarzıdır ve bu düşünme tarzında 
mevcut olan bilgilerden yola çıkarak yalnızca tek bir 
doğruya bağlı kalınır. Diverjant düşünmeye has ka-
rakteristikler ise, mevcut bilgiye dayanılarak değişik 
cevapların üretilmesidir. Diverjant (ıraksak) düşün-
me, mevcut problemde kullanılabilecek olası çözüm 
yollarını ortaya çıkarmada, Konverjant (yakınsak) 
düşünmede bu olası çözüm yollarının eldeki prob-
lemin çözümünü bulmada, işe yarayıp yaramadığını 
sınamada kullanılmaktadır. Iraksak düşünme öğren-
cilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini kullanmasını 
gerektirmektedir. Bilinen yolları tekrar ederek yeni 
sonuçlara ulaşmak mümkün olamayacağı için, yeni 
çözümlere ulaşmada “problem çözmede alternatif se-
çim yeteneği olan Diverjant düşünme” etkili bir yön-
temdir (Seylan, A. 2005: 63-64).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Kademelendirilmiş Etkinlikler

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğrencilere bir icat gösterilir.

 “İcat” ve “tasarım” kavramları öğrencilere açık-
lanır.

Öğrencilerden evde, okulda, sokakta kısaca ait 
oldukları ya da olmadıkları tüm yaşam alanlarında 
gözlem yapması ve eksikliğini hissettikleri bir icat 
düşünmeleri istenir.

Öğrencilerin daha önce var olmayan tamamen 
kendi düşüncelerine özgü olan bu icadı zihinlerinde 
tasarladıktan sonra bunun eskizini çizmeleri istenir.

Öğrencilere tasarım aşamaları hakkında bilgilen-
dirme yapılır.

Tasarım aşamaları:

• Problem, konu belirleme

• Problem hakkında fikir üretme

• Üretilen fikrin eskizini çizerek ürün hâline getir-
me

• Eskizi çizilen tasarımların geliştirilmesi

• Geliştirilen tasarımların üç boyutlu maketlerinin 
yapımı

Öğrenciye planladığı icat tasarımıyla ilgili;

• Bu icada neden ihtiyacın var?

• İcadın işlevselliği ve farklılığı ne olacak? vb. soru-
lar yönlendirilerek öğrencinin tasarımına odak-
lanması ve varsa eksikliklerini gidermesi sağla-
nır. Öğrencilere bu konuyu yaparken tasarım ve 
estetik boyutunun önemi hatırlatılır.

Öğretmen rehberliğinde öğrencilerin yapmış ol-
dukları ürünler hakkında birbirlerinden fikir alış ve-
rişi yapabilecekleri bir tartışma (Düşünme Atölyesi) 
ortamı oluşturulur.

Diverjant düşünme üzerine kurulacak olan atöl-
yede öğrencilerin, çeşitli bilgileri birçok alternatife 
ulaşmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanabile-
cekleri ve değişik cevaplar çıkarabilecekleri özgün 
yaratıcı bir ortam sunmasına dikkat edilmesi gerek-
mektedir. 
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Üretilmesi planlanan icatlar Diverjant (ıraksak) 
düşünme atölyesine alınarak mevcut problemde kul-
lanılabilecek olası çözüm yollarını ortaya çıkarmada 
işe yarayıp yaramadığı sınanırken; yakınsak düşün-
mede bu olası çözüm yollarının eldeki problemin çö-
zümünü bulmada işe yarayıp yaramadığını sınanır.

Öğretmen her görüşe mutlaka geri dönüt verir. 
Bu süreçte icadın estetik boyutuna da değinilerek es-
tetik tercihlerin kişilere ve kültürlere göre nasıl değiş-
tiğini de tartışırlar.

• Öğrenciler isterlerse bu konuyu grup çalışması 
olarak da yürütebilirler.

Öğrenci icadının estetik tasarım boyutunu ve iş-
levini birkaç cümle ile anlatan “Çalışma Hakkında” 
başlıklı açıklayıcı bir yazı yazarak çalışmasını ta-
mamlar. Bu aşamada öğrenci kendine ait görsel sanat 
çalışmalarının öznel eleştirisini yapar.

Ürünler hazırlanan “Çalışma Hakkında” başlıklı 
açıklayıcı yazı ile birlikte sergilenir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Kaynaklar

Seylan, A. (2005). Temel Tasarım. M-Kitap, Dağdelen Ba-
sın Yayın Ltd.Şti.

Yavuz, M. (2020).Başımıza İcat Çıkaran Çocuklar ve Genç-
ler. Pegem Akademi.

URL 1. https://sozluk.gov.tr/(12.05.2021)

Görsel 102: a. Güneş enerjisi ile çalışan, otomatik hız 
kontrol mekânizması olan salıncak. 

Görsel 102: b. Güneş enerjisi ile çalışan, otomatik hız 
kontrol mekânizması olan salıncak ayrıntısı. 
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ETKİNLİK NO :  31
ETKİNLİK ADI :  AYAKKABI FESTİVALİ
Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Disiplinler Arası Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasında biçimlendirme basamaklarını kullanır.

•  Görsel sanat çalışması için tema, konu veya problem belirler.

•  Görsel sanat çalışmasındaki fikirlerini ve deneyimlerini farklı biçimlerde sunar.

•  Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar.

•  Sanatçı ve zanaatkârın toplumsal önemini değerlendirir. 

•  Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.

•  Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

•  Kendine ait görsel sanat çalışmalarının öznel eleştirisini yapar.

•  Sanat eseri ve sanat değeri olmayan nesneleri estetik bakımından değerlendirir.

Disiplinler Arası Boyut :  Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Öğrencinin yapacağı tasarıma göre kendi belirleyeceği farklı araç ve  
  gereçler ve dijital ortam uygulamaları.

Uygulama Alanı :  Temel Resim Sanatı

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma

  Gösterip Yaptırma

  Problem Çözme

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme Becerisi

  Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Öğrencinin isteğine bağlı olarak belirleyeceği yöntem ve teknikler (tasarım için renkli resim teknikleri, 
dijital tasarım vb.)

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerden bulabilirler ise gelecek haftalarda 

yapacakları alternatif çalışma için eski bir ayakkabı 
temin etmeleri istenir. 

Kavramlar
Tasarım: Farklı tanımların yapması mümkün 

olan tasarım, aslında zihinde başlayan bir üretme bi-
çimidir. Bir konu, tema vb. ile ilgili bir fikir, düşünce 
üretme, biçim ortaya koyma, kurgulamadır.

Recycling: Geri dönüşüm

Upcycling: Atık malzemelerin yaratıcı bir şekilde 
bir değer katarak geri dönüştürülmesi. 

Ön Bilgiler
• Ayakkabıcılık, bakırcılık, çömlekçilik vb. zanaat-

lar kültürel değerler açısından önemli yere sahip-
tir. Günümüzde bu alanlar değişime uğramış olsa 
da tasarım yönü ile sanatla bağlantı içindedir.

• Tasarım günümüzde birçok alanda kullanılan ve 
sanatla iç içe geçmiş bir yaklaşımdır. Günümüz 
yaşam şartlarının, teknolojinin de etkisiyle ar-
tık günümüz sanat eserleri bir tasarım olarak da 
görülebilmektedir. Yeni fikirler, yeni tasarımlar 
ortaya koymak farklı olanı yakalamak, yeniden 
üretmek, var olanı değiştirerek yorumlamak gibi 
birçok yöntem günümüzde çokça kullanılan ve 
tercih edilen yaklaşımlardır. Bu nedenle özellikle 
de sanat eğitimi alan bireylerin tasarım becerile-
rinin gelişmesi, düşünsel olarak da farklı olanın 
yakalanması önem taşımaktadır. 

• Tasarıma başlamadan önce konu ve problem be-
lirlenmeli, bununla ilgili olarak gerekli ise araştır-
malar yaparak bilgi edinmeli, sonrasında çözüme 
yönelik yaratıcı düşünme, fikir üretme aşamasına 
geçilmeli ve en sonunda da ürün ortaya konmalı-
dır. 

• Günümüzde tasarım yaparken başvurulan yön-
temlerden biri de geri dönüşümdür. Geri dö-
nüşüm çeşitli malzemelerin sürdürülebilirliğini 
sağlamaktadır. Var olan, sahip olduğumuz kay-

nakların verimli kullanılmasında, atık olarak do-
ğaya vereceği zararları azaltmada, tüketim değil 
de üretime çevirme anlamında önem arz etmek-
tedir. Bu nedenle de özellikle sanat alanında her 
türlü atık malzeme geri dönüşüm ile yeni kulla-
nım biçimine ya da yeni sanat eserlerine dönüşe-
bilir. 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün farklılaştırma- Bağımsız çalışma stratejisi

Öğrenme-Öğretme Süreci

Isınma Etkinliği

Van Gogh’un “Bir Çift Ayakkabı” isimli eseri üze-
rinden, bir ayakkabının yani sanat değeri olmayan 
sıradan bir nesnenin, yapılan müdahalelerle nasıl 
estetik bir biçim kazandığı, bir sanat eserine dönü-
şebildiği tartışılır. Yine Van Gogh’un eseri üzerinden 
zanaat ve sanat kavramları üzerinde durulur. Sıradan 
bir ayakkabı resmi ile bir ayakkabı imgesini konu 
alan sanat eseri karyılaştırılır. Zanaat ve sanatta este-
tik duyarlılığın önemi üzerinde durulur.

Ana Etkinlik
Isınma etkinliğinde "Sen bir tasarımcı olsan, na-

sıl bir ayakkabı tasarlardın?" sorusuyla birlikte bir 
ayakkabı festivali için orijinal tasarımlar yapmaları 
istenir.

Tasarım odaklı düşünme basamakları;

• Ayakkabı Festival’i için birbirinden farklı tema-
lar belirleyebilecekleri söylenir (örneğin; çev-
re, enerji, toplumsal birliktelik, sağlık, teknoloji, 
gıda, tarım, uzay vb.).

• Temalarını belirleyen öğrencilerden bu temalar 
ile ilgili kısa bir araştırma yapmaları istenir.

• Tema ile ilgili günümüzde ki bakış açıyı ortaya 
konulması istenir. Örneğin çevre kirliği, doğur-
duğu sorunlar ve çözüm için yapılabilecek çalış-
malar vb.
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• Bu tasarım sürecinin ilk basamaklarından sonra, 
tasarımları için biçimlendirme yani somutlaştır-
ma süreci için aşamalar belirler.

• Eskiz çalışmaları yapmaları söylenir. 

• Tasarımlarının seçtikleri temaları en iyi şekilde 
yansıtacak tasarımlar olması gerektiği vurgula-
nır. Ardından beğenilen bir eskizin orijinal çizi-
mine geçilir. Çizimler elde ya da dijital ortamda 
tasarlanabilir.

• İki boyutlu tasarımların ardından çalışmanın üç 
boyutlu tasarımına geçilir. Öğrencilerden eski bir 
ayakkabıyı yapmış oldukları tasarımlar doğrultu-
sunda seçtikleri temalara bağlı kalarak, istedikle-
ri materyalleri kullanarak, yeniden biçimlendir-
meleri istenir.

Yapılan çalışmaların sınıf/atölye/dijital ortamın-
da sunum yapılır. Dijital ortamda tasarımlarının ta-
nıtım sayfalarını hazırlayabilirler. 

Ek Etkinlik Önerisi
Öğrencilerden, ortaya çıkan ayakkabı tasarımla-

rının kullanıldığı festivale dair, temaya da sadık kala-
rak kısa bir hikâye yazmaları istenebilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Ayakkabı Festivali Öz Değerlen-

dirme Formu” ve “Materyal Geliştirme Formu”na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO :  32

ETKİNLİK ADI :  METAMORFOZ

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmasında birbiri ile açık benzerlik göstermeyen nesneler, mekânlar ve konular  
 arasında doğrudan benzeşim kurar.

•  Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.

•  Kendine ait görsel sanat çalışmalarının öznel eleştirisini yapar. 

Disiplinler Arası Boyut :  Biyoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, pastel boya, kuru boya, akrilik boya, dijtal çizim  
  programları

Uygulama Alanı :  Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

  Soru-Cevap 

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Resim Teknikleri

Dijital Çizim

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kavramlar
Metamorfoz: Başkalaşım, Oğulcuk evresinden 

ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve 
yapı değişimleri, istihale (URL 1, 2021).

Sanatsal ifadede başkalaşım kavramı, nesnenin 
kendi öz niteliklerinden arındırılarak tamamen veya 
yarı biçimde başka bir forma dönüştürülmesi (Ök-
süz, 2019).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci
Bu etkinlikte öğrencilerden bir biyoloji terimi 

olan metamorfozdan (başkalaşım) yola çıkarak çeşit-
li nesne veya figürlerin biçimsel olarak dönüşümünü 
yapmaları beklenmektedir. Birbiri ile doğrudan ben-
zerlik göstermeyen bitki, nesne veya figürleri kade-
meli olarak bir başka bitki, nesne veya figürlere dö-
nüştüreceklerdir. Başlangıç noktasındaki görselden 
küçük yapısal değişikliklerle ulaşılmak istenen görse-
le doğru bir dönüşüm olmalıdır. Öğrencinin nesneler 
arasında kuracağı yeni benzerlik, bağlantı ve ilişki-
lerin gözlem becerisini geliştirecek yaratıcı bir süreç 
olacağı düşünülmektedir.

Sanat, edebiyat, mitoloji gibi farklı disiplinlerde 
metamorfoz (başkalaşım) kavramının ne şekilde yer 

aldığı ile ilgili öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunu-
lur, örnekler incelenir. Bilim kurgu ve fantastik film-
lerden, mitolojik karakterler ve hikâyelerden örnek-
ler, etkinlik için faydalı olacaktır. Sanat-doğa ilişkisi 
öğrencilerle birlikte incelenebilir. Sanatın doğadan 
etkilenmesi, esinlenmesi, doğayla ilgili kavramları 
kendisine çıkış noktası olarak belirlemesi ve meta-
morfozun sanatın esinlendiği kavramlardan biri ol-
ması konularıyla ilgili öğrencilerle konuşmalar yapı-
lır. 

Malzeme ve teknik konusunda öğrencilerin de-
neysel çalışmalarına imkân tanınmalıdır. Kara kalem 
veya renkli resim teknikleri kullanılabilir. Baskı, ko-
laj, dijital çizim teknikleri tercih edilebilir. Anlatımı 
güçlendirecek şekilde yatay, dikey ya da diyagonal 
yerleştirmeler uygulanabilir. Arka planda mekân al-
gısı oluşturulabilir. Çalışma nesne – mekân ilişki-
si içerisinde bir bütün olarak ele alınabilir. Etkinlik 
sonunda öğrencilerle çalışmalarında kaç aşama kul-
landılar, bu kadar aşama yeterli oldu mu, kâğıda yer-
leştirme konusunda ne düşünüyorlar, uygun tekniği 
seçtiler mi, başka hangi görseller kullanılabilirdi, gibi 
sorular üzerinde değerlendirmeler yapılır. 

Görsel 103: Metamorfoz çalışması Görsel 104: Metamorfoz Çalışması
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Görsel 105: Metamorfoz çalışması

Ek Etkinlik Önerisi
Bir nesne seçilip başka hangi nesnelerin bir par-

çası olabileceği konusunda çalışmalar yapılabilir. 

Görsel 106: Ütü görseli

Görsel 107: Ütü görselinden yola çıkılmış tasarımlar
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Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 13.06.2021.

Öksüz, A. (2019), Sanatsal İfadede Başkalaşım (Yayımlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü. Ankara.
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ETKİNLİK NO :  33

ETKİNLİK ADI :  KUMAŞ YÜZEYİ DESEN TASARIMI

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışması için tema, konu veya problem belirler.

•  Kendine ait görsel sanat çalışmalarının öznel eleştirisini yapar.

Disiplinler Arası Boyut :  Bilişim Teknolojileri

  Kodlama

  Teknoloji ve Tasarım

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, renkli boya ve kalemler, bilgisayar, vektörel bir çizim  
  programı vs.

Uygulama Alanı :  Tasarım

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma – İnceleme

  Beyin Fırtınası

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri

Eskiz, Tasarım, Uygulama

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilere tasarımcıların yapmış olduğu kumaş 

deseni örnekleri gösterilir ve gerekli açıklamalar ya-
pılarak öğrenciler konu hakkında bilgilendirilir, tasa-
rımlar ve konu hakkında öğrencilerin görüşleri alınır.

Tanımlar
Raport: Kumaş yüzeyindeki desenleri oluştu-

ran motiflerin eşit aralıklarla boyuna ve enine tekrar 
eden en küçük parçasına denir.

Raportlama: Deseni oluşturan motiflerin birbi-
rine yakınlığını ya da uzaklığını, renk sıralamalarını, 
büyüklüğünü ve gruplaşmalarını, biçim dengesizlik-
lerini gidererek farklı şekillerde düzenlenmesi işle-
midir.

Kavramlar
Tasarım: Bir sanat eseri, yapı ya da teknik temelli 

ürünün ilk taslağı (URL 1).

Tasarım ürününün sanatsal yaratma ve diğer dış 
faktörlerden etkilendiğini söylemek mümkündür. 
Ürünün sanatsal tasarım kimliği kazanabilmesi bu 
etmenler arasındaki bağın sağlam kurulmasıyla iliş-
kilidir. Bu bağlamda tasarımcı, farkındalık ve duyar-
lılık bilinci yüksek, algılama yeteneği üst düzeyde 
olan gördüğünü estetik değerlerle öğüterek soyutla-
ma yoluyla değer üreten kişidir. Tasarımında hedef 
malzeme, üretim teknolojisi, işlev, hedef kitle ve çoğu 
kez ekonomiklik faktörlerini de dikkate almak duru-
munda olduğu için sanatçıdan farklı olarak sınırlılık-
larla kuşatılmıştır (Sarıoğlu, H., Çağlayan, M., Yıldız, 
H., 2011: 19).

Ön Bilgiler
Kumaş; giysi, aksesuar ve mekân düzenlemelerin-

de bazı eşya ve aksesuar tasarımlarının temel malze-
mesi olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple tasarımlar-
da en az yaratıcılık ve işlev kadar etkili bir faktördür. 
Tasarım faaliyeti, yaratıcılık ve sanatsal bilginin yanı 
sıra başta hedef malzeme olmak üzere belirtilen di-
ğer dinamiklerle de sıkı bir etkileşim hâlindedir. He-

def malzeme/kumaş, tasarımcı tarafından, tasarımın 
anlam ve amacına hizmet edebilme niteliği gözetile-
rek çok çeşitli malzeme arasından seçilir (Sarıoğlu,H. 
Çağlayan, M.Yıldız,H.2011:19).

a. Düz raport: Kumaş tasarımı içerisinde bir mo-
tif biriminin dikey ve yatay yönde çoğaltılması sonu-
cu elde edilen kompozisyon düzenidir.

 b. Yarım raport: Birim motifin bir yönde aynı 
şekilde devam ederken diğer yönde yarısından itiba-
ren çözgü veya atkı yönünde yapılan kaydırma sonu-
cunda elde edilen kompozisyon düzenidir. 

c. Simetrik raport: Tam motifi oluşturmak için 
iki veya daha çok kez kullanılan birimin merkez hat-
tının karşı taraflarına ters çevrilmesi ile oluşan kom-
pozisyondur.

 d. Aynalama: Birim motifin simetrik, ½, ¼ ve 
1/8 ölçülerinde tam kare oluşana kadar tekrar edil-
mesi ile elde edilen kompozisyon düzenidir. Bu ra-
portlama düzeni bazı kaynaklarda “dikey ve yatay 
nokta tekrarı” olarak da ifade edilmektedir (Başaran, 
F., Arslan, P., 2020:105-112).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Kademelendirilmiş Etkinlikler

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğrencilere tasarım örnekleri söylemeleri istenir 
ve her biri itirazsız tahtaya yazılır.

Yazılan örnekler sınıftaki tüm öğrenciler tarafın-
dan tasarım ürünü olup olamayacağı konusunda öğ-
retmen rehberliğinde değerlendirilir.

Gündelik hayatta kullandığımız kıyafetlerimizin, 
hatta kıyafetlerimizin üzerinde bulunan desenlerin 
dahi birer tasarım ürünü olduğu vurgulanarak öğ-
rencilerden bir kumaş deseni tasarlamaları istenir.



 G Ö R S E L  S A N A T L A R1 3 8

Öğrencilerden bir kumaş yüzeyi deseni tasarla-
maları istenir.

Tasarım Aşamaları

• Tema, konu ya da problem belirlemek 

• Konuya uygun motif belirlemek ve eskizini çiz-
mek

• Kara kalem tekniği ile çizilen eskizi başka bir kâ-
ğıda aktararak sulu boya, akrilik boya vb. teknik-
lerle renklendirmek

• Bilgisayar ya da el çizimi olarak hazırlanan motifi 
bilgisayara aktarmak 

• Deseni bilgisayar programında kodlamak

• Program modülünde motifi yeniden çizmek ve 
renklendirmek

• Kara kalem tekniği ile çizilen eskizi başka bir kâ-
ğıda aktararak sulu boya, akrilik boya vb. teknik-
lerle renklendirmek

Öğrencilere, kumaş yüzeyi desen tasarımlarında; 
boya akıtma, boya sıçratma, ip baskı, çizgi çeşitleri 
(kırık çizgi, düz çizgi, elips, balık sırtı, zikzak çizgi) 
vb. serbest çizgi ve tekniklerden yararlanabilecekleri 
söylenir. 

Desen aşaması tamamlanır.

Öğrencilerden kendilerine özgü kıyafet tasarla-
maları istenir.

Tasarımı yapılan kıyafetlere hazırlanan kumaş 
yüzeyi desenleri eklenir.

Öğrenciler, hazırlamış oldukları ürünlerin “Öz 
Değerlendirme Formu” aracılığıyla öznel değerlendir-
mesini yaparak çalışmalarını sonlandırırlar.

• Hazırlanan kumaş tasarım eskizleri öğrenci ha-
zır bulunuşluk düzeyine göre bilgisayar ortamına 
aktarılıp raportlama işlemi yaptırılır. Bilgisayar 

programı için hazır bulunuşluğu olmayan öğren-
ciler, çalışmalarını el çizimi yöntemiyle tamamla-
yıp raportlama işlemine geçmeden sonlandırarak 
öz değerlendirme formu aşamasına geçerler.

Değerlendirme 

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Sarıoğlu, H. Çağlayan, M. Yıldız, H. (2011). Kumaş Bilgisi 

ve Tasarımdaki Önemi. Akdeniz Sanat, 4 (7), 19-24 .

Başaran, F. Arslan, P. (2020). Nedgraphics Örneğinde Ja-

karlı Dokuma Kumaş Desen Tasarımı ve Raportlama Çe-

şitleri. Folklor Akademi Dergisi, Prof. Dr. H. Feriha Akpı-

narlı Armağan Sayısı, 3 (4),94-115 . 

URL 1. https://sozluk.gov.tr/(12.05.2021)
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ETKİNLİK NO :  34
ETKİNLİK ADI :  YENİ KIYAFETİM
Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik/Görevler

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Gözleme dayalı çalışmalarında çizgi ve gölgeleme tekniklerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır.

•  Farklı kültürlerde yapılmış sanat eserlerini karşılaştırır.

•  Farklı kültürlere ait tüm eserleri evrensel kültürün bir parçası ve hafızası olarak yorumlar.

•  Farklı kültürlere ait motif, sembol, mimari eleman gibi unsurların aynı sanat yapıtı üzerinde yer  
 alabileceğine yönelik farkındalık geliştirir.

Disiplinler Arası Boyut :  Tarih

  Edebiyat

  Türkçe

  Felsefe

  Teknoloji ve Tasarım eklenecek

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, resim kalemi, çeşitli boyalar, tablet, bilgisayar

Uygulama Alanı :  Tasarım (Moda/Kıyafet Tasarımı), Dijital Sanat, Sanat Kültürü

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

  Bilgisayar Destekli Öğretim

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme Becerisi

  Dijital Okuryazarlık

  Esneklik

  Kültürel Farkındalık 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Animasyon Çizim, 2 Boyutlu Renkli Resim Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerden başka kültürlerde yaşayan insan-

ların kültürlerine ait motif, sembol, mimari eleman 
gibi kavramlarını araştırılmaları istenir ve bir sonraki 
hafta getirmeleri gereken araç ve gereçler hatırlatılır.

Ülkelerin özelliklerin (kâğıtların bir bölümün-
de başkent, para birimi, nüfus, dil ve o ülkeye özgü 
şeyler vb. yer almalıdır) yer aldığı çalışma kâğıtları 
hazırlanır.

Kavramlar
Animasyon: Canlandırma (URL 1, 2021).
Kurgu: Bir işe hazırlamak için yapılan telkin 

(URL 2, 2021).
Tematik kompozisyon: Belli bir tema etrafında 

kurgulanan kompozisyon.

Ön Bilgiler
Kültür, toplumun var olan öteki toplumlardan 

ayıran, geçmişten günümüze kadar değişmeye devam 
eden, kendine has, sanat anlayışı, inanç değerleri, örf 
ve adetleri, kavrayış ve davranışlarıyla kendi kimlik-
lerini oluşturan yaşama ve düşünme tarzıdır. Maddi 
ve Manevi anlamda değerleri oluşturan ögelerin bü-
tününden oluşmaktadır. Geleneksel yapısı, inançla-
rı, kendilerine has el sanatları ve giyim tarzları, yerel 
halk müzikleri, halk oyunları, halk mutfağı vb. örf ve 
âdet yaşantımızla beraber şekillenir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
İçerik zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci 

Isınma Etkinliği

Öğretmen, kültür kavramını tanımlar. Kültür, 
içinde bulunduğu dönemin şartları sebebiyle ortaya 
çıkan kültürel değişkenliklerden etkilenmekte, maruz 
kaldığı sosyal, ekonomik, politik, teknolojik değişik-
liklerden kaynaklanan kültürel değişimlerin etkisiyle 
dönüşüme uğramaktadır. Sonucunda yeni kültürel 
yapılanmalar ortaya çıkmaktadır (Sengir, 2015).

Kent kültürü bireye estetik ve yaşam merkezi ola-
rak sunduğu özellikleri ile bütüncül şekilde yaşamı ir-
delemektedir. Farklılaştırma yöntemi olarak kültürlere 
özgü motif, desen, materyal ve benzeri unsurlar mo-
dern çizgilerde yeniden tasarlana bilir. Geleneksel giy-
siler de kültür ögelerinden biridir ve yaşatılması geçmi-
şimizi anlamlandırmada bize yol göstermektedir.

Öğretmen her öğrenciye bir ülke ismi verir. Öğ-
renciler, kâğıtlara verilen ülkelerle ilgili kültürel özel-
liklerini yazarlar. Önceden öğretmen tarafından ha-
zırlanan, ülkelerin başkenti, para birimi, nüfusu, dil 
ve o ülkeye özgü kültürel özelliklerin yer aldığı kâğıt-
larda, öğrenciler tüm bu özellikleri resimlerle anlat-
maları istenir. Hazırlanan bu çalışma kâğıtları duvar-
lara asılarak sergilenir. 

Öğretmen, ikinci bir kâğıt vererek, öğrencile-
re “Kültürlere özgü motif, desen, materyal ve benze-
ri unsurlar modern çizgilerde yeniden tasarlanabilir 
mi?” sorusunu sorar. “Geleneksel giysiler de kültür 
öğelerden biridir ve yaşatılması geçmişimizi anlam-
landırmada bize yol göstermektedir.” diyerek öğren-
cilerinden bu ülkeler ait geleneksel giysiler ile ilgili 
araştırma yapmalarını ister.

Ana Etkinlik
Ana etkinliğe başlandığında farklı kültürlere ait 

kıyafet örneklerini içinde barındıran sanatsal tablo-
lar öğrencilerine gösterir. Öğrenciler farklı kültürler-
de yapılmış sanat eserlerini karşılaştırarak inceleme-
lerde bulunur. Öğretmen tablodaki kıyafetler ile ilgili 
öğrencilere sorular yöneltir:

• Kendi kültürümüze ait kıyafet çeşitleri nelerdir?

• Yerel kültürümüze ait kıyafetlerde kullanılan de-
sen ve semboller nelerdir?

• Yerel kültürümüze ait kıyafetlerde kullanılan de-
sen ve semboller sizce neyi ifade etmektedir?

• Farklı kültürlere ait kıyafet çeşitleri nelerdir? 

• Farklı kültürlere ait kıyafetlerde kullanılan motif, 
desen ve semboller nelerdir?

• Farklı kültürlere ait kıyafetlerde kullanılan motif, 
desen ve semboller sizce neyi ifade etmektedir?
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Görsel 110: Japonya ve Türkiye motifi Görsel 111: Japonya ve Türkiye motifi

Görsel 108: Çin motifi Görsel 109: Japonya motifi

Bu sorular ışığında öğrencilerden, örnek çalışmalardaki yabancı ressamların kendi kültürlerine ait kıyafet 
ve motiflerden yola çıkılarak ve kendi kültürümüzden yola çıkarak 2 kıyafet tasarımı yapmaları istenir. Bize 
ve başka kültürlere ait motifler mutlaka kıyafet tasarımda olması istenir. Renkli boyama teknikleri veya dijital 
ortamda uygulamaları ile illüzyon hâliyle 2 boyutlu boyama teknikleri ile çalışmaları istenir.
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Öğrenciler etkinliğin bitiminde çizmeleri ve et-
kinlikle ilgili düşüncelerini paylaşmaları istenir. Öğ-
renci çalışmaları üzerinden analizler yapılır.

Ek Etkinlik Önerisi 
• Tasarlanan kıyafetlerden çizgi film karakterleri 

oluşturulur.
• Ülkelere özgü hikâyeler oluşturularak çizgi ro-

man oluşturulur.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz.

Görsel 112: Almanya motifi Görsel 113: Almanya motifi
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ETKİNLİK ADI :  35
ETKİNLİK ADI :  MUTFAKTAKİ SANAL MÜZEM
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik
Modül :  Modül 3
Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  Kültürel Miras
Eğitim Programı : ÖYG 3
Önerilen Süre : 3 Hafta
Kazanımlar
•  Farklı fikirleri, sanat formlarını ve kültürel temaları sentezleyerek görsel sanat çalışması oluşturur. 
•  Görsel sanat çalışmasını oluştururken materyal ve teknikleri farklı yüzeylerde kullanır. 
•  Görsel sanat çalışmasında birbiri ile açık benzerlik göstermeyen nesneler, mekânlar ve konular  
 arasında doğrudan benzeşim kurar. 
•  İlgi duyduğu sanat eserleri ve tarihî eserlere dayalı çalışmalarından bir koleksiyon oluşturur. 
•  Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır. 
•  Müzelerdeki yeni uygulamalar ve teknoloji arasında bağ kurar.
Disiplinler Arası Boyut :  Tarih
  Sanat Tarihi
  Etnografya
  Doğa Tarihi
   Tasarım
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Bilgisayar, kâğıt veya karton, çeşitli boyalar(sulu boya, guaj boya,  
  akrilik boya, vb.), sanal müze fotoğrafları, mozaik taşları veya evde  
  bulunan mercimek, makarna, ohut, yumurta kabuğu vb.
Uygulama Alanı :  Müze Eğitimi, Geleneksel Sanatlar, Sanat Kültürü
Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Temelli Öğretim Yöntemi 
  Sınıf Dışı Öğretim Yöntemi
  Tasarım Temelli Öğretim Yöntemi
  Bilgisayar Destekli Öğretim
Beceri Alanları  : Yaratıcı düşünme
  Dijital Okuryazarlık
  Kültürel Farkındalık 
Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:
Mozaik, karışık teknik, 2 boyutlu uygulamalar, 3 boyutlu uygulamalar

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrenciler derse gelmeden önce mutfaklarında 

bulunan kuru gıdalardan (mercimek, makarna, no-
hut vb.) sınıfa getirir.

Kavramlar
Müze çeşitleri: Tarih ve Sanat Müzeleri, Arkeoloji 

ve Etnografya Müzeleri, Arkeoloji Müzeleri, Etnog-
rafya Müzeleri, Anıt Müzeler

Ön Bilgiler
Yaşantı süresince kültürel ortamlarda şekillenen 

insan, kültürel mekânın şekillenmesine kaynaklık 
eder. Bir taraftan kültürel ortamı öğrenen insan bir 
taraftan da kültürel ortamı yaratır. 

Antik Yunan, Roma, Ortaçağ ve sonrasında Rö-
nesans’a dayanan yapıtları sergileme fikri 16. yüzyıl-
da galerilere taşınmıştır. Önemli eserlerin mekânla-
ra taşınması ve sergilenmesi öğretim ortamlarına da 
yansımıştır. Uzun süreli ve kalıcı öğrenmeyi öğreten 
müzeler gözlem yapma yeteneğimizi de geliştirir. Öğ-
rencilerin kalıcı bir şekilde öğreneceği ve dikkatini 
çeken öğrenme ortamlarından biri olan müzeler gü-
nümüzün olmazsa olmazları arasındadır.

Öğretimde Yapılan 
Farklılaştırma 

Öğrenme ortamı zenginleştirme, Süreç zengin-
leştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci 

Isınma Etkinliği

Sanal müzeler ve teknoloji aracılığı ile eski dö-
nemlerdeki eserler incelenir. (Böylelikle öğrencilerin 
eski dönemde üretilen sanat eserlerini fiziksel olarak 
bir mekâna ihtiyaç duymayan görme imkânı olur.)

Öğretmen, öğrencilerine bir obje ya da insanların 
var olduğu bir sanat eseri tablosu gösterilir. Öğrenciler 
resimdeki nesne/kişiler gibi donarak (kendi bedenle-
ri ile hareketsiz, sessiz, sözsüz görüntüler oluşturma) 
oldukları yerde kalırlar. Aynı zamanda sınıftaki diğer 
öğrenciler de etkinliğe katılabilir. Öğretmen donmuş 

olan öğrencilerin omuzlarına dokunarak onların o 
andaki duygularını ifade etmelerini(zihinde canlan-
dırılan olayın ve duygunun donarak anlatılması) is-
ter. Diğer öğrenciler de bu durağan oyun üzerinde 
yorumlamalar yapar (Donuk İmge). Empati kurula-
rak canlandırmaya devam edilir. Böylelikle öğrenci-
nin kalıcı öğrenmesi pekiştirilir.

E-müzeler aracılığı ile sanal müze gezintisi ya-
pılarak kültürel varlıklarımızın dönemi ve kültürel 
yapısı hakkında bilgi elde edilir ve eserler ayrıntı-
lı incelenir. İncelemeler esnasında müzelerdeki yeni 
uygulamalar ve teknolojik gelişmeler arasının da ki 
ilişki irdelenir.

Sanal müze gezintisi sırasında kültürel varlıkla-
rımızın dönemi ve kültürel yapısı hakkında ayrıntılı 
bilgi toplayan öğrenci, kendi mozaik çalışmasını ta-
sarlar.

Ana Etkinlik
Bu etkinlikte, kültürel varlıklarımızın dönemin-

den ve kültürel yapısından yararlanarak kendi moza-
ik çalışmalarını yapmaları beklenir. 

Öğrenci tasarım yaparken aşağıda belirtilen hu-
suslara dikkat eder:

• Mutfak malzemesi olan kuru gıdaları (mercimek, 
makarna, nohut vb.) çalışmamızın ana malzeme-
si olarak kullanır.

• Kuru gıdaları farklı boyalar (akrilik, guaj, sulu 
boya vb.) kullanarak çeşitli mozaik taşları oluştu-
rur.

Öğrenci çalışmasını veya çalışmalarını dijital or-
tamda sunar. Sunumun içeriğinde de aşağıda belirti-
len hususların olmasına dikkat edilir:

a)  Kültürel mirasımızı tanıtır.

b)  Bulunduğu dönemi tanıtır.

c)  Günümüz dönemi ile geçmiş dönemler arasında-
ki farklılıkları belirtir.
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Görsel 114: “Çingene Kızı” Mozaiği Yapım Aşaması

Görsel 115: “Çingene Kızı” Mozaiği Yapım Aşaması
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Görsel 116: “Çingene Kızı” Mozaiği Yapım Aşaması

Görsel 117: “Çingene Kızı” Mozaiği Yapım Aşaması
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Görsel 118: “Çingene Kızı” Mozaiği Yapım Aşaması

Görsel 119: “Çingene Kızı” Mozaiği Yapım Aşaması
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Ek Etkinlik Önerisi 
E-müze aracılığıyla, kültürel miras öğelerimizden seçtiği görselin mutfaktaki malzemelerden yaralanarak 

3 boyutlu çalışmasını yapar.

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Kültürel Miras Ögeleri Öz Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodu 

ile ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO : 36

ETKİNLİK ADI : TANGRAM BLOKLAR İLE GÖRSEL OLASILIKLAR

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik/Görevler 

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Görsel sanat çalışmasında biçimlendirme basamaklarını kullanır.

• Görsel sanat çalışması için tema, konu veya problem belirler.

• Farklı fikirleri, sanat formlarını ve kültürel temaları sentezleyerek görsel sanat çalışması oluşturur.

• Kendine ait görsel sanat çalışmalarının öznel eleştirisini yapar.

Disiplinler Arası Boyut : Matematik, Geometri, Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Çeşitli renklerde su bazlı baskı boyaları, oyma bıçağı seti, kauçuk  
  oyma baskı kalıbı, baskı kâğıdı, merdane, spatula, cetvel,   
  tükenmez kalem, plastik eldiven, 2B resim kalemi, aydınger kâğıdı, 
  PVC şeffaf masa örtüsü.

Uygulama Alanı : Baskı Resim 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Araştırma 

Beceri Alanları : Yaratıcılık, İş Birliği, Esneklik ve Uyum Yeteneği 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Blok Baskı Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.



 G Ö R S E L  S A N A T L A R1 5 0

Hazırlıklar

Kauçuk oyma baskı kalıbı, tangramın yedi blok 
parçasını oluşturacak şekilde çizilip uygun oyma bı-
çağıyla kesilir.

Kavramlar
Tangram, olasılık, soyutlama, parça-bütün ilişki-

si.

Soyutlama: Bir nesneyi kabaca, ana hatlarıyla 
gösterecek şekilde sadeleştirerek ifade etme.

Olasılık: Belirsizlik içeren durumlar için kulla-
nılan bir ölçüdür (Olasılık ifadesi, tangram blokları 
ile elde edilebilecek görüntü sayısının, değişkenler ve 
yaratıcılık gibi durumların da eklenmesiyle daha da 
artacağını ifade etmek için kullanılmıştır.).

Ön Bilgiler
Tangram, yaratıcı bir zekâ oyunudur. Tangram; 

iki büyük boy üçgen, bir orta boy üçgen, bir kare, 
iki küçük boy üçgen, bir paralel kenar olmak üzere 
toplam yedi adet bloktan oluşur. Oyunun amacı, ge-
ometrik şekillerden oluşan yedi adet bloğu bir araya 
getirerek farklı şekiller ortaya çıkarmaktır. Bu yolla 
binlerce şekil oluşturmak mümkündür. 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Süreç Zenginleştirme, Ürün Zenginleştirme.

Öğrenme-Öğretme Süreci

Isınma Etkinliği

Öğrencilere, dijital oyun ya da eğitim platformla-
rında “Tangram Oyunu” oynatılarak oyunun amacını 
ve kurallarını kavramaları sağlanır.

Aşağıdaki sorular ile öğrencilerden, oyun hak-
kında öğrendiklerini ifade etmeleri istenir.

– Tangram oyunun amacı ne olabilir?

– Tangram oyununun kuralları neler olabilir?

– Tangram oyununda hedef şekil olarak kullanılan 
görüntüler nelerden oluşuyor?

– Tangram oyununun kişiye kazandırdığı beceriler 
ve kazanımlar neler olabilir?

• Yedi blok kullanılarak hedef şekil oluşturulur,

• Hedef şekle göre blokların yönleri ayarlanır,

• Bloklar sadece yatay olarak kullanılır,

• Bloklar birbirine temas edecek şekilde yerleştiri-
lir,

• Tangram kolay, orta ve zor olmak üzere üç sevi-
yeden oluşur.

Tangram oyununda oluşturulan hedef şekil (yedi 
parçanın birleştirilmesi ile oluşturulan bütün) için 
genellikle; sayılar, harfler, hayvanlar, nesneler/eşya-
lar, araçlar, insanlar, işaretler/semboller gibi görün-
tüler kullanılır.

Tangram oyununun şekil oluşturma evresinde; 
parça-bütün ilişkisini sorgulama, yönleri doğru bir 
şekilde konumlandırma, el-göz koordinasyonunu 
sağlama gibi beceriler kazanılır. Tangram oyunu, gör-
sel algının güçlenmesini, odaklanmanın gelişmesini, 
problem çözme becerisinin kazandırılmasını sağlar. 

Ana Etkinlik

Tangramı tanıma sürecinden sonra öğrenciler-
den, tangramda kullanılan görüntüleri ve yeni oluş-
turacakları görüntüleri de kapsayacak bir hikâye yaz-
maları istenir. Buradaki amaç, öğrencilerin tangram 
bloklardan yeni hedef görüntüler oluşturmasıdır. 
Tangramın kökeninin Çin’e dayandığı belirtilir. Bu 
yüzden Çin kültürüne özgü bir hikâye oluşturmaları 
istenebilir. Böylelikle öğrencilerin Çin kültürünü ve 
sanatını tanımaları, tangram oyunu hakkındaki bilgi 
ve deneyimlerini de sentezleyerek zengin içerikli gör-
sel sanat çalışması oluşturmaları sağlanır.

Hikâye yazma süreci, grup çalışması yöntemi 
kullanılarak yapılır. Grup çalışmasında her bir öğren-
ci, Çin kültürü ve sanatını araştırır, bir tema belirler. 
Belirlenen temalardan birini seçerek grupça hikâye-
yi yazarlar. Hikâyenin örgüsünü oluşturacak şekilde, 
gruptaki her bir öğrenci resmedeceği sahneyi seçer. 
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Hedef görüntü oluşturulma aşamasında şu aşa-
malar izlenir:

• Yedi blok “tek renk” olarak düzenlenirse silüet 
(gölge) bir görüntü oluşur,

• Yedi blok yedi farklı renk olarak düzenlenebilir,

• Yedi parça içinde aynı büyüklüğe sahip olan üç-
genler, tek renge indirgenirse beş renkten oluşan 
düzenlemeler de yapılabilir,

• Tangram bloklarının sayıları arttırılabilir ve fark-
lı büyüklüklerde bloklar kullanılabilir.

Bu şekilde her bir özel durum, yapılacak görselle-
rin olasılıklarını arttırır.

Hazırlanan taslaklardan biri blok baskı yöntemi 
ile öğretmen tarafından basılarak gösterilir. Su baz-
lı baskı boyası, mermer ya da plastik düz bir yüzey 
(PVC şeffaf masa örtüsü) üzerine sıkılır. Merdane 
yardımı ile boya yüzeye yayılır, ardından kalıplara 
boya verilir. Her bir kauçuk blok, ayna görüntüsü 
oluşturacak şekilde konumlandırılıp kâğıda basılır.

Her öğrencinin taslak çalışmasında yaptığı hazır-
lığı, blok baskı yöntemi ile kâğıda basması sağlanır. 

Değerlendirme Etkinliği

Hikâye ve blok baskı yöntemi ile basılan resim-
ler (hikâyenin sahnelerini içeren görüntüler) birlikte 
sergilenir.

Her bir öğrencinin kendine ait görsel sanat ça-
lışmasının “Yaptığım çalışma ile hikâyedeki seçtiğim 
sahneyi en iyi şekilde ifade edebilmek için neler yap-
tım?” sorusu aracılığıyla öznel eleştirisini yapması 
sağlanır. 

Her bir öğrenci; görsel sanat çalışmasını oluştu-
rurken kullandığı sanat/tasarım eleman ve ilkelerini 
(renk, şekil, armoni, ritim, oran-orantı, birlik, bütün-
lük, denge v.b.) çalışması üzerinde göstererek ifade 
eder. Bu aşamada öğretmen, eksik kalan kısımları ek-
leyerek ve yanlış ifadeleri düzelterek öğrenciye destek 
olur.

Hikâyeye ait resim, blok baskı yöntemi kullanıla-
rak yapılacaktır. Bu yönteme ait biçimlendirme basa-
makları sırasıyla anlatılır ve gösterilir. 

Yapılacak sahnenin taslağını hazırlama aşaması-
na geçilir.

Tangram oyununda oluşturulan hedef görüntüle-
rin, kendine has bir estetiği vardır. Görüntü geomet-
rik şekillerden oluşturulduğu için ayrıntılardan yok-
sun, iki boyutlu, sade ve soyutlamaya yakındır.

Görsel 120: Koşan adam şeklinde düzenlenmiş tangram 
bloklar

Görsel 121: Koşan adam şeklinde düzenlenmiş tangram 
bloklar
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Ek Etkinlik Önerisi

• İlgi duyan öğrenciler tangramın tarihçesini araş-
tırabilirler.

• Aynı etkinlik “yumurta şekilli tangram” ile yapıla-
bilir.

• Aynı etkinlik “Dörtlü tangram (T Tangram)” ile 
yapılabilir. 

• Seçilen hedef görüntülere; ayrıntı, ışık-gölge ek-
lenerek resim çalışmaları yapılabilir.

• Seçilen hedef görüntüler renkli kartonlar ile üç 
boyutlu olacak şekilde çalışılabilir.

• Çok sayıda ve farklı büyüklüklerde tangram blo-
ğu kullanılarak simetri, örüntü, ritim, armoni 
ögelerini kullanarak geometrik desenler oluştu-
rulabilir.

Değerlendirme: 

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na, et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO : 37

ETKİNLİK ADI : FRAKTAL MİMARİ

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

    Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait mimari yapıların belirgin özelliklerini tartışır. 

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Bütünün parçalarını çeşitli yöntemlerle (kaydırma, döndürme, üst üste bindirme) yeniden düzenler. 

• Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır. 

• Gözleme dayalı çalışmalarında çizgi ve gölgeleme tekniklerini kullanır.

• Kendine ait görsel sanat çalışmalarının öznel eleştirisini yapar. 

Disiplinler Arası Boyut : Matematik, Geometri, Fizik, Biyoloji, Mimari

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, resim kalemi, çeşitli boyalar, fraktal ve mimari  
  görselleri 

Uygulama Alanı : Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gözlem, Araştırma Temelli Öğrenme Yöntemi, Tasarım Temelli  
  Öğrenme Yöntemi

Beceri Alanları : Yaratıcılık, Esneklik, Bilgi Okuryazarlığı, Yenilikçi Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara kalem Tekniği

Renkli Resim Teknikleri

Dijital Çizim, Kolaj vb.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Fraktal örnekleri ve mimari yapılarla ilgili örnek 

görsel ve sunumlar hazırlanabilir. 

Kavramlar
Fraktal

Form

Altın Oran

Oran-Orantı

Geometri

Boyut

Biyomimikri 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme, İçerik Geliştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci
Etkinliğe matematik disiplinine ait bir kavram 

olan fraktal ile başlanır. Fraktalın tanımı ve örnekle-
ri üzerinde durulur, farklı disiplinler arasındaki yeri 

incelenir. Öğretmen, öğrencilere fraktalla ilgi tekrar-
lama, benzerlik, boyut, örüntü, düzensiz yapı, kırık-
lı yapı ve karmaşık yapılar gibi kavramlar hakkında 
sorular yöneltir. Piramit karnabaharı, kar tanesi, aloe 
vera bitkisi, eğrelti otu vb. doğadaki fraktal örnekleri 
incelenir. Tasarım ve mimarlık alanında örneklerine 
yer verilir. Daha sonra öğrencilerle mimari konusun-
da araştırmalarda ve incelemelerde bulunulur. Türk 
kültürü ve diğer kültürlere ait mimari yapılar, bunla-
rın özellikleri ortak ve ayırt edici yönleri örnek gör-
seller üzerinden incelenir. 

Son aşamada ise öğrencilerden mekân ve fraktal 
kavramlarını ilişkilendirmeleri, fraktallardan yola çı-
karak bir mimari tasarım, mekân tasarımı oluştur-
maları beklenmektedir. Kara kalem tekniği, renkli 
resim teknikleri, kolaj, dijital çizim vb. teknikler kul-
lanılabilir. Etkinlik sonunda ortaya çıkan çalışmalar 
öğrenciler tarafından sanat eleştirisi yöntemine göre 
değerlendirilir.

Görsel 122: Fraktal örneği Görsel 123: Fraktal örneği
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Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

Görsel 126: Fraktal örneği Görsel 127: Fraktal örneği

Görsel 124: Fraktal örneği Görsel 125: Fraktal örneği
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ETKİNLİK NO : 38

ETKİNLİK ADI : KARAKTER TASARIMI

Etkinlik Türü : Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Çalışmasında tasarladığı karaktere, zaman ilişkisi kurarak basit hareket verir.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kalemi, resim kâğıdı, silgi, kuru boya, keçeli kalem

Uygulama Alanı : Animasyon

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gösterip Yaptırma

  Gözlem

  Soru-Cevap

Beceri Alanları : Yaratıcı Düşünme, Esneklik, Yenilikçi Düşünme 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara kalem Tekniği, Kuru Boya Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğretmen İçin Ön Hazırlıklar
Ana Etkinlik
Görsel 135’teki gibi geometrik formlar öğrenciler 

için çizilip kesilerek etkinliğe hazır hâle getirilir. 

Öğrenci İçin Ön Hazırlıklar
Ana Etkinlik
Etkinlikten bir hafta önce öğrencilerden derse 

gelirken sevdikleri çizgi film karakterlerinin görsel-
lerini getirmeleri istenir.

Kavramlar 
Hareket: Vücudun herhangi bir bölümündeki 

gözle görülür değişim pozisyonu, vücudun konum 
değiştirmesidir. 

Karakter (Animasyonda): Gerçek hayatta olan/
olmayan, yaşayan ve/veya yaşamamış; bir sanat ese-
rinin, bir oyunun veya bir teorinin kurgu dinamik-

lerinden birini veya birkaçını oluşturan (Gerçek ha-
yatta olan/ olmayan, yaşayan ve/veya yaşamamış; bir 
sanat eserinin, bir oyunun veya bir teorinin kurgu di-
namiklerinden birini veya birkaçını oluşturan hayalî 
öznedir.) hayalî öznedir.

Charecter Design Sheet (Karakter Tasarım Kâ-
ğıdı): Bir animasyon projesinde, animasyonda yer 
alacak karakterlerin farklı pozlarının ve ruh hâlleri-
nin çizildiği kâğıda verilen isimdir. Özellikle birden 
fazla animatör tarafından canlandırılması planlanan 
karakterlerin tasarım kâğıdı, animasyon ekibine reh-
berlik eder. Genelde kâğıdın bir köşesinde karakterin 
frontal pozisyonda önden, yandan, çaprazdan ve ar-
kadan tam boy resmi yapılırken kâğıdın diğer köşe-
sinde sadece baş önden, yandan, çaprazdan ve arka-
dan gözükecek şekilde resmedilir. Karakter, kâğıdın 
tam ortasına ayrıntılı ve boyanmış olarak resmedilir-
ken geri kalan kısma taslak olarak farklı durum ve 
hâllerde resmedilir. Karakterin ismi genelde kâğıdın 
ortasına yazılır.

Görsel 128: Örnek karakter tasarım kâğıdı
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Dinamik Tasarım: Tasarım aşamasında birbirin-
den şekil ve ebat olarak çok farklı geometrik formları 
şablon olarak kullanma.

Çizim: Çizilerek oluşturulmuş biçim.
Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, 

niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı 
olarak ele alınıp incelenmesi.

Anatomi: İnsan, hayvan ve bitkilerin beden ve 
gövde yapısı.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Hazır Bulunuşluk Isınma Etkinliği

Öğretmen, öğrencilerin derse gelirken getirdik-
leri karakter görsellerini öğrencilerle birlikte inceler 
ve karakterlerin tasarımındaki güçlü ve zayıf yanları 
tartışır.

Karakter tasarımı yaparken çizimin üç boyut-
lu bir evrende alan kaplıyormuş gibi görünmesi için 
çizimin değer, denge ve ağırlık gibi unsurları barın-
dırması gerekmektedir. Bu sebeple karakter tasarımı 
yapılırken oval çizgiler kullanılır çünkü düz çizgiler 
nesneleri iki boyutlu, oval çizgiler ise üç boyutluy-
muş gibi gösterir.

Görsel 129: Çizim sırasında düz ve oval çizgi kullanımı

Çizimde biçimlendirmeye yardımcı olması için şekillerin basit geometrik formlara indirgenmesi bilinen 
bir tekniktir. Geometrik formlar seçilirken sadece biçimi ifade eden üçgen, çember, kare gibi formlar yerine 
hacmi daha iyi gösterebilecek küp, prizma, küre gibi formlar seçilmelidir.

Görsel 130: Çizim sırasında iki boyutlu ve üç boyutlu geometrik objelerin kullanımı
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Görsel 130 örneğinde olduğu gibi soldaki karakterin çizimi sırasında sadece iki boyutlu geometrik form-
lar kullanıldığından karakterin herhangi bir ağırlığı veya hacmi gözlemlenemiyor. Fakat sağdaki karakter için 
bunu söylemek yanlış olur; bu karakterin çizimi sırasında küre, silindir, dikdörtgen prizma gibi şekiller kulla-
nıldığından sanki evrende bir yer kaplıyor izlenimi verebiliyor. 

Karakter tasarlamada bir diğer önemli unsur da dış görünüş yani karizmadır. Karaktere bakanlar görsel 
bir haz almalıdırlar. Bunun anlamı karakterin güzel ya da yakışıklı olması değil ilgi çekici olmasıdır. Ünlü 
çizgi filmleri incelediğimizde sadece ana karakterlerin dış görünüşüne değil, diğer bütün karakterlerin de dış 
görünüşüne tasarım aşamasında büyük önem verildiğini biliyoruz. 

Karakterlerin dış görünüşünü destekleyen en önemli teknik “dinamik tasarım”dır. Dinamik bir karakter 
tasarımı yapmak için birbirinden farklı tarzda veya farklı boyutlarda olan şekiller bir arada kullanılır.

Görsel 131: Bir animasyondaki karakterler

Görsel 132: Yardımcı şekillerle dinamik karakter tasarımı
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Görsel 132'de görülebileceği gibi soldaki karakterde benzeri formlar kullanılmışken sağdaki karakterde 
farklı ölçülerde yardımcı formlar kullanılarak tasarıma daha dinamik bir hava katılmıştır.

Karakter tasarımında bir diğer önemli unsur da abartıdır. Çizgi film yapılırken izleyiciye gerçeklik hissi 
verebilmesi için hareketler de tasarımlar da abartılır. Kilolu bir insan çok ama çok şişman resmedilebilir, yaşlı 
bir insan çok kambur çizilebilir, sevimli bir çocuğun gözleri çok fazla büyütülebilir. 

Ana Etkinlik

Öğrencilere bir meslek grubu ile bir hayvanı eşleştirerek onunla ilgili animasyona yönelik bir karakter 
tasarımı yapacakları bilgisi verilir. Ardından her öğrenci üçer tane hayvan ismi söyler, bu kâğıtlar teker teker 
kâğıtlara yazılıp katlanır ve bir torbaya konulur. Sonrasında her öğrenci üçer tane meslek ismi söyler. Bu mes-
lekler de teker teker kâğıtlara yazılarak ayrı bir torbaya konur. Bu işlemin ardından her öğrenci torbalardan 
birer kâğıt çekerek meslek ve hayvanı birleştirir ve tasarlayacağı karakterin türü ile iş alanını öğrenmiş olur 
(Örn: Doktor hipopotam, postacı maymun, futbolcu tilki gibi).

Öğrencilerin karakterlerinin türü ve mesleği belli olduktan sonraki aşamada öğrencilerin görsel belleğinin 
bu yönde beslenmesi gerekir. Örneğin “tamirci kedi” karakteri yapacak öğrenci tamirciyi de kediyi de yaşan-
tısında az da olsa gözlemleme şansı bulmuş olabilir. Ama ayrıntılı bir karakter tasarımı yaparken maalesef bu 
yeterli olmaz. Animatörle karakter tasarlamadan önce uzun uzun araştırmalar yaparak görsel belleklerini bu 
yönde beslerler. Böylece ortaya çok özgün karakter tasarımları ortaya koyarlar. Öğrenciler bu incelemeleri 
yaparken mümkünse not tutmaları/eskiz almaları istenir, gerekirse beğendikleri görseller öğrencilere çıktı 
olarak verilir.

Görsel 133: Bazı kedi türleri

Görsel 134: Tamirci kıyafetleri ve ekipmanları
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Görsel 135: Örnek geometrik formlar

Görsel 136: Örnek karakter çizimi (Doktor Kunduz)

Öğretmen, büyük bir kartona karakterlerin uzuvları kadar olabilecek farklı geometrik şekiller çizer, bu 
şekillerin çok düzgün olmasına gerek yoktur. 

Oluşturulan geometrik formlar kesilerek üçer üçer öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden tasarımlarını oluş-
tururken bu geometrik formlardan en az ikisini şablon olarak kullanmaları istenir. Ardından bu şablonları 
kullanarak bir adet karakter tasarlayıp çizerler.

Ardından bu çizim “Karakter Tasarım Kâğıdı”na, Resim 1’deki ilkelere uygun olacak şekilde aktarılır. Öğ-
renciler bütün çizimleri boyamak yerine, sadece kâğıdın ortasında kalan en büyük ana çizimi, ışık –gölge iz-
lenimi verecek şekilde tonlayarak boyayabilir. Kâğıdın geri kalanında kalan çizimler kara kalem tonlama ile 
hacimlendirilir. 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme Formu"na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO : 39

ETKİNLİK ADI : RÖLYEF İLE TERSİNE ÇEVİR 

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

• İki boyutlu yüzey üzerinde hazır malzeme kullanarak ön ve arka plan ilişkisi kurar.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Oyun hamuru, kil, kil havuzu, alçı, 3 boyutlu farklı materyaller,  
  sabun, bulaşık deterjanı, modelaj ekipmanları  

Uygulama Alanı : Temel Resim Sanatı

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Buluş Yoluyla Öğrenme, Yaparak Yaşayarak Öğrenme

Beceri Alanları : Yenilik, Yaratıcılık, Özgünlük, Tasarım Odaklı Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Rölyef

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerden atık ve 3 boyutlu malzemeler ge-

tirmeleri istenir. 

Kavramlar
Rölyef: Kabartma, herhangi bir yüzeyde yükselt-

me veya alçaltma yolu ile yapılan sanat çalışmalarına 
denir.

Pozitif-Negatif: Rölyefte ve heykelde pozitif, 
yükseltme kabartma; negatif ise alçaltma kabartma 
olarak düşünülebilir. 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Üründe Farklılaştırma, Kademelendirilmiş Et-

kinlikler.

Öğrenme-Öğretme Süreci
Çalışmaya başlamadan önce rölyef ve teknikleri 

ile ilgili bilgiler verilir.

• Alçak kabartma

• Yüksek kabartma

• Rond-Bos kabartma

Kil ile yapılacak çalışma öncesi öğrencilere oyun 
hamurları üzerinde getirdikleri materyallerin etkisi 
ve görüntüsü üzerinde fikir sahibi olmaları için de-
neme yapma fırsatı verilerek ana etkinliğe geçilir. 

Ana Etkinlik
1. Aşama 

Kil, kil havuzu, kil teknesi hakkında sorular so-
rularak dikkatleri çekilen öğrencilere bu malzemeler 
ile ilgili bilgi verilerek çalışmaya geçilir. 10 cm yük-
seklikteki kil havuzuna 3-5 cm arasında kil dolduru-
lur. Kil havuzunun üzerine alçı geleceği düşünülerek          
2-3 cm boş bırakılır. Daha sonra öğrencilerden, yan-
larında getirdikleri atık malzemelerle (oyuncak ara-
ba, anahtarlık, kalem tıraş vb.) kilin üzerine bastıra-
rak farklı yükseltiler istenir. Bu yükseltiler ile bilgiler 
verilerek daha geniş açılar sağlanır. 

Çalışma oluşturulduktan sonra pozitifini almak 
için alçı dökülür. Kilin üzerinden alçının daha kolay 
ayrılması için kompozisyon tamamlandıktan son-
ra yoğun olmamak şartı ile sıvı sabun veya bulaşık 
deterjanı sürülür. Kilin bütün yüzeyi dolacak şekil-
de alçı ile doldurulur. Alçı bir gün süreyle kurumaya 
bırakılır. Kuruduktan sonra çıkarılan alçıya kil suyu 
ile ışık gölge verilir veya renk kullanılarak alçı renk-
lendirilir. 

2. Aşama 

Etkinlik yapıldıktan sonra yeni etkinlik için ikin-
ci aşamada öğrencilerden, ellerindeki üç boyutlu 
malzemeleri kullanarak yaratıcı görsel bir tasarım 
çizmeleri istenir. Ellerindeki üç boyutlu malzemeler-
le daha önceki etkinlikte yaptıkları gibi gelişi güzel 
değil de yaratıcılıklarını kullanarak hazırlayacakları 
tasarımı farklı yükseltiler oluşturarak uygulamala-
rı istenir. Öğrencilere bunu yaparken en önde han-
gi yükseltinin olacağı, en alçak kabartmanın hangisi 
olacağı sorulur. Çalışma bittikten sonra yeniden alçı 
dökülür ve böylelikle öğrencinin çizimini yaptığı ta-
sarıma ulaşıp ulaşamadığı sorulur ve geri bildirimler 
verilir.

3. Aşama 

Çalışmanın mantığını, yaptığı etkinliklerle tama-
men kavrayan öğrencilerden yeni bir tasarım yapma-
ları istenir. Bu çalışmada öğrenciler düz bir kil zemin 
üzerinde üç boyutlu herhangi bir materyal kullanma-
dan, yaptıkları tasarımın uygulamasını oyma aletleri 
ile oluştururlar. Alçı işlemi yeniden uygulanır ve so-
nuçlar değerlendirilir. Kil, model macun, strafor vb. 
ara malzeme ile yapılan çalışmaların çeşitli döküm 
teknikleri ile dayanıklı hâle getirilebileceği hakkında 
öğrencilere bilgiler verilir. 

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Rölyef ile Tersine Çevir Öz De-
ğerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO : 40

ETKİNLİK ADI : PAPYE MAŞE 

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

• İki boyutlu yüzey üzerinde hazır malzeme kullanarak ön ve arka plan ilişkisi kurar.

• Bütünün parçalarını çeşitli yöntemlerle (kaydırma, döndürme, üst üste bindirme) yeniden düzenler.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Plastik tutkal, gazete, su kabı, balon 

Uygulama Alanı : Temel Sanat Eğitimi 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gözlem, Buluş Yoluyla Öğrenme

Beceri Alanları : Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Rölyef

Pozitif-Negatif Kalıp Alma

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Öğrencilerden atık, 3 boyutlu malzemeler getir-
meleri istenir. 

Kavramlar: Biçim-Form, 2 Boyut-3 Boyut

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Üründe Farklılaştırma, Kademelendirilmiş Et-
kinlikler.

Öğrenme-Öğretme Süreci

Papye Maşe: Herhangi bir yapıştırıcı ile yapış-
tırılmış, kumaş ve türevleri ile güçlendirilmiş, kâğıt 
parçalarından oluşan malzeme bütünüdür.

Öğrencilere çalışmaya başlamadan önce üç bo-
yutlu çalışmalar ve bunların yapım aşamaları ile ilgili 
bilgiler verilir.

Eksiltme (yontma)

Modelleme (biçimlendirme)

Birleştirme (yapılandırma/inşa)

Yerine geçme (döküm)

Çalışmamızda birleştirme (yapılandırma/inşa) 
yöntemini kullanacağımız söylenir ve etkinliğe geçi-
lir. 

Öncelikle öğrencilerden, yapmayı düşündükleri 
üç boyutlu çalışma ile ilgili farklı bakış açılarından 
çizilmiş (karşıdan, yandan, üstten, alttan, arkadan) 
eskizler yapmaları istenir, daha sonra çalışmaları 
hakkında görüş alışverişinde bulunmaları sağlanarak 
ana etkinliğe geçilir.

Gazete kâğıdı açılarak bir tarafı sprey su ile nem-
lendirilir. Sonra kalın uçlu bir fırça ile gazetenin bir 
yüzeyine plastik tutkal ince bir şekilde sürülür.  Kur-
gulanan çalışmaya göre kaç adet  yapılacağı belirlenir. 
Gazete kâğıtları 10 cm hazır hâle getirilir.

Daha sonra şişirilen balon üzerine yükseltmeler 
ile (Strafor yapıştırılabilir, ip ile veya kumaş parçaları 
yapıştırılarak, vb.) istenilen şekil verilir. 

Oluşturulan 3 boyutlu şeklin veya balonun üze-
ri hafif ıslatılarak, kesilen kâğıtlar yüzey üzerine ince 
bir şekilde tutkal sürülerek farklı açılarda mukave-
met oluşturacak şekilde yapıştırılır. Yapılan çalışma-
lara farklı materyaller ilave etmek için aynı yöntem 
ile eklemeler yapılır.

Çalışma tamamen bittikten sonra isteğe bağlı 
olarak tela kumaş ortalama  15 cm genişliğinde, 25 
cm uzunluğunda kesilir, çalışmanın yüzeyi hafifçe 
nemlendirildikten sonra ince bir şekilde sürülecek 
tutkal yardımıyla çalışmanın yüzeyi hazırlanan tela 
kumaşlarla kaplanır ve kurumaya bırakılır. Kuruduk-
tan sonra kumaş ile farklı şekiller verilmek istenir ise 
aynı yöntem ile biçimlendirmeler yapılır. Çalışma ta-
mamlandıktan sonra öğrenci isteğine bağlı bir şekil-
de renklendirilebilir.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Papye Maşe Kontrol Listesi” ne 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO : 41

ETKİNLİK ADI : SANAT AKIMLARI

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 3

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme, 

  Sanat Eleştirisi ve Estetik, Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 3

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Sanat akımlarıyla ilgili kavramları açıklar. 

• Estetik tercihlerin kişilere ve kültürlere göre nasıl değiştiğini tartışır.

• Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkları karşılaştırır.

Uygulama Alanı : Sanat Kültürü 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gözlem, Soru-Cevap, Araştırma, Tartışma, Oyun Temelli Öğre-
tim.

Beceri Alanları : Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Serbest Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Sanat akımlarını yansıtan ve öğretmenin tercih 
edeceği eserlere ait renkli çıktılar alınır. Üzerinde sa-
nat akımlarının isimlerinin yazılı olduğu kartlar ha-
zırlanır. 

Kavramlar

Sanat Akımları: Sanatın içinden geçtiği süreç-
lerde ortaya çıkan belirli özellikler, bakış açıları, sa-
natsal anlayışlar, yöntemlere verilen ad. Rönesans, 
maniyerizm, barok, romantizm, realizm, empresyo-
nizm, post-empresyonizm, ekspresyonizm, fovizm, 
kübizm, sürrealizm, soyut resim, pop art başlıca sa-
nat akımlarındandır. 

Üslup: Bir sanatçıya, ülkeye, topluma, akıma 
özgü ifade biçimleri, bu biçimlere ait özelliklerin 
oluşturduğu anlayış.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Süreçte Farklılaştırma, Kademelendirilmiş Et-
kinlikler.

Öğrenme-Öğretme Süreci

1. Aşama

Başlıca sanat akımlarından seçilen eserlere ait 
çıktılar, atölyede uygun bir yere asılır ya da serilir. 
Öğrencilerden eserleri bir süre gözlemlemeleri iste-
nir. Sonrasında öğrencilere eserlerin üslupları ile il-
gili çeşitli sorular yöneltilir.

• Hangi eserlerde mekân ve insan figürünün kulla-
nımı ön plandadır? 

• Hangi eserlerde figürler bozularak, uzatılarak res-
medilmiştir?

• Hangi eserlerde ışık- gölge kuvvetli biçimde kulla-
nılarak derinlik hissi kuvvetlendirilmiştir?

• Hangi eserler gerçekçi bir bakış açısıyla yapılmış?

• Hangi eserler gerçeküstü bir bakış açısıyla yapıl-
mış?

• Hangi eserlerde soyut biçimler kullanılmış?

• Hangi eserlerde duyguların anlatımı ön planda?

• Hangi eserlerde fantastik ifadeler kullanılmıştır?

• Hangi eserlerde doğaya ait unsurlar yorumlana-
rak, değiştirilerek ifade edilmiştir?

• Hangi eserlerde toplumsal konular işlenmiştir?

• Hangi eserlerde düşsel, kişisel görüşlerin ifadesi he-
yecan ve coşkuyla ifade edilmiştir?

• Hangi eserlerde grafiksel özellikler görülmektedir? 

2. Aşama

Öğrencilere kendilerine en yakın buldukları sa-
nat akımının hangisi olduğu sorulur, nedenlerini 
paylaşmaları istenir. Öğrencilere seçtikleri bu sanat 
akımında eser üretmiş olan sanatçıları araştırmaları 
ev ödevi olarak verilir.  Öğretmen tarafından sanat 
akımları ve üsluplarının ne anlama geldiği açıklan-
dıktan sonra örnek çalışmalar üstünde akımların 
başlıca özellikleri anlatılır. Akımların özelliklerinden 
bahsedilirken, farklı kültürlere ait eserler üzerinden 
ve sanatçılardan yola çıkılarak sanatsal bakış açıla-
rının nasıl değiştiği tartışılır. Eserlerin özelliklerine 
dair benzerlikler ve farklılıklar bulunmaya çalışılır. 
(Soyut resim ile gerçekçi resimler arasındaki farklı-
lıklar, empresyonizm ile gerçekçilik arasında ki fark-
lılıklar, kübizim ile soyut sanat arasındaki benzerlik-
ler ya da farklılıklar vb.)

3. Aşama

2. hafta sanat akımlarını hatırlatma adına bir 
oyun oynanır. Eser örneklerine ait çıktılar uygun bir 
mekâna serilir ya da yapıştırılır. Akımların isimle-
rinin yazılı olduğu kartlar da başka bir yere konur. 
Öğrenciler gruplara ayrılır ya da bireysel olarak oyu-
na katılır. Öğretmen, sanat akımlarına ait bir özellik 
söyler ve bu akıma ait eseri ilk bulan grup/ kişi puan 
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kazanır. En çok eser bilen grup/ kişi oyunu kazanır. 
Bir başka alternatif olarak da eserlere ait çıktılar ve 
kartlar yine uygun bir yere serilir. Grup ya da bireysel 
olarak öğrencilerden, belirlenen bir sürede eserlerle 
akımların isimlerini eşleştirmeleri istenir.  Doğru eş-
leştirmeyi en çok yapan grup/kişi oyunu kazanır.

Oyun sonrasında öğrencilerden, sanat akımları-
na ait akıllarında kalan bilgileri, hatırladıkları sanat 
akımlarının isimlerini paylaşmaları istenir. Gördük-
leri sanat akımlarına ait eser örneklerinden yola çı-
karak kişilere, kültürlere, dönemlere göre eserlerin 
hangi özelliklerinin nasıl değişmiş olduğuna dair ör-
nekler vermeleri, karşılaştırmalar yapmaları istenir.

4. Aşama

Öğrencilerden kendilerine en yakın buldukları, 
sevdikleri sanat akımının özelliklerinden yola çıka-
rak kendi özgün çalışmalarını yapmaları istenir. 

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Sanat Akımları Kontrol Listesi” 
ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.



ÖYG-4

Yardımcı Ders Materyal i
GÖRSEL SANATLAR
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ETKİNLİK NO :  42
ETKİNLİK ADI :  BAKIŞ AÇISI
Etkinlik Türü : Sınıf İçi/Dışı Etkinlik/Çoklu Seçenekli Görev 
Modül :  Modül 4
Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  Sanat Eleştirisi ve Estetik
Eğitim Programı : ÖYG 4
Önerilen Süre : 3 Hafta
Kazanımlar
•  Görsel sanat çalışması oluştururken belirli ölçütlere göre uygulama basamaklarını tamamlar.
•  Görsel sanat çalışmalarında farklı materyallerle değişik araç-gereç ve teknikleri kullanır.
•  Görsel sanat çalışmasında mekân içindeki nesne betimlemesini oran, orantı, ölçü kullanarak gösterir.
•  Bir problemi görsel sanat çalışmasına yansıtır.
•  Sosyal, toplumsal, tematik konulardan yola çıkarak görsel sanat çalışmasını oluşturur. 
•  Görsel sanat çalışmasında metaforlar kullanır.
•  Sanat eserinin görsel özelliklerini nesnel ve öznel kriterler kullanarak analiz eder. 
•  Sanat eserini biçim ve içerik ilişkisi içinde yorumlar.
•  Kendi görsel sanat çalışmasını değerlendirerek güçlü ve zayıf yönlerini belirler. 
•  Görsel sanatlarda etik ilkeler ile kendi etik değerlerini karşılaştırır.
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Seçilen görev türüne göre belirlenecek araç gereçler.
Uygulama Alanı :  Sanat Tarihi
Öğretim Yöntem ve Tekniği : Sorgulamaya Dayalı Öğretim
  Problem Çözme
  Beyin Fırtınası
  Gösterip Yaptırma
Beceri Alanları  : Problem Çözme Becerisi
  Eleştirel Düşünme Becerisi
  Araştırma Becerisi
  Yenilenme Becerileri
  Esneklik Ve Uyum Yeteneği
Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:
Seçilen görev türüne göre performans, video sanatı, heykel, çevre sanatı

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.



Ö G Y  4 1 7 1

Hazırlıklar
Performans, video, çevre sanatına ait uygun ör-

nekler hazırlanır.

Kavramlar
Çağdaş Sanat: Yaklaşık 1980 yılından bu yana 

üretilen eserler için kullanılan terim (Graham ve 
Pooke, 2018:23). Farklı anlam içerdiğini düşünenler 
olduğu gibi çağdaş sanat ile güncel sanat ifadelerini 
aynı anlamda kullanımı da mevcuttur. Çağdaş sana-
tın farklı uygulama biçimleri bulunmaktadır.

Performans Sanatı: Bir ya da birkaç sanatçıyla; 
izleyicinin önünde ya da izleyiciden uzak; birkaç da-
kika birkaç saat ya da birkaç gün sürebilen içinde be-
deni, şiiri, müziği de barındırabilen sınırsız bir yak-
laşımdır (Antmen, 2018:219).

Çevre Sanatı: Arazi sanatı, yeryüzü sanatı, top-
rak sanatı gibi çeşitli terimlerle anılan bu sanat dalı 
20. yüzyılın ikinci yarısında olumsuz etkileri daha 
da çok hissedilmeye başlanan endüstriyel gelişme-
nin, teknolojik hızın tehlikeli boyutlarını düşünmeye 
çağıran, doğaya dair bilinç uyandırmaya çalışan bir 
yaklaşımdır (Antmen, 2018:251).

Video Sanatı: Sanatın nesnesizleştirilmiş bir bi-
çimidir (Şahiner, 2013: 74). Sanatçının kamera kul-
lanarak, hareketli, olayları, çevreyi kayıt altına alarak 
oluşturduğu sanatsal bir ifade biçimidir.

Ön Bilgiler
Sanatın anlamına, ortaya konuluş biçimine ba-

kıldığında geçmişten günümüze sürekli değişim gös-
terdiği görülmektedir. İçinde yaşanılan çağın sosyal, 
ekonomik, siyasal, teknolojik koşulları yaşam biçi-
mini, bakış açılarını etkilemekte buna bağlı olarak 
da sanat da sanatçı da farklılaşmakta yeni arayışla-
ra girmektedir. İşte günümüz sanatçısı da farklı an-
latım biçimleri geliştirmekte, hayata dair her olguyu 
sanatla yoğurarak sunabilmektedir. Bunun en belir-
gin örneklerini de bienallerde görmek mümkündür. 
Her türlü malzemeyi birçok farklı yöntemle kulla-
nan sanatçı bu anlamda anlatım çeşitliliğine ulaşmış 
durumdadır. Özellikle de sosyal içerikli temalardan 
yola çıkan sanatçı, toplumun bir parçası olarak dü-
şündüren ürünlerle karşımıza çıkmaktadır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreci ve öğrenme ortamını farklılaştırma- Ba-

ğımsız çalışma stratejisi

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğrenciler ile içinde yaşadıkları dünyanın şu an 

ya da önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacakları 
en büyük problemlerin neler olduğu tartışılır, beyin 
fırtınası yapılır. Bu tartışma hem ülke olarak hem de 
daha geniş boyutta küresel olarak düşünülerek yapı-
landırılır. Ortaya çıkan sorunlar listelenir. 
• İklim krizi
• Su kıtlığı
• Çevre sorunları (Yapılaşma vb.)
• Enerji kaynaklarının kullanımı
• Tarım, tarım arazilerinin yok oluşu vb.

Öğrencilerden ele almak istedikleri temayı ve bu 
temayı çağdaş sanatın hangi anlatım yöntemini kul-
lanarak ortaya koyacaklarını belirlemeleri istenir. 
1. Performans sanatı
2. Çevre Sanatı
3. Video Sanatı
4. Atık Malzemeden Heykel

Öğrencilerden öncelikle bu tema ve yöntemler 
üzerinde düşünmeleri, fikirler üretmeleri, gözlemler 
yapmaları istenir. Çalışmaları ile ilgili eskizler tasarla-
nır, uygulamanın yapılacağı mekânlar belirlenir, per-
formans ile yapılacak çalışmalar için istenirse grup-
lar oluşturulabilir, video sanatı için bir senaryo, akış 
planı hazırlanır. Dış mekân çekimleri için mekânlar 
belirlenir ve yapılmak istenilen, aktarılmak istenilen 
düşüncelerin kilit noktalar belirlenir. Atık malzeme-
den heykeli seçenler için ise temaya ait problemi ifa-
de edebilecek atık malzemeleri ve nasıl kullanılacağı-
nı planlamaları istenir.

Öğrencilerin çağdaş sanatın bu farklı sanatsal ifa-
de biçimlerine dair fikir edinebilmeleri için uygun 
örnekler incelenir. Ön hazırlıkların ardından uygu-
lama aşamasına geçilir. Uygulamalarında çağdaş sa-
natta çokça kullanılan metafor kullanımına dikkat 
etmeleri istenir.
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Çalışma bitiminde öğrencilerin çalışmaları öznel 
ve nesnel kriterler kullanarak analiz etmeleri, çalış-
malara dair güçlü ve zayıf yönleri ortaya koymaları 
istenir. Tema ve kullanılan ifade biçiminin temaya ait 
problemi yansıtmada ne kadar başarılı olup olmadığı 
tartışılır. Çalışmalarını yaparken kendilerine ait han-
gi etik kuralları gözettikleri konuşulur.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Bakış Açısı Dereceleme Ölçeği 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Kaynaklar

Antmen, A. (2018). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel 
Yayıncılık.

Graham, W. ve Pooke, G. (2018). Çağdaş Sanatı Anlamak. 
Hayalperest Yayınevi.

Şahiner, R. (2013). Sanatta Postmodern Kırılmalar, Ütopya 
Yayınevi.
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ETKİNLİK NO :  43
ETKİNLİK ADI :  HAMA BONCUKLARI İLE ANADOLU MOTİFLERİ  
  TASARIMI (TEMEL KODLAMA ÇALIŞMASI)
Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Sanat/tasarım eleman ve ilkelerini çalışmalarında özgünlük oluşturacak şekilde kullanır.

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı materyallerle değişik araç-gereç ve teknikleri kullanır.

•  Sosyal, toplumsal, tematik konulardan yola çıkarak görsel sanat çalışmasını oluşturur.

•  Görsel sanat çalışmasında var olan sanat eserlerinin dönüşümünü yaparak yeniden yorumlar.

•  Yerel kültüre ait görsel motifler ile yazılı ve sözlü kültür arasında bağ kurar.

•  Sanat eserinin değerlendirilmesinde farklı ölçütleri (duyusal, ekonomik, tarihsel, sosyokültürel,  
 işlevsel vb.) açıklar.

•  Sanat eserini biçim ve içerik ilişkisi içinde yorumlar.

Disiplinler Arası Boyut : Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Sosyoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Hama boncukları, tabla, ütü, yağlı kâğıt, kumaş parçası, milimetrik  
   kâğıt

Uygulama Alanı :  Üç Boyutlu Tasarım

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma

  Göstererek Yaptırma

Beceri Alanları  : Yaratıcılık ve Yenilenme

  Analitik Düşünme ve Yenilik

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Üç Boyutlu Çalışmalar

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Hama boncuklarının yapışması için ütülenmesi 

gerekir. Atölyede ütü yapılması için uygun ortamın 
hazırlanması gerekir.

Kavramlar
Kilim
Halı
Motif

Ön Bilgiler
Geleneksel motifler hakkında derinlemesine bil-

gi edinilmelidir. 
Hama boncukları ütülenerek birbirine yapıştırı-

lacağı için bu noktada mutlaka bir yetişkinden destek 
alınmalıdır. 

Öğrenme-Öğretme Süreci
“Öncelikle renkler, renklerin anlamları, renkle-

rin kullanımları ile ilgili kısa bilgi verilir. Sonrasında 
Anadolu halı ve kilimlerinden örnekler gösterilerek 
derse başlanır.” Bu halı ve kilimlerde bulunan belli 
motifler ve bu motiflerin anlamları anlatılır. Yazılı ve 
sözlü kültürümüzde bu motiflerin anlamları konuşu-
lur. 

Geleneksel Türk dokuma sanatındaki motif-
ler dönem insanlarının sosyo-kültürel yaşantıları, 
inançları hakkında bilgiler verir. Nitekim halı ve ki-
lim desenlerindeki her motife anlamlar yüklenmiştir. 
Nazardan korunmak için yabani otları ve muskaları, 
haneye bolluk bereket getirmesi için bereket motifini 
dokumalarına özenle işlemişlerdir.

El dokuması halıların motifleri aracılığıyla in-
sanların duygu ve düşüncelerini yansıttığı ve dolayı-
sıyla manevi anlamlar taşıdığı bilinmektedir. Döne-

min sosyal, kültürel, ekonomik ve estetik kriterlerini 
yansıtan bu halılar, Türk toplumlarının kültürlerini 
değerlendirmede önemli kültürel belgelerdir (Çetin-
taş ve Ağırbaş, 2019). Kültürlere ait sanat eserlerinin 
değerlendirilmesinde kültürün ekonomik, tarihsel, 
sosyokültürel yapısının önemine bu noktada vurgu 
yapılır.

Sembolik motifler; biçim, konu ve anlamları ba-
kımından farklı anlamda betimlenebilir.

Bunlar; 

• Sandık, birleşim, seğmen, küpe, tarak, saç bağı 
motifleri aşk, evlilik ve sevgiyi,

• Balık, yıldız, bereket, pıtrak, hayat ağacı motifleri 
bereketi,

• Çengel, bukağı motifleri birlik ve beraberliği, 

• Eli belinde motifi doğurganlığı, mutluluğu, be-
reketi,

• Ejder ve koç boynuzu motifleri güç, kuvvet, yi-
ğitliği ve bereketi,

• Akrep, sandık, mezar taşı, kuş motifleri ölümü,

• Post, el, mihrap motifleri ibadet ve tapınmayı,

• Göz, muska, kazayağı, pıtrak, el-parmak-tarak, 
haç, kuş, ayak, dikmeli yaprak, kurtağzı, çengel 
motifleri nazar ve uğuru,

• Çarkıfelek, aşk-birleşim, hayat ağacı, idol, su mo-
tifleri hayatın devamlılığı ve ölümsüzlüğü, 

• Ejder ve yılan şifayı,

• Kandil, mihrap, vazo, gül-çiçek-yaprak cenneti 
simgeler (Alp’ten akt. Oyman, 2019).

Motif örnekleri etkinlik sırasında gösterilerek 
öğrencilerin içerik biçim ilişkisi hakkında yorum 
yapmaları istenir. 

Görsel 137: Bazı kilim motifi örnekleri

a. b. c.
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bir zeminde üzerine ağırlık konularak soğumaya bı-
rakılır.

Görsel 140: Örnek çalışma

Anadolu kilim motifleri çalışıldıktan sonra mo-
tifler yorumlanarak yeni ve özgün çalışmalar yapı-
lırken uygun renklerin bir araya getirilmesine dikkat 
edilir. 

Hazırlanan desenler hama boncuklarından uy-
gun renkler bulunarak tabla üzerine yerleştirilir. 
Hama boncukları öğrenciler için farklı ve ilgi çeki-
ci bir malzemedir. Yapılan bu renklere ayrıştırma ve 
tabla üzerine yerleştirme temel kodlama çalışmasıdır. 

Görsel 139: Hama boncukları ve tabla

Tablanın üzerine yağlı kâğıt yerleştirilerek ütüle-
nir. Sıcaklık boncukların birbirine yapışmasını sağ-
lar. Birbirine yapışan boncuklar tabladan ayrılarak 
arka yüzü çevrilerek yeniden yağlı kâğıt konularak 
ütülenir. Yağlı kâğıt arasından çıkarılan çalışma düz 

Görsel 138: Desen çizimi örnekleri

a. b.
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Ek Etkinlik Önerisi 

• Anadolu kilim motifleri ile seramik çalışmalar 
yapılabilir.

• Kilim motifleri incelenerek kıyafet tasarımları 
yapılabilir. 

• Seçilen bir kilim motifinin kalıbı çıkarılarak ve 
kâğıt üzerinde grift çizimler yapılarak boyanabi-
lir.

• Fon kartonları ile seçilen modelle kilim dokuma-
sı yapılabilir.

• İplerle halı dokuması yapılabilir. 

• Seçilen motif başkalaştırılarak soyut tablolar ya-
pılabilir.

• Seçilen motif linol baskı kalıbı olarak hazırlana-
rak baskı çalışmaları yapılabilir.

• Seçilen motif strafor üzerine çizilip oyularak hey-
kel çalışmaları yapılabilir. 

• Hama boncukları ile çizgi film karakterleri hazır-
lanabilir.

• Bir sanat eserinden alınan ayrıntı hama boncuk-
ları ile hazırlanabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Materyal Değerlendirme For-

mu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Çetintaş, M. ve Ağırbaş, A. (2019). Differentiation of Ana-
tolian-Turkish Carpet Motifs by Using Shape Grammars: 
A Case Study. Conference: Proceedings of the ISLAH In-
ternational ConferenceAt: Istanbul.

Oyman, N. (2019). Bazı Anadolu Kilim Motiflerinin Sem-
bolik Çözümlemesi . Arış Dergisi , (14), 4-22 . 

DOI: 10.34242/akmbaris.2019.119.
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ETKİNLİK NO :  44
ETKİNLİK ADI :  BİTKİ RESSAMLIĞI-BİLİMSEL BİTKİ    
  İLLÜSTRASYONU
Etkinlik Türü : Çoklu Seçenekli Etkinlik (okul içi ve okul dışı)

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Sanat/tasarım eleman ve ilkelerini çalışmalarında özgünlük oluşturacak şekilde kullanır.

•  Gözleme dayalı kısa ve uzun süreli çizimler yapar.

•  Görsel sanat çalışmasında metaforlar kullanır. 

•  Müzeler ile görsel sanatları ilişkilendirir.

•  Kullanılan sanat malzemeleri ile görsel sanat alanındaki meslekleri ilişkilendirir.

•  Kendi görsel sanat çalışmasını değerlendirerek güçlü ve zayıf yönlerini belirler. 

Disiplinler Arası Boyut : Biyoloji

   Botanik

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Sulu boya kalemi, tüp sulu boya, ince dokulu 300 gr. çizim kâğıdı,  
   samur sulu boya fırçası, su kabı, (2H, H, HB, B, 2B, 3B) çeşitli    
   dereceli  kalemler, renkli kalemler, cetvel, pergel, silgi, büyüteç,  defter,  
   plastik eldiven, şeffaf plastik poşet, dijital fotoğraf makinesi

Uygulama Alanı :  Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma

  Gezi, Gözlem

  Gösterip Yaptırma

  Atölye Çalışması 

Beceri Alanları  : Öz Yönetim Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara Kalem Tekniği

Sulu Boya Tekniği

Renkli Kalemler ile Etüt Etme Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

– Öğrenme ve öğretme sürecinde adı geçen resim 
örnekleri ve Bilimsel Bitki Ressamlarının illüstre 
ettiği resim örnekleri, seçilen yönteme göre önce-
den hazırlanır. (Slayt gösterisi yapılabilir, renkli 
çıktı alınabilir ya da kaynak kitaplar kullanılabi-
lir.)

– İmkânlar dâhilinde, aşağıdaki müze çeşitlerinden 
birine gezi düzenlenerek atölye çalışmalarına ait 
görevler müzelerde gerçekleştirilebilmesi sağla-
nır.

• Botanik Bahçeleri

• Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi

• Canlı ve Kurutulmuş Bitki Müzesi

• Doğa Tarihi Müzeleri

• Doğa Bilim Müzeleri

Kavramlar

Bitki ressamlığı

Botanik: Bitki yaşamı ile ilgili bilim dalı.

Herbaryum: Kurutulmuş bitki koleksiyonu.

Endemik Bitkiler: Sadece bulundukları bölgede 
yetişen, dünyanın başka bir bölgesinde yetişme olası-
lığı olmayan bitkilerdir.

Bitki Morfolojisi: Bitkilerin dış yapısını ve fizik-
sel şeklini inceleyen bilim dalıdır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Isınma Etkinliği

Sanat eserlerinde doğa ve çiçek betimlemelerine 
birçok alanda rastlanır. Özellikle sembolik anlamları 
dışında, doğadaki görünümüne en yakın hâliyle -ger-
çekçi bir biçimde- resmedildiği ilk örnekler Röne-
sans Dönemi’nde görülür. Dönemin iki büyük usta-
sı Leonardo Da Vinci ve Albrecht Dürer’in, bitkileri 

etüt ettiği çalışmaları son derece estetik, bilimsel bir 
kesinlik ve gözlem içerir. 

Leonardo Da Vinci’nin Bitki Etütleri;

• Çiçek çalışması, Gallerie dell'Accademia, Vene-
dik.

• Zambak,1480-85, Kraliyet Kütüphanesi, Wind-
sor.

• Bethlehem yıldızı çiçeği ve diğer bitkiler, 1505-
07, Kraliyet Kütüphanesi, Windsor.

Albrecht Dürer’in Bitki Etütleri:

• Büyük çimen öbeği, 1503, Albertina Museum, 
Viyana, Avusturya.

• Süsen, 1503, Kunsthalle Bremen, Bremen, Al-
manya.

• Çuha çiçeği, 1526, National Galleryof Art, Was-
hington, ABD.

Yukarıda adı geçen bitki etütleri, öğrenciler ile 
birlikte incelenir.

Rönesans’tan günümüze “Bilimsel Bitki Ressamlı-
ğı”; botanik alanındaki gelişmeler, yeni bitkilerin ke-
şifleri gibi gelişmeler doğrultusunda gelişim göster-
miş ve günümüzde, görsel sanatlar alanları içerisinde 
yer alan bir meslek dalı olmuştur.

Ana Etkinlik

Bilimsel bitki ressamlığı: Belirli kurallar çerçeve-
sinde ve disiplinli bir gözlemle, bitkinin yaşam öykü-
sünü izleyiciye -bire bir tüm bilgiyi aktaracak şekilde- 
resmetme sanatıdır. Resmetme aşamasında uyulması 
gereken çerçeve şöyledir: Bitkiler özellikle ayırt edici 
karakterleri ön plana çıkarılarak ve bitki kısımları de-
taylandırılarak resmedilir, bitkiler bire bir ölçülerde 
çalışılır, öznel yorumlamadan kaçınılmalıdır, estetik 
ikinci plan yer almalıdır. Bitki ressamı; bitkinin ya-
şam döngüsü ve bitkinin morfolojik bilgisi, ölçüsü, 
dokusu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bitki ressamı; 
sabırlı olmak, disiplinli olmak ve güçlü gözlem yete-
neğine sahip olmak gibi kişisel özellikleri taşımalıdır.
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Önemli Bitki Ressamları: 

• Ferdinand Bauer 

• Franz Andreas Bauer 

• Walter Hood Fitch 

• Pierre-Joseph Redoute 

• Françoise Basseporte 

• Christabel King 

• Ali Üsküdârî 

• Nebahat Yakar 

• Gülnur Ekşi 

• Işık Güner 

• Hülya Korkmaz

Çeşitli dönemlere ait bilimsel bitki ressamlarının 
illüstre ettiği (İllüstrasyon/Resimleme) çalışmalar 
öğrencilere gösterilir. Doku, renk, ışık-gölge, pers-
pektif gibi sanat/tasarım eleman ve ilkelerinin çalış-
malarda özgünlük oluşturacak şekilde kullanımına 
dair örnek durumlar gösterilir.

Öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda aşa-
ğıdaki beş atölye başlığından ve atölyeye ait görevler-
den birini seçer.

1) Bitki Ressamlığı Uygulama Atölyesi: Bu atölye-
de öğrenciler, seçtiği bitkileri belirlediği teknik 
doğrultusunda resmeder. Bitki Ressamlığı Uygu-
lama Atölyesi görev listesi:

• Bir bitkiyi kara kalem ile etüt etme,

• Bir bitkiyi renkli kuru kalemler ile etüt etme,

• Bir bitkiyi sulu boya ile etüt etme,

• Bir bitki resminin reprodüksiyonunu yapma. 

2) Botanik Bahçesi Araştırma Atölyesi: Bu atölye-
de öğrenciler, araştırma konularından birini se-
çip araştırmasını tamamlar. Araştırma sonuçları-
nı da poster ile sunar. Botanik Bahçesi Araştırma 

 Atölyesi görev listesi:

• Bitki ressamlığı tarihini araştırma, araştırma so-
nuçlarını poster ile sunma,

• Bitki koleksiyonlarını araştırma, araştırma so-
nuçlarını poster ile sunma,

• Türkiye florası hakkında araştırma, araştırma so-
nuçlarını poster ile sunma,

• Türkiye endemik bitkileri hakkında araştırma, 
araştırma sonuçlarını poster ile sunma.

3) Bitki Koleksiyonu Atölyesi:

• Okul çevresi ya da yaşanılan bölgeye özgü özel 
bir alan ile ilgili bitki koleksiyonu oluşturma 
(Herbaryum Defteri oluşturma),

Görsel 141: Herbaryum defteri ile kurutulmuş bitkileri ve 
bu bitkilere ait bilgileri arşivleyebilirsiniz.

4) Bitki Yetiştirme Atölyesi;

• Bir bitkinin bakımını üstlenme ve gelişim süreci-
ni resim ve yazıyı kullanarak günlük oluşturma, 
böylelikle bitkinin üreme, büyüme ve gelişme ev-
relerini yani yaşam döngüsünü gözlem yoluyla 
takip etme, 
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• Yakın çevresinde bulunan bahçe bitkileri, yabani 
bitkiler ve parktaki ağaçlar gibi alanlardaki bitki-
leri gözlem yapma, gözlemlerinden yola çıkarak 
resim ve yazı ile günlük oluşturma, böylelikle bit-
kinin üreme, büyüme ve gelişme evrelerini yani 
yaşam döngüsünü gözlem yoluyla takip etme. 

5) Sanat Eserlerini İnceleme Atölyesi:

• Bir metafor olarak resim sanatında çiçek teması 
doğrultusunda yapılan örneklerin derlenmesi ve 
sunumu:

• Gülü metaforik olarak ele alan eserlerin derlen-
mesi, 

• Hayat Ağacı Motifi’nin kullanıldığı eserlerin der-
lenmesi,

• Geleneksel Türk sanatlarında çiçek temasını araş-
tırma, araştırma sonuçlarını poster ile sunma,

• Osmanlı Dönemi kumaşlarında çiçek motifleri-
nin kullanımı, 

• Kütahya çinilerinde çiçek motiflerinin kullanımı, 

• Türk dokuma sanatında bitki motifleri, 

• Türk mimarisinde bir süsleme ögesi olarak çiçek 
motiflerinin kullanımı,

• Resim sanatında çiçek temasının ele alındığı bir 
eserin çözümlemesinin yapılması ve sunulması:

• Giuseppe Arcimboldo, Dört Mevsim Serisi, “İlk-
bahar, Yaz, Sonbahar, Kış”

• Georgia O’Keeffe, Çiçek Tabloları

• Claude Monet “Nilüferler”

• Vincent Van Gogh “Süsenler”, “Ayçiçekleri”

• İbrahim Çallı “Manolyalar”

• Sandro Botticelli “İlkbahar”

• John Everett Millais, “Ofelya”

Öğrencilerin, verilen görevleri tamamlamaları 
sağlanır. 

Her öğrenci kendi performansını değerlendirir.

Yapılan çalışmalar sergilenir.

Ek Etkinlik Önerisi
Yaprak Baskı yöntemi ile yaprak örneklerinden 

oluşan kataloglar düzenlenebilir.

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na, et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar 

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi, Z Kültür/Sanat/Şehir 
Mevsimlik Tematik Dergi, Yaz 2017/1 “Bitki Ressamlığı” 
https://www.zdergisi.istanbul/media/magazines/pdf/Z1_
DERGI.pdf
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ETKİNLİK NO :  45
ETKİNLİK ADI :  KALİGRAM
Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras 

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı materyallerle değişik araç-gereç ve teknikleri kullanır.

•  Toplumda geleneksel sanatların rolünü yorumlar.

Disiplinler Arası Boyut : Edebiyat

   Müzik

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Kaligrafi kalemleri, kaligrafi mürekkebi, kaligrafi kâğıdı vb.

Uygulama Alanı :  Geleneksel El Sanatlar

  Resim

  Grafik 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birliğine Dayalı Öğretim

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Lavi

Güzel Yazı Teknikleri

Eser Analizi ve Yorumlama

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Kaligrafi sanatı hakkında araştırma yapılır. Ör-

nekler incelenir. Yunus Emre’nin şiirlerinde işlediği 
konu ve temalar öğrencilerle birlikte incelenir.

Kavramlar
Kaligrafi: Güzel yazı anlamına gelen kaligrafi 

kelimesi hepimizin aşina olduğu abecelerin yanı sıra 
birçok alfabeyi ifade etmektedir. Kaligrafi; fotoğraf, 
resim, baskı resim, desen ve heykel gibi güzel sanat-
tır. Yaşamı görme biçimi ve gördüklerini aktarımın 
bir yoludur. Şekil, ağırlık, çizgi, ritim ve boşluk tutar-
lığı söz konusu ifade içine girer. Kaligrafinin gelişim 
sürecinde geçirmiş olduğu değişim, anlatım biçimle-
ri açısından da hissedilir boyuttadır (Bulduk Türk-
men, B. 2018:345).

Resimleme (illüstrasyon), dilleri teknolojik geliş-
meler paralelinde yeni kullanım şekilleriyle birlikte 
biçimsel olarak değişip gelişme göstermektedir. Süreç 
içerisinde farklı ve çeşitli malzeme kullanma deneyi-
mi, çizerleri yeni teknik geliştirme konusunda özgür 
kılmakta, söz konusu deneysel süreç resimlemeler 
arası farklı dil kavramını oluşturmaktadır. Resimle-
melerde anlatımın etkinliği çizerin tekniği kullana-
bilme becerisiyle doğru orantılıdır. Kendine has bir 
teknik geliştiren çizer, konuyu ele alış biçimiyle tek-
niğini birleştirerek başarılı sonuçlar elde edebilmek-
tedir. Bu sebeple illüstratörlerin birçok tekniği dene-
yerek kendisine en uygun tekniği seçen kişiler olması 
beklenilmektedir (Bulduk Türkmen, B. 2018: 344).

Kaligrafi sanatının resimleme ile ilişkisini ka-
ligram kavramı açıklamaktadır. Kaligram, “şekilli 
dizeler” adıyla bilinen bir resimleme dilini ifade et-
mektedir. İlk örneğinin Fransız şair Guillaume Apol-
linaire tarafından 20. yüzyılın başlarında yaratıldığı 
bilinmektedir. Kaligramlar, metni okumaya başlama-
dan önce, kompozisyonlarıyla okura içerik hakkında 
ipucu vermesiyle bilinmektedir. Bu bağlamda kalig-
ramlar, bir metne bağlı olarak oluşturulur ve metin 
içeriğini destekleyen görüntüyle birleşirler. Konunun 
resimlenmesi olarak da bilinen kaligramlar, şiirlerin 
görsel biçimlendirilmesinde de kullanılmıştır. Duygu 
ve düşüncelerin ifadesi olarak da tanımlanabilen bir 
teknik olan kaligramda; ritim, boşluk, doluluk ilişki-

leri ve siyah beyaz alanların dengesi, düzenleme ve 
genel biçim çözümlemeleri aranılan özellikler arasın-
dadır (Bulduk Türkmen, B. 2018: 346).

Ön Bilgiler
Hat Sanatı: Arap harflerini estetik ölçülerle güzel 

bir şekilde yazma sanatıdır. Yazımı için çeşitli usul ve 
malzemeleri bulunan hat sanatı; hem ruha hem de 
göze hitap etmektedir. Maddi ve manevi kültürün 
aynası konumundaki şiir örneklerinde de izleri bu-
lunan hat sanatı gelişerek günümüze değin varlığı-
nı devam ettirmiştir. Türkler tarafından geliştirilen, 
dinî metinlerin yazımında kullanılmasının ayrı bir 
ehemmiyet kattığı hat sanatına ait kavramlar, şiire 
girer. Özellikle hem şiir hem de hat sanatı açısından 
Osmanlı Devleti’nin zirveye ulaştığı bir dönem olan 
XVIII. yüzyıl ele alındığında şiir - hat sanatı ilişkisi 
belirgin bir şekilde görülmektedir (Özgeriş, M . 2014: 
167).

Yunus Emre hakkında yazılan ciltlerce kitaplar 
olması, pek çok yazar ve şaire ilham vermesine rağ-
men hayatı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. 
Edinilen bilgilere ise, daha çok aynı devirde yaşa-
mış olan bilginlerin yazdıkları, menkıbeler ve bizzat 
Yunus’un kendi şiirlerinde yer alan bazı ifadelerden 
yola çıkılarak ulaşılmıştır. Bu kaynaklara göre Yunus 
Emre 13. yüzyılın ortaları ile 14. yüzyılın başlarında 
Orta Anadolu’da yaşamış bir Türkmen dervişidir. Ai-
lesinin Anadolu’ya Horasan’dan geldiği bilinmekte-
dir. Sivrihisar’a bağlı Sarı Köy’de dünyaya gelmiştir. 
Hacı Bektaş Veli’nin sohbetlerinde bulunarak ondan 
ilim öğrenmiştir. Beyazıd Halk Kütüphanesi’nde yer 
alan eski bir dergiye göre 82 yaşında vefat etmiştir. 
İnsana ve doğaya ait motifler, Yunus Emre’nin şiir-
lerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramlar 
sadece temel anlamlarıyla değil, aynı zamanda şiir-
de anlatılan konu etrafında yeni değerler kazanarak 
kullanıldığı dikkat çekmektedir. Onun, yaratılanı ya-
ratandan ötürü sevmesi, insana ve doğaya olan yakla-
şımıyla yakından ilişkilidir. Şiirlerinde çevresinden, 
eşyadan, doğadan ve maddi değerlerden bahsetmesi-
ne karşın maddi değerleri hiçbir zaman amaç olarak 
ele almamıştır. Onun için asıl önemli olan varlığın 
özüdür. Bu nedenledir ki amacı ilahidir (Kaplan, K. 
2018: 157-159). 
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Tanımlama:
Sanat eserinin sanatçısının ismi nedir?
Bu eser ne zaman yapılmıştır?
Bu eser nerede bulunmaktadır?
Bu ne tür bir sanat eseridir? (Çini, seramik, resim 

vb.)
Eserde hangi gereçler kullanılmıştır?
Eser hangi teknikle yapılmıştır?
Çözümleme:
Eserde biçimler nasıl düzenlenmiştir?
Yorumlama:
Eserin ana teması nedir?
Sanatçı bu sanat eserini neden yapmış olabilir?
Sanat eserinde farklı anlamlar taşıyan simgeler var 

mıdır? Varsa nelerdir?
Eserin insanlara anlatmak istediği özel bir mesajı 

var mıdır? Varsa bu mesaj ne olabilir?
Bu eserin sahibi siz olsaydınız bu mesajı hangi 

simgeyle anlatmak isterdiniz? Neden?
Esere baktığınızda eserdeki çizgi, renk ve şekiller 

size hangi duyguyu hissettiriyor?
Yargı:
Bu eser güzel midir? Niçin?
Sizce bu eser tarihî değer taşır mı?
Sizce bu eserin bir işlevi var mıdır? Niçin?
Bu eserden hoşlandınız mı? Niçin?
Eserin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu eser müzeye konulmaya değer bir eser midir?
Bu eser evinizin hangi odası için uygun olurdu? 

Niçin?
Bir kişi niçin bunun gibi (eleştirisi yapılan eser) bir 

sanat eseri yapmak ister?
• Eserin türüne ve öğrenci düzeyine göre gerekli 

görüldüğünde sorular artırılabilir.
Öğretmen tarafından kaligrafi tekniğinin genel 

yapı ve işlenişi hakkında bilgi verilerek, resimleme 
kavramıyla ele alınış biçimi öğrencilerle birlikte ince-
lenir. İncelenen kaligram örnekleri hakkında öğrenci 
yorumları alınır, eser analizleri yapılır.

Eser incelemeleri esnasında öğretmen, “Tasavvuf 
anlayışındaki yaygın kullanışa göre vav harfi, yaratıcı-

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretmen, öğrencilerine Yunus Emre’ye ait aşa-

ğıdaki ilahiyi dinleterek öğrencilerin ders için duygu 
durumlarını hazır hâle getirir.

Sordum sarı çiçeğe
Annen baban var mıdır
Çiçek eydür derviş baba
Annem babam topraktır

Sordum sarı çiçeğe
Evlât kardeş var mıdır
Çiçek eydür derviş baba
Evlât kardeş yapraktır

Sordum sarı çiçeğe
Sizde ölüm var mıdır
Çiçek eydür derviş baba
Ölümsüz yer var mıdır

Sordum sarı çiçeğe
Sen beni bilir misin
Çiçek eydür derviş baba
Sen Yûnus değil misin
  Yunus Emre

İlahi dinletisinden sonra öğretmen tarafından şu 
adımlar izlenir:

Güzellik kavramının kişilere, kültürlere göre ta-
nım ve yorumları farklılık gösterse de süsleyerek ya-
zılmış güzel yazılara kaligrafik yazı demenin müm-
kün olduğu açıklaması yapılır ve öğrencilerle birlikte 
kaligrafi kavramı detaylandırılarak kaligrafi örnekle-
ri incelenir. 

İncelenen kaligrafi örneklerinin ardından kalig-
rafi örneği olmayan yazı örnekleri de öğrencilerle in-
celenerek kaligrafi kavramının tam anlamıyla kavra-
nılması sağlanır.

Sanat eserlerini incelemede yararlanılabilecek 
yönergeler aşağıdaki gibidir:
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ya kul olma, tam teslimiyet anlamına geldiği gibi anne 
karnındaki çocuğun aldığı şekli de simgelemektedir. 
Elif harfi ise ‘Yaratan’ı ve onun tekliğini, birliğini, doğ-
ruluğu, ideal insanı, sadakati, geometrik olarak nok-
talardan oluşmuş, noktalar birliğini simgelemektedir.” 
ifadelerini öğrencileriyle paylaşır.

Görsel 142: Çifte Vav, Kemankeş Mustafa, Çini -beyaz fa-
yans, 70 X 100 cm., H. 1062 / M. 1652 Topkapı Sarayı Mü-

zesi Kütüp-hanesi

Eserin Analizi: Sır altı tekniğiyle çini üzerine 
mavi renkle yazılmıştır. Şu anda kütüphane olarak 
kullanılan Topkapı Sarayı Akağalar Camisi’nin kapı-
sı üzerinde bulunmaktadır. Bu görselde resimsel an-
latımla verilen beyaz zemin üzerindeki yazıda insan 
yüzünü andıran bir ifade olduğu görülmektedir. Çif-
te “vav”in birbiriyle kesiştiği noktada oluşan baklava 
dilimini andıran şekil, firuzî mavi ile renklendiril-
miştir. Her iki vav harfinin de kuyruklarının uçları 
yaprak şeklini almıştır. Bu yaprak şekillerine birlik-
te bakıldığında insan gözünü de anımsatmaktadır. 
Eserdeki çifte vav'ın ortasında betimlenen çini çiçek 
bezemesi merkezden yanlara doğru simetrik bir şe-

kilde düzenlenmiştir. Çifte vav'ın hemen alt kısmın-
da "Resmihu kemankeş" (Kemankeşin resmi) yazısı 
bulunmaktadır (Dağlı, Ş . 2013: 241). 

Eser analizinden sonra öğrenmen öğrencileriy-
le “Kaligrafi öğreniminin başlangıç seviyesinde, güzel 
yazı becerisinin geliştirilmesinde olumlu katkı sunma-
sı açısından kılavuz çizgilerden yararlanılır” bilgisini 
paylaşır. Kılavuz çizgileri kullanma yöntemini öğren-
cilerine uygulamalı bir şekilde gösterir.

Öğrencilere kaligramda, resimlemelerde kulla-
nılan alternatif dil arayışlarından biri olarak tanım-
lanabilecek kaligrafi kavramının resimlemelerle bir 
arada ele alındığı ifade edilir.

Öğrencilerden Yunus Emre’nin şiirlerinden her-
hangi birini konu edinerek, seçtikleri şiiri yansıtan 
kaligram uygulanması yapmaları istenir.

Şiirler okunur, öğrencide şiiri okuduğu zaman 
hissettiği duygunun ya da zihninde canlanan görse-
lin betimlemesinin eskizini çizmesi istenir. Öğrenci-
ler hissettikleri duyguya göre farklı materyaller, araç-
gereç ve tekniklerle çalışma yöntemini belirlerler.

Öğrencilerin çizmiş olduğu eskizler, öğretmen 
rehberliğinde tüm öğrenciler tarafından yorumlanır 
ve eskizlerin geliştirilmesi sağlanır.

Yorumlanarak geliştirilmesi sağlanan betimle-
meler üzerine şairin seçilen şiiri kaligrafi tekniği ile 
yazılarak kaligram örnekleri oluşturulmaya başlanır.

Görsel 143: Guillaume Apollinaire, Calligram, 1914
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Yukarıdaki görselde kadın figürü olduğu anlaşı-
lan bir betimleme üzerine yazılan kaligrafi resimleme 
tekniği ile bir arada sunularak kaligrama örnek oluş-
turmaktadır. Betimlemede, kadın figürü ön profilden 
resme göre başı sağ omzuna dönük ve başındaki şap-
kası ile resmedilmiştir. 

Öğrencilere çalışmalarında, kaligrafik kesik uçlu 
fırça hareketleri ile anlamlı olmayan leke düzenleme-
leri uygulayarak da biçimi düzenleyebilecekleri söy-
lenir. Aşağıdaki görsel öğrencilerle birlikte incelenir.

Görsel 144: Mehdi Saeddi’nin kaligrafi uygulamalarından

Yukarıdaki görselde karga figürünün gövdesi, üç 
boyut algısını destekleyecek biçimde düzlenerek ka-
ligrafi ögesi metin ile görsel ögenin iç içe geçmiş bir 
formda resimlendiği görülmektedir.

Öğrenciler, resimlemelerde isterlerse geleneksel 
malzemelerle ve dijital tekniklerle söz konusu resim-
leme dillerine çeşitlik kazandırabilirler.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar 

Bulduk Türkmen, B. (2018). Resimleme Dilinde Alterna-
tif Bir Yaklaşım: Kaligrafi ile Resimleme. Sanat ve Tasarım 
Dergisi, (22), 343-359 . 

Kaplan, K. (2018). Yunus Emre’nin Şiirlerinde İnsan ve 
Doğa. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 11, (1), 155 – 166.

Özgeriş, M . (2014). Xvııı. Yüzyıl Divan Şiirinde Hat Mal-
zemeleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim 
(TEKE) Dergisi , 3 (2).

Dağlı, Ş. (2013). Hat Sanatımızda Resimsel Bir Yaklaşım 
Aynalı Yazılar. Akdeniz Sanat , 6 (11) , 235-250.
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ETKİNLİK NO :  46

ETKİNLİK ADI :  HİKÂYENİ RESİMLİYORUM

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Sanat/tasarım eleman ve ilkelerini çalışmalarında özgünlük oluşturacak şekilde kullanır.

•  Görsel sanat çalışması oluştururken belirli ölçütlere göre uygulama basamaklarını tamamlar.

•  Tasarladığı karakterlere, mekânda ön ve arka plan ilişkisi kurarak hareket kazandırır.

•  Görsel sanat çalışmalarında hayal ürünü (imgesel) karakterler oluşturur. 

•  Grupla iş birliğine dayalı görsel sanat çalışması yapar.

Disiplinler Arası Boyut : Türkçe 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  20x20 cm bristrol kartonlar, çeşitli boyalar kullanılır. Akrilik, sulu  
   boya, pastel, gazlı (keçeli) kalem, marker, Cetvel, Makas vb.

Uygulama Alanı :  Resim

  Hikâye Resimleme (İllüstrasyon)

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birlikli Öğrenme Yöntemi

  Bireysel Çalışma Yöntemi

  Anlatım Yöntemi

  Soru-Cevap Yöntemi

Beceri Alanları  : İş Birliği 

  İletişim 

  Yaratıcılık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Dijital Çizim

Renkli Resim Teknikleri

Kolaj

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Uygulamaya başlamadan önce kullanılacak brist-

rol kartonlar 20x20 cm ölçüsünde hazırlanmalıdır.

Kavramlar
İllüstrasyon: Resimleme (URL 1, 2021).

Ön Bilgiler
İllüstrasyonlar tarihte karşımıza ilk olarak ki-

tap resimleri olarak çıkmaktadır. Bazı reklamlarda, 
renk ve perspektif farklılıkları yaratılması, ayrıntı-
nın çizilmesi, konunun bir bölümünün abartılması 
gerektiğinde yahut fotoğrafı çekilemeyen bir konuyu 
görüntülemede illüstrasyona başvurulur. Daha çok 
duygulara etki eder, ilgi çekicilik sağlar (Pektaş, 1988: 
46).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme-İstasyon Çalışmaları

Öğrenme-Öğretme Süreci
Türkçe birimi ile ortaklaşa başlatılacak bu çalış-

mada, görsel sanatlar öğrencileri ile Türkçe dersi sı-
nıfına gidilerek tanışma etkinliği yapılır. Ardından 
40 dakikalık bir ders saati süresince Türkçe öğretme-
ninden;

• Hikâye nedir? 
• Hikâye özellikleri nelerdir?
• Senaryo nedir? 
• Senaryo yazım kuralları nelerdir?
• Bir hikâye nasıl senaryolaştırılır?

Sorularının cevapları alındıktan sonra, Türkçe 
öğrencilerinden 10 dakika içinde ortaklaşa bir hikâye 
kurgulamaları istenir. Ardından kurgulanan hikâye-
nin (illüstrasyon için senaryo) özellikleri, aşağıda yer 
alan sorular cevaplanarak belirlenir: 
• Hikâye nerde geçiyor?
• Hikâye hangi zamanda geçiyor?
• Hikâyede kaç tane karakter yer alıyor?
• Hikâyenin geneli hangi olayı anlatıyor?
• Hikâye nasıl sonlanıyor?

Görsel sanatlar öğrencileri bu cevapları not ala-
rak atölyeye geri döner. Öğretmen hikâye resimleme 
yöntemi olan illüstrasyon hakkında bilgi verdikten 
sonra, öğrencilere çeşitli örnekler gösterir.

Görsel 145: İllüstrasyon örneği
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Görsel 146: İllüstrasyon örneği

Görsel 147: İllüstrasyon örneği
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Önceden hazırlanan 20x20 cm (story bord) kâğıt-
lara çizim yapılmak üzere her bir öğrenciye bir soru-
nun cevabı verilir. Böylelikle her bir öğrenci hikâye-
nin bir bölümünün illüstrasyonunu çizer ve resimler 
tamamlandıktan sonra eşleştirmeler yapılarak pano-
ya asılır. Daha sonra panoya asılan illüstrasyonların 
fotoğrafları çekilerek alınan çıktısı da Türkçe birimi-
nin panosuna asılır.

Öğrencilerden etkinliğin bitiminde illüstrasyon, 
çizgi roman, çizgi film ve animasyon süreçleri ile il-
gili düşüncelerini paylaşmaları istenir. Öğrenci çalış-
maları üzerinden analizler yapılır.

Ek Etkinlik Önerisi
İllüstrasyon hakkında daha detaylı bilgi verildik-

ten sonra, öğrencilerden bilinen bir hikâyenin kendi 
tarzlarında yeniden resimlenmesi istenir.

Dijital ortamda çizim tabletleri ve çeşitli bilgisa-
yar programlarından faydalanarak da illüstrasyonlar 
çizilebilir (Örn: İllustrator, Photoshop, Inkscape, Kri-
ta, Karbon, Vectr vb. programlar kullanılabilir).

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Kontrol Lis-

tesi Formları”na etkinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 04.06.2021

Pektaş, H. (1988). Basın İlânlarında Grafik Tasarımın Yeri 
ve Önemi, Bir Basın İlânı Tasarımı (Tez No. 4538) [Yüksek 
lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, Uygulamalı Sanatlar Ana Sanat Dalı]. YÖK Tez Mer-
kezi.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=-
DtyraZL1zH0TyXX1ccxbfg&no=DtyraZL1zH0TyXX1c-
cxbfg
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ETKİNLİK NO :  47

ETKİNLİK ADI :  BENİM KÜLTÜRÜM

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Dışı Etkinlik/Çoklu Seçenekli Görev

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Kültürel Miras

  Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışması oluştururken belirli ölçütlere göre uygulama basamaklarını tamamlar.

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı materyallerle değişik araç-gereç ve teknikleri kullanır.

•  Yerel kültüre ait görsel motifler ile yazılı ve sözlü kültür arasında bağ kurar.

•  Farklı kültürlerin sanatları ve sanatçıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları; sosyal, kültürel ve coğrafi  
 etkileri temel alarak yorumlar.

•  Farklı kültürlere ait motif, sembol, mimari eleman gibi unsurları aynı sanat yapıtı üzerinde gösterir.

•  Eserlerini farklı kültürlerden etkilenerek oluşturan sanatçıları ve eserlerini inceler. 

Disiplinler Arası Boyut : Sanat Tarihi 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Öğrencinin yapacağı tasarıma göre kendi belirleyeceği farklı araç ve  
   gereçler, dijital ortamlar.

Uygulama Alanı :  Sanat Kültürü

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Probleme Dayalı Öğretim

  Araştırma

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi

  Yaratıcı Düşünme Becerisi

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Öğrencinin seçeceği görev türüne göre belirlenecek yöntem ve teknikler (istenilen renkli boyalar, dijital 
çizim vb.)

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Bir önceki hafta öğrenciler sınıf dışı araştırma 

için görevlendirilecektir. Öğrencilerden kendi aile 
büyüklerine, ulaşabilecekleri en yaşlı bireylere ulaş-
maları, onlarla iletişime geçmeleri istenir. Onlarla 
kendi alt kültürleriyle ilgili konuşmaları, büyükleri-
nin geçmişte hatırladıkları kültürlerine ait ritüelleri, 
gelenekleri, hikâyeleri, manileri artık kullanılmayan 
eşyaları vb. anlatmaları istenir. Bu bilgiler not edilir.

Kavramlar
Kültür: Toplumların geçmişten günümüze taşı-

dıkları, geleceğe aktardıkları maddi manevi tüm de-
ğerleri içine alır. Kültür toplumlara özgüdür ve diğer 
toplumlardan ayıran özellikleridir.

Yerel Kültür: Belirli bir topluluğa ait olan kültür.

Somut Olmayan Kültürel Miras: Toplumların 
somut olmayan; geleneklerini, ritüellerini, uygu-
lamalarını, sanatlarını vb. içine alan değerleri ifade 
eder. UNESCO’nun bu değerleri desteklemek, orta-
ya çıkarmak, korumak, tanıtmak için başlattığı bir 
program bulunmaktadır. 

Ön Bilgiler
Kültür bir ülkenin, toplumun sahip olduğu, o top-

lumu diğer toplumlardan ayıran, farklılaştıran, değer 
katan en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle top-
lumların gelişmesi, tanınması için korunması şarttır. 
Zamanla birlikte sahip olunan bazı kültürel, yerel de-
ğerler, unutulmakta ya da kaybolmaktadır. Bu neden-
le her neslin bu değerleri bir sonraki nesle aktarma-
ları gerekmektedir. Bu, ülkenin tanıtımına, turizmine 
de önemli katkılar sağlamaktadır. Unutulmamalıdır 
ki kültür turizmi önemli bir yere sahiptir; insanlar 
gezdikleri, gördükleri ülkelerde kendilerinde olma-
yan, farklı unsurları merak edip görmek istemekte-
dirler. İster somut ister somut olmayan kültürel de-
ğerler olsun, hepsinin bir miras olduğu, toplumların 
renkleri olduğu bilincine ulaşmak ve gelecek nesille-
re aktarmak bir vatandaşlık görevidir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürünü ve öğrenme ortamını farklılaştırma- İstas-

yon çalışması

Öğrenme-Öğretme Süreci

Isınma Etkinliği

Cemal Tollu, Nurullah Berk, Neşet Günal, Erol 
Akyavaş, Nuri İyem, Fikret Otyam, Jale Yılmabaşar 
gibi eserlerini Anadolu kültüründen yola çıkarak 
üreten sanatçıların eserleri incelenerek, bu eserlerde-
ki yerel unsurlar; eşyalar, semboller, motifler, mekân-
lar vb. incelenerek üzerinde konuşulur. Bu unsurlar 
analiz edilerek ait olduğu coğrafya ile ressamların bi-
çimsel ele alışları bağdaştırılarak yorumlanır.

İspanyol bir ressam olan Picasso’nun Afrika 
masklarından esinlenerek yaptığı eserlerden, Pieter 
Brueghel’in kendi kültürüne ait yaşam biçimlerini 
gösterdiği eserlerden, farklı bir kültür olan Japon kül-
türüne ait unsurlara eserlerinde yer veren Hokusai 
ve Van Gogh gibi sanatçıların eserlerinden örnekler 
incelenerek sosyal, kültürel, tarihî, coğrafi etkilerin 
sanat eserlerine yansımaları tartışılır, yorumlanır ve 
analiz edilir.

Öğrencilere yerel kültüre ait görsel motifler ile 
yazılı ve sözlü kültür arasında bağ kuracağı türkü 
dinlettirir, mani ve şiir okunur. Öğrencilerden, örnek 
gösterilen resim, türkü, mani ve şiir için benzer ve 
benzemeyen yanları sorulur. Ortak yanları sembol, 
simge, mekân, eşya, duygu vb. (sevgi, hasret vb.) vur-
gulanır.

Ana Etkinlik
Öğretmen, öğrencilerden kendi kültürlerine ait, 

aile büyüklerinden edinmiş oldukları ritüelleri, gele-
nekleri, hikâyeleri, manileri, artık kullanılmayan eş-
yaları vb. üzerine yaptıkları araştırmaları arkadaşları 
ile paylaşmaları, anlatmaları istenir. Öğrenciler, araş-
tırmalarını sunar.

Eser analizlerinden elde edilen ve araştırma su-
nularının bilgileri ışığında öğrencilerden aşağıdaki 
görev türlerinden birini seçerek, yine istedikleri yön-
tem teknikle bir ürün ortaya koymaları istenir.
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1. Edinmiş olduğunuz bu kültürel değerlerden yola 
çıkarak bir afiş tasarlayınız.

2. Edinmiş olduğunuz bu kültürel değerlerden yola 
çıkarak tanıtım videosu/sunumu hazırlayınız.

3. Edinmiş olduğunuz bu kültürel değerlerden yola 
çıkarak bir eşya (takı, kıyafet, ev eşyası, kumaş, 
sandalye, koltuk vb.) tasarımı yapınız (kâğıt veya 
dijital uygulama).

4. Edinmiş olduğunuz bu kültürel değerlerden yola 
çıkarak üç boyutlu hediyelik bir obje tasarımı ya-
pınız. Öğrenci farklı materyallerle değişik araç-
gereç ve teknikleri kullanır. Örneğin; strafor, atık 
malzemeler vb.
Atölye çalışmaları için her öğrenciden tasarıma 

ait uygulama basamaklarını planlayarak çalışmaları-
nı sürdürmeleri istenir. Tasarımlarını yaparken yerel 
kültürlere ait farklı motiflere, sembollere yer verme-
lerinin önemi hatırlatılır. 

Öğrencilerden çizmeleri, tasarımları ve etkinlikle 
ilgili düşüncelerini paylaşmaları istenir. Öğrenci ça-
lışmaları üzerinden analizler yapılır.

Ek Etkinlik Önerisi 
Çalışma bitiminde farklı kültürlerden seçilen 

motif ve semboller, bir grup çalışmasında bir araya 
getirilerek tasarlanabilir. 

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Benim Kültürüm Dereceleme Öl-

çeği ve Materyal Geliştirme Formları”na etkinlik kare-
kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO :  48
ETKİNLİK ADI :  İLK YAPITIM
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Sanat/tasarım eleman ve ilkelerini çalışmalarında özgünlük oluşturacak şekilde kullanır. 

•  Görsel sanat çalışması oluştururken belirli ölçütlere göre uygulama basamaklarını tamamlar.

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı materyallerle değişik araç-gereç ve teknikleri kullanır.

•  Modelaj teknikleriyle farklı materyaller kullanarak rölyef, heykel, maket vb. çalışmalar oluşturur. 

•  Sanat eserinin görsel özelliklerini nesnel ve öznel kriterler kullanarak analiz eder. 

•  Sanat eserini biçim ve içerik ilişkisi içinde yorumlar.

Disiplinler Arası Boyut : Mimari, Peyzaj, Biyoloji 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Makas, yapıştırıcı, maket kartonu, oluklu mukavva, modelaj   
   (modelasyon) spatülü, tornavida, cıvata-somun-pul-akıllı vida,  
   kalın karton, ahşap bloklar(duralit)

Uygulama Alanı :  Heykel

  Mimari

  Temel Sanat Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

  Buluş Yoluyla Öğretim

  Gözlem

  Proje Temelli Öğrenme

  Tasarım Odaklı Öğrenme

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme Becerisi

  Yenilikçi Düşünme Becerisi

  Esneklik

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

3 Boyutlu Sanat Uygulamaları

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrenciler, Sanatçı-Heykeltıraş İlker YARDIM-

CI’ın heykel çalışmalarını araştırır ve inceler. Örnek 
çalışma çıktısı çıkarılır ve sınıf ortamına araç gereç-
lerle birlikte getirilir.

Kavramlar
Denge: Bir sanat yapıtını oluşturan ögelerin, bü-

tün içinde kompozisyon düzenini bozmayacak bi-
çimde dağılışı. (Sözen-Tanyeli, 2010, s. 84)

Örüntü: Olay veya nesnelerin düzenli bir biçim-
de birbirini takip ederek gelişmesi.(URL 1)

Ritim: Bir kompozisyonda farklı unsurların mü-
navebe ile ve belirli aralıklarla bir birini izlemesi.(Tu-
rani, 2011, s. 124)

Boşluk: Duvarlarda açılmış kapı, pencere gibi 
her türden açıklığa verilen genel ad. (Sözen-Tanyeli, 
2010, s. 59)

Hareket (Devinim): Resim düzlemi üzerinde yer 
alan betilerin yoğunlaşıp seyreltilmesinden ve poz-
larından kaynaklanan durağan dengenin bilinçli bi-
çimde bozulması etkisi. (Sözen-Tanyeli, 2010, s. 85)

Uyum: Bir sanat yapıtını oluşturan ögelerin bir-
birlerine ters düşmemesi durumu.(Sözen-Tanyeli, 
2010, s. 314)

Ön Bilgiler
Heykel, girinti ve çıkıntıları boşlukta oluşturma 

sürecidir. Dokunulabilen, çevresinde dolaşılabilen ve 
elle tutulabilen imge ve düşüncelerin üç boyutlu bir 
biçime dönüşmesi işlevidir. Yani sanatçının yan yana, 
üst üste vb. boşluğa biçim verme işidir. Birey-hey-
kel-çevre bütünlüğü, eserin üretiminde boşluk / den-
ge / ritim / birim tekrarı / örüntü / doluluk / hareket / 
uyum beraberinde üslendiği plastik kaygılar heykelin 
ana başlıklarını oluşturur.

 “Heykel uzayda girinti çıkıntı yaratma sanatıdır”. 
August Rodin

Öğretimde Yapılan 
Farklılaştırma 

Ürün Zenginleştirme/Kademelendirilmiş etkin-
likler-Ajanda çalışmaları

Öğrenme-Öğretme Süreci
Ders başlangıcında öğretmen tebeşirle belli bir 

düzlemde yere çizgi çizer. Sanatçı Alexander CAL-
DER’in hareketli heykellerinden yola çıkarak öğren-
ciler, çizilen düzlemde tek sıra ve arka arkaya şekil 
alır. Öğretmenin yönlendirmesiyle rüzgârda hareket-
lenen yapılar gibi öğretmen vücudunu hareket ettirir 
ve arkada duran öğrencilerde aynı hareketleri yapa-
rak, birim tekrarı ve hareketlilik konusuna giriş ya-
pılmış olur.
1. Aşama-Tartışma: Birey-Heykel-Çevre ilişkisi, 

iç-dış mekân, boşluk ve beraberinde getirdiği di-
ğer kavramlar sınıf içinde fikir alışverişinde bu-
lunularak, heykelin bizim algımızda nasıl oldu-
ğunu fark ettirilmeye çalıştırılır. Fikir alışverişi 
bitiminde öğrenciye farklı sorular yönlendirilir: 

• Heykel hangi malzemelerden yapılır.
• 3 boyut nedir.
2. Aşama-Araştırma: Araştırdığımız Sanatçı-Hey-

keltıraş İlker YARDIMCI’nın heykel çalışmala-
rından yola çıkarak heykelde boşluk / denge / 
ritim / birim tekrarı / örüntü / doluluk / hare-
ket / uyum kavramlarını ve tarihsel süreçte han-
gi sanatçılar tarafından uygulandığı üzerine in-
celemeler ve yorumlamalar yapılır. Sonrasında 
Çağdaş Sanat kavramı içinde yapılan heykel ça-
lışmaları üzerinde verilen kavramlar araştırılır ve 
yorumlanır. Yorumlamanın ardından öğrenciler, 
sanat eserlerinin görsel özelliklerini farklı kriter-
ler (nesnel ve öznel) kullanarak analiz eder.

3. Aşama-Uygulama için Ön Çalışma: Sanatçı 
eser(heykel) örnekleri sınıf ortamında öğrencile-
re dağıtılır ve malzemeler hazırlanır.

4. Aşama-Tasarım: Seçilen eser üzerine tartışma, 
araştırma ve yorumlama yapan öğrenciler, eser 
üzerindeki boşluk / denge / ritim / birim tekrarı / 
örüntü / doluluk / hareket / uyum kavramları bü-
tünlüğünde kendi özgün çalışmasının taslağını es-
kiz defterine çizim yoluyla aktarırlar.  Öğrenciler 
çizmiş oldukları tasarımlarını ölçülendirirler. Öl-
çülendirme bittikten sonra renklendirme aşaması-
na geçilir. Öğretmen öğrencilerinden, kavramların 
çalışmaları üzerinde nasıl bir etki yarattığı yönün-
de basit cümleler kurarak bilgi vermesini ister. 
(boşluk/ denge/ ritim/ örüntü/ doluluk/ hareket/ 
uyum). Çizim, ölçülendirme ve renklendirme kıs-
mı bitirilir ve biçimlendirme kısmına geçilir.
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5. Aşama - Biçimlendirme: Bu aşamada çeşit-
li açılardan çekilen fotoğraflardan yola çıkarak 
uygulamasına başlayan öğrenci tasarımına bağ-
lı kalarak, kullanacağı malzeme doğrultusunda 
parçalarını kesmeye başlar ve montajlama yapar-
lar. Öğrenciler biçimlendirme aşamasını tamam-
larlar.

6. Aşama - Renklendirme: Biçimlendirme aşama-
sından sonra çalışmasında farklı etki yaratmak 
isteyen öğrenciler renklendirme aşamasına geçer. 
Bu aşama da gerekli gördüğü değişiklikleri renk 

uygulaması yardımıyla düzeltir, geliştirir ve sor-
gular. Rengin biçim üzerindeki etkisi ve sürecini 
tartışır.

7. Uygun kaide üzerinde sergilenen eserler sınıf 
olarak değerlendirilirler.

Çalışmalar okul bahçesinde veya okul koridorla-
rında mekânın uygunluk durumuna göre - mekân / 
eser ilişkisi içinde - sergilenir.

Görsel 150: “Sonsuz Sütün”, Metal Heykel, İlker YARDIMCI, 2021
Görsel 151: “Sonsuz Sütün”-kesit, 
Metal Heykel, İlker YARDIMCI, 

2021

Görsel 148: “Lirik Bakışım”/kesit, Metal Heykel, 
İlker YARDIMCI, 2021

Görsel 149: “Lirik Bakışım”, Metal Heykel, 
İlker YARDIMCI, 2021
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Görsel 154: “Lirik İleti”-kesit, Metal Heykel,
İlker YARDIMCI, 2020

Görsel 152: “Lirik Hamle”, Metal Heykel,
İlker YARDIMCI, 2020

Görsel 153: “Lirik İleti”, Metal Heykel,
İlker YARDIMCI, 2020
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Ek Etkinlik Önerisi 
Yapılan çalışmalar doğrultusunda sabit kaide üzerinde yapılan çalışmalardan farklı olarak rüzgârda hare-

ketlenen ve şekil değiştiren tasarımlar yapılabilinir. (Kinetik Sanat).

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Dereceli Puanlama Anahtarı Formları”na etkinlik karekodu ile ula-

şabilirsiniz.

Kaynaklar

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2010). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi

Turani, A. (2011). Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 24.05.2021

Görsel 155: Su Dalgası Görsel 156: Su Dalgası Görsel 157: Su Dalgası
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ETKİNLİK NO :  49

ETKİNLİK ADI :  TAKUNYALAR

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Dışı Etkinlik/Çoklu Seçenekli Görev

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Geleneksel Sanatlar (Tasarım)

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Modelaj teknikleriyle farklı materyaller kullanarak rölyef, heykel, maket vb. çalışmalar oluşturur.

•  Görsel sanat çalışmalarından oluşan dijital ve basılı sunum dosyasını tasarlar.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  35x50 mukavva veya maket kartonu, maket bıçağı, ağaç tutkalı,  
   akrilik boyalar, fırça, palet, su kabı, çeşitli gazlı kalemler

Uygulama Alanı :  Tasarım, Geleneksel El Sanatları

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Bireysel Çalışma Yöntemi

  Gösterip Yaptırma Yöntemi

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme Becerisi

  Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Boyama Teknikleri 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kavramlar
Takunya, Nalın.

Ön Bilgiler
Geleneksel el sanatları hakkında bilgi verilir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Öğrenme Ortamı, İçerik Zenginleştirme-Bağım-

sız Çalışma

Öğrenme-Öğretme Süreci: 

Isınma Etkinliği

“El sanatları kültürel mirasımızın bir parçası-
dır ve geçmişten günümüze kadar gelen değerlerdir. 
Türk el sanatlarımızdan bir tanesi de takunya ve na-
lınlardır. Büyük sabır ve maharet isteyen bu el sa-
natları artık eskisi kadar rağbet görmese de pek çok 
yörede hâlen zanaatkârları tarafından yaşatılmaya 
devam etmektedir." denerek öğrencilere “takunya” ve 
“nalın” örnekleri gösterilir.

Görsel 158: Nalın Örnekleri

Görsel 159: Takunya Örnekleri

Takunyalar hem ağaç üzerine yakma ya da oyma tekniği ile şekillendirildiği gibi boyama ve motifler kul-
lanılarak da çeşitlendirilmiştir (Taş, 2017).

a.

a. b. c.

b.
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Ana Etkinlik
Öğrencilere nalın ve takunyalar hakkında bilgiler 

verilip örnekler gösterildikten sonra kâğıt üzerine, 
benzer şekilde kendi takunyalarını tasarlamaları is-
tenir. Eskizler tamamlandıktan sonra mukavva üze-
rine öğrencilerin ayakları etrafından kalemle gidi-
lerek her iki ayak içinde kalıp çizimi yapılır. Çizilen 

kalıplar öğretmen tarafından maket bıçağıyla kesilir. 
Öğrenciler kalıpları birleştirerek takunyaların birer 
maketini oluştururlar. Ardından öğrenciler mukavva 
takunyaları akrilik boya kullanarak istedikleri zemin 
rengine boyarlar. Zemin boyama işlemi bittikten ve 
takunyalar kuruduktan sonra yine akrilik boya veya 
çeşitli gazlı kalemlerle üzerlerine istedikleri desen ve 
çizimleri yaparak tasarımlarını tamamlarlar.

Görsel 160: Tasarım Örnekleri

Görsel 161: Tasarım Örnekleri Görsel 162: Tasarım Örnekleri
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Uygulama tamamlandıktan sonra, çalışma basa-
makları için çekilen fotoğraflar her bir öğrenciye da-
ğıtılır. Öğrenciler çalışma basamaklarını ve yaptıkları 
çalışmada yer alan resimlerde nelerden esinlendikle-
rini anlatan bir sunu hazırlar ve diğer arkadaşlarına 
sınıfta sunumlarını yaparlar.

Ek Etkinlik Önerisi
Takunya veya nalınlar farklı malzemelerden de 

yapılabilir. Örneğin kil, keçe ya da atık malzemeler 
(eski terlikler gibi).

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Materyal 

Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodu ile ula-
şabilirsiniz.

Kaynaklar

Taş, H. (2017). Kaybolmakta Olan Bir Maddi Kültür Gele-
neği: Bursa’da Takunyacılık.. Uluslararası Türkçe Edebiyat 
Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6(4).
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ETKİNLİK NO :  50

ETKİNLİK ADI :  BENİM ATIĞIM BENİM SANATIM

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Dışı Etkinlik/Çoklu Seçenekli Görev

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı materyallerle değişik araç-gereç ve teknikleri kullanır.

•  Bir problemi görsel sanat çalışmasına yansıtır.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Atölyede bulunan çeşitli atık malzemeler (örneğin, bitmiş boya  
   tüpleri, kullanılmaz hâlde küçülmüş kalemler, kurumuş fırça ve  
   paletler, çeşitli tahta, plastik, metal atıklar, keçeler, poşetler,     
   kullanılmış tuval ve kâğıtlar vb.) silikon tabancası, çeşitli     
   yapıştırıcılar, iğne iplik, makas, maket bıçağı, cetvel, çeşitli boyalar 

Uygulama Alanı :  Resim 

  Temel Sanat Eğitimi

  Oran Orantı – Kompozisyon - Boyama Teknikleri

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Probleme Dayalı Öğretim

  Bireysel Çalışma Yöntemi

  Anlatım

  Soru-Cevap

Beceri Alanları  : Problem Çözme Becerisi

  Eleştirel Düşünme Becerisi

  Yaratıcı Düşünme Becerisi

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kolaj

Rölyef

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Uygulamaya başlamadan önce sınıfta kullanılabi-

lecek atık malzemeler tespit edilir.

Kavramlar
Geri dönüşüm: Atıkların yeniden değerlendiril-

mesi durumu (URL 1, 2021).
Kolaj: Sanat dışı olan malzemelerin (gazete, mu-

şamba, duvar kâğıdı, ahşap vs.) çizim ve boyamaya ek 
olarak tuvale monte edilmesi (Keser, 2009:185).

Ön Bilgiler
Neler atık malzeme sayılır, hangi materyaller geri 

dönüştürülebilir konulu bir araştırma yapılmalıdır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme
İçerik Zenginleştirme- Kademeleştirilmiş Etkin-

likler

Öğrenme-Öğretme Süreci
1. Aşama: Uygulamaya başlamadan önce farkında-

lık oluşturmak için ısınma etkinliği olarak atıklar 
ve geri dönüşüm konusunda belgesel (EBA/Atık 
Yönetimi videosu olabilir) izletilir.
Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda 

ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan 
maddelerin tamamı (URL 2, 2021) atık olarak adlan-
dırılmaktadır. Sanayileşme ve kentleşmenin etkisiy-
le birlikte kaynaklar bilinçsizce kullanılmakta ve bu 
tüketim sonucu atıklar oluşmaktadır. Bu atıklar gü-
nümüz dünyasında çevreyi, doğayı yani tüm canlı ve 
cansız varlıkları tehdit etmektedir. Genel olarak pek 
çok atık türü bulunuyor olmasına rağmen önceliği-
miz birey olarak kendi atıklarımızı geri dönüştüre-
bilmek ve bir nebzede olsa atık oluşumunun önüne 
geçmeye çalışmaktır. Tam da bu sebeple şu an bulun-
duğumuz çalışma ortamında yıllar içerisinde kulla-
nım amacını doldurmuş, işlevselliği kalmamış, çöp 
olarak nitelendirilmiş her türlü malzemeden geri dö-
nüşüm sayesinde yeni sanatsal ürünler ortaya çıka-
rılabilir, denerek öğrencilerden etraflarına dikkatlice 
bakmaları istenir.

“Sizce atölyemizde atık sayılabilecek malzemeler 
nelerdir?” sorusuna cevap alındıktan sonra, atölyede 
gereğinden fazla atık oluşumunun bir problem oldu-
ğundan bahsedilir ve öğrencilere aşağıdaki sorular 
yöneltilir:

• Sizce atölyemizde neden fazla atık oluşumu ol-
maktadır?

• Atölyede atık oluşumunu önlemek veya en aza 
indirmek üzere neler yapılabilir?

• Atölyedeki malzemeleri en doğru şekilde nasıl 
kullanabiliriz? 

 Sorular öğrencilere sorulduktan sonra karşılıklı 
diyalog hâlinde bir sohbet yapılır. Ardından atık 
malzemelerin bir araya getirilmesi istenir. Her 
birinin üzerine kendi çalışmasını yapacağı bir alt 
zemin seçmesi söylenir (örneğin, eski bir tuval, 
kullanılmış bir karton, tahta veya plastik vb.).

2. Aşama: Seçilen yüzey üzerine nasıl bir uygulama 
yapmak istediklerine karar vermeleri söylendik-
ten sonra, yapacakları uygulamanın eskizini kâ-
ğıda çizmeleri istenir. Çizilecek eskizlerin az önce 
konuştukları atölyede atıkla mücadele konusuyla 
alakalı olması gerektiği hatırlatılır.

Kâğıt üzerine çizilen eskizler seçilen alt zemin 
üzerine ölçüsü oranında büyütülerek uygun malze-
me ile yeniden çizilir. Çizim tamamlandıktan sonra 
kendi uygulamasında kullanacağı atık malzemeleri 
masasına getirir. Çizdiği alanlarda hangi malzeme-
lerin yer alacağına karar verdikten sonra yapıştırma 
ve birleştirme işlemine başlar. Uygulama boyunca 
öğretmen malzeme kullanımının doğru yapılıp ya-
pılmadığını kontrol eder, öğrencilerin malzemelerle 
kendilerine herhangi bir zarar vermemeleri konu-
sunda onları uyarır. Uygulama esnasında birbirleri 
ile yardımlaşabileceklerini söyler. Hiçbir malzemeyi 
israf etmeden, geride mümkün olduğunca az çöp bı-
rakarak uygulamayı tamamlamanın önemli olduğu-
nu vurgular.

Sanat yoluyla, kendi kullanım alanı dışındaki 
malzemeleri bambaşka alanlarda değerlendirebile-
ceklerini fark eden öğrenciler de çevre bilinci ve far-
kındalığı artacağından, atıklara farklı bir bakış açısı 
ile bakmaları sağlanmış olacaktır.
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Görsel 163: Atık Malzemelerden Kızılderili Portresi Aşamaları
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Kaynaklar 

Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü. Ütopya Yayınevi.

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi:04.06.2021

URL 2 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi:04.06.2021

Çalışmalar tamamlandıktan sonra diğer öğrenci-
lerin atık ve geri dönüşüm konusunda farkındalıkla-
rını artırmak için okul koridorunda sergilenir.

Ek Etkinlik Önerisi 
Atölyede bulunan atık malzemelerle 3 boyutlu 

çalışmalarda yapılabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Akran Değerlendirme ve Mater-

yal Değerlendirme Formları”na etkinlik karekodu ile 
ulaşabilirsiniz.

Görsel 164: Atık malzemeden Kızılderili portresi
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ETKİNLİK NO : 51
ETKİNLİK ADI : SİHİRLİ TAVA
Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasında dijital teknolojiyi kullanır. 

• Tasarladığı karakterlere, mekânda ön ve arka plan ilişkisi kurarak hareket kazandırır.

• Görsel sanat çalışmasında mizahi unsurları kullanır.

• Modelaj teknikleriyle farklı materyaller kullanarak rölyef, heykel, maket vb. çalışmalar oluşturur.

• Grupla iş birliğine dayalı görsel sanat çalışması yapar.

• Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

Disiplinler Arası Boyut : Edebiyat
  Türkçe
  Bilişim Teknolojileri
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Akıllı telefon veya dijital fotoğraf makinesi veya bilgisayara bağlı
  web kamerası, tripod, herhangi bir stop motion uygulaması, çeşitli 
  renklerde oyun hamurları, renkli fon kartonları, makas, yapıştırıcı, 
  herhangi bir metalden yapılma tava
Uygulama Alanı : Heykel

  Animasyon

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birliğine Dayalı Öğrenme

  Gösterip Yaptırma

  Gözlem

  Soru Cevap

Beceri Alanları : Bilgi, İletişim ve Teknoloji Yeterliği

  Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

İllüstrasyon, Modelleme, Fotoğraf Çekimi

Bilgisayar Programı ile Tasarım

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilere bir sonraki hafta getirmeleri gereken 

araç ve gereçler hatırlatılır. Getirilecek malzeme lis-
tesi yazılır.

Kavramlar
Stop Motion Animasyon: Stop motion, durağan 

3 boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir 
animasyon türüdür. Kuklalar veya oyun hamuru ile 
yapılmış modeller kullanılır. Stop motion tekniği; ka-
merayı objeye karşı ayarlayıp, tek kare çekip, sonra 
objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek ve 
bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamaktır. Çe-
kilen tek kare resimleri ardı ardına dizip (her sani-
ye için 15-24 kare) oynatılması ile hareket elde edilir. 
Sahneler montajlanarak film tamamlanır. Bu işlemle-
rin çoğu, çizgi film tekniği ile aynıdır.

Clay (Kil) Animasyon: Bir stop motion animas-
yon türü olan clay animasyon; kil, oyun hamuru, se-
ramik çamuru gibi malzemeleri şekillendirip kamera 
önünde kare kare hareket ettirme, değiştirme veya 
parçalama ile oluşturulur. 

Onion Skin (Soğan Zarı): Animasyonun teme-
lini oluşturan bu kavram, bir karede hareket oluştu-
rurken, bir önceki karede olan hareketi izleyip ona 
göre hareketin ilerleyişine karar vermek ile ilgilidir. 
Eskiden ışıklı masada kâğıtları üst üste koyarak çizim 
yapan animatörler, alttan gelen ışıkla şeffaflaşan kâ-
ğıtlarda daha önceki çizimlerini görerek animasyon-
larının gidişatlarını belirlerlerdi. Stop motion uygu-
lamaları da soğan zarı etkinleştirildiğinde bir önceki 
fotoğrafı kadrajda flu olarak göstererek animatöre 
hangi cismi ne kadar oynattığı ile ilgili bilgi verir.

Ön Bilgiler: Stop motion tekniği ile yapılmış ör-
nek çizgi film izlenir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Zenginleştirme

Yeniden kurgulama

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretmen, etkinliğe animasyon tarihini anlata-

rak, geçmişte yapılmış stop motion çizgi filmlerden 
örnekler göstererek giriş yapar.

Sheep the Shaun, Clay animasyon tekniği ile ya-
pılmış en bilindik çizgi film karakterlerindendir. Öğ-
retmen, Clay Animasyonu öğrencilere anlattıktan 
sonra “Stop motion çizgi film oluşturulurken, normal 
bir film çekiminden farklı olarak görüntü elde edimi, 
hareketin kare kare fotoğraflanıp birleştirilmesi ile sağ-
lanır. İnsan gözü için sürekli sayılabilecek ideal bir gö-
rüntünün saniyede 24/25 kareden oluşması gerekmek-
tedir.” açıklamasını yapar.  

Etkinliğin devamında öğrencilere “Sihirli Tava” 
hakkındaki kısa yazı okunur:

“Zamanın birinde, bir sarayda sihirli bir tava var-
mış, bu tava herhangi bir aşçıya ihtiyaç duymazmış, 
yanına konuşan malzemeler kendi kendine soyulup 
doğranır, tavaya girerek pişermiş. O gün sarayın kra-
lının canı ………….. yemeğinden çekmiş. Aşçı hemen 
malzemeleri tavanın yanına koyup beklemeye başla-
mış.”

Bu aşamadan sonra öyküde boş bırakılan yere 
öğretmen bir yemek ismi yazar ve malzeme listesini 
araştırarak öğrencilere verir veya öğrenciler kendile-
ri farklı, absürt bir yemek uydurarak kendi malzeme 
listelerini oluştururlar.

Öğrenciler sınıfa getirdikleri veya kartondan mo-
delini oluşturdukları tavayı ve tavanın etrafını göre-
cek şekilde kamerayı konumlandırırlar. 

Görsel 165: Sheep the Shoun
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Oyun hamurları ile yaptıkları malzemeleri tava-
nın etrafına dizerler. Arka planda sınıfın görüntü-
sünün çıkmaması için kadrajda boş kalan yerler bir 
mutfak ortamını yansıtacak şekilde fon kartonu ile 
dekore edilir.  Ardından bilgisayarlarına veya akıllı 
telefonlarına stop motion uygulaması yükleyen öğ-
renciler çekimlere başlar. Bu aşamada tripod veya 
kamera sabit tutulmalı, fotoğrafları bir öğrenci çeker-
ken malzemeleri diğer öğrenciler oynatmalı. Öğren-
cilerin her aşamada görev alması açısından etkinlik 
boyunca görev değişiklikleri yapılabilir ama kamera 
ve tripoda çarpıp kadraj açısını yanlışlıkla değiştir-
memeleri için bu tip hareketliliklerin minimuma in-
dirilmesi gerekir. Fotoğraf çekimi sırasında mutlaka 
uygulamadaki onion skin özelliği açılarak öğrenci-
lerin sürece daha fazla hâkim olması sağlanır. Öğ-
rencilerin çalışma esnasında birbirleri ile yardımlaş-
malarına imkân tanınır. Oluşturulan her animasyon 
öğrencilerle birlikte izlenir ve yorumlanır. Öneriler 
hakkında konuşulur.  

Ek Etkinlik Önerisi
Kurguya ses ve müzik ekleme yapılır.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme 

Formuna” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Görsel 166: Stop motion çalışma alanının oluşturulması
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ETKİNLİK NO : 52

ETKİNLİK ADI : BASKI RESİMDE DOĞANIN İZLERİ

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarında farklı materyallerle değişik araç-gereç ve teknikleri kullanır.

• Bir problemi görsel sanat çalışmasına yansıtır.

• Görsel sanat çalışmalarında hayal ürünü (imgesel) karakterler oluşturur.

• Grupla iş birliğine dayalı görsel sanat çalışması yapar.

• Sanat eserini biçim ve içerik ilişkisi içinde yorumlar.

• Kendi görsel sanat çalışmasını değerlendirerek güçlü ve zayıf yönlerini belirler. 

Disiplinler Arası Boyut : Edebiyat, Doğa Bilimleri, Botanik.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Baskı resim mürekkepleri, çeşitli kalınlık ve boylarda merdane,  
  tükenmez kalem, 50x70 cm maket kartonu, A4 asetat kâğıdı,  
  makas, maket bıçağı, 25x35 cm bristol kâğıt

Uygulama Alanı : Özgün Baskı Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma, Tartışma, Gözlem, Buluş Yoluyla Öğrenim

Beceri Alanları : Yaratıcılık, İş Birliği, Esneklik ve Uyum Yeteneği 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri

Baskı resim

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Doğadan çeşitli türlerde yaş ve kuru yaprak, dal 

vb. toplanması istenir.

Kavramlar
Konu, Tema, Anadolu Uygarlıkları, Sembol, 

İmge, Simge, Yüksek Baskı Resim, Kolaj.

Ön Bilgiler: Doğayı tanır, gözlem yapar.

Evrensel ve yerel sembolleri bilir.

Konu ve tema bağlamında kompozisyon ilkeleri-
ni tasarım için kullanır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreçte ve üründe farklılaştırma, bağımsız çalış-

ma stratejisi.

Öğrenme-Öğretme Süreci
Katılımcılar bu etkinliğin tüm aşamalarında mal-

zeme kullanımlarının yanı sıra, görsel sanat çalışma-
larının güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesinde 
birbirlerinin eserlerini değerlendirirler.

 Eserin gelişim aşamasında fikir ve malzemeyi 
grup olarak paylaşmanın yanı sıra tekniğin yaratıcı 
çözüm uygulamalarını da grup arkadaşları ile payla-
şırlar. Örneğin masaya açılan tüm renkler ortak kul-
lanılır, boya açmak için merdaneler ortak kullanılır 
ve birbirlerinin çalışma süreci ile tekrarlarını göze-
terek zaman planı yaparlar. Çalışmanın büyüklüğü-
ne göre baskı aşamasında iki ya da üç kişilik gruplar 
oluşturmalarının kalite+hız bakımından fayda sağla-
dığını keşfederler ve grup oluşturmaya yönelirler. Bu 
etkinlikle öğrencilerin deneyim kazanması,  gözlem 
yeteneklerinin gelişmesi ve grupla birlikte çalışmaya 
teşvik edilmeleri amaçlanmaktadır. 

Bu etkinlikle resmin önemli tekniklerinden olan 
baskı resim tekniğinin öğretilmesine giriş yapılması 
hedeflenmektedir. Bu nedenle öğrencinin çevresinde 
ve doğada baskısı alınabilecek her şeyin kullanılma-
sının farkındalığı üzerine ön konuşma yapılması ge-
reklidir. Örneğin yapraklar, çeşitli otlar, dikensi bitki-
ler, ince ağaç dalları vb. ile atık malzemeler, ambalaj 

atıkları vb. de çalışmada ana malzeme olarak kullanı-
lır. Bu malzemelerin uygulama için gezi-gözlem yapı-
larak toplanması ve sınıfa getirilmesi istenir.

Uygulama öncesinde ön hazırlık olarak aşağıdaki 
sorular öğrencilere yöneltilir ve sınıf içinde bir saat 
sürecek  felsefi tartışma ortamı yaratılır.

Doğada her şey iz bırakır mı? Bunu görebilir mi-
yiz?

Arkeoloji, antropoloji, mimari ve mağara resim-
leri üzerine neler biliyoruz? 

Baskı resim nasıl doğdu? İnsan iz bırakmak ister 
mi? Doğada insan izleri dendiğinde aklınıza neler ge-
liyor? 

Sanat ve bilim yardımıyla doğadaki izlerin keş-
finin amaçlandığı bu etkinlikle katılımcıların; sos-
yal, beşeri bilimlere ilgi duyarken iz bırakmayı fark 
etmeleri hedeflenmektedir. Çalışma, sanat ve bilim 
dili ile doğanın keşfini amaçlamaktadır. İz bırakma 
kavramının etkinlikler ile pekiştirilmesi ve baskı re-
sim tekniği ile deneysel sanat uygulamalarına geçiş 
çalışmaları yapılması amaçlanmıştır.

Doğa keşfi aşaması, doğadan toplanan materyal-
lerin, baskı resim malzemeleri ile izlerinin alınması-
nı içermektedir. Bu aşamada öğrenciler, baskı resim 
tekniği ile yaprak ve dalların izlerini alırken yeni bir 
tekniği de öğreneceklerdir. Öğrenciler ile birlikte 
çevrede gözlem ve doğa keşfi için doğal bir mekana 
gidilir. Burada doğal malzeme toplama ve toplanan 
bu malzemelerin baskı malzemesi olarak kullanılma-
sı hedeflenir. Bu nedenle çeşitli kuru ve yaş yapraklar, 
çalılar, ağaç dalları vb. toplanırken baskı aşamasında 
bozulmayacak sağlam materyallerin tercihine dikkat 
çekilmelidir. Zira uygulamada meteryallerin olum-
lu sonuç verirken bazıları olumsuz sonuç verecektir. 
Öğrenciler ile durum değerlendirmesi yapılarak bir 
sonraki çalışma için uygun materyallerin seçilmesi 
konusunda farkındalık oluşturulması önemlidir.

Doğa ve yaşam denge üzerine kurulmuştur. Ritim 
ise bu dengede bizim yakaladığımız estetik şeylerdir. 
Kolaj oluşturma çalışması, öğrencilerin gözlemledik-
leri doğal denge ve ritmi resme yansıtmalarını sağ-
layacaktır. Düzenleme, iş birliği ile kompozisyonda 
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denge ve ritim sağlanması, bu çalışmayı önemli kıl-
maktadır. Zira hem bilimde hem de sanatta ritim ve 
dengenin yakalanması başarılı olmayı sağlamaktadır.

Doğadan toplanan atık materyallerin tekrar kul-
lanımının önerildiği deneysel baskı resim uygulama 
aşaması; kompozisyon denemelerine giriş yapılması, 
resimde denge ve ritim oluşturulması, kolajın yapıl-
ması konularında öğrencinin yaratıcılığını arttıra-
caktır. 

Öğrenci, deneysel çalışmalar sonucu ortaya çı-
kardığı baskı çalışmalarını sıra üzerine dizer ve bu 
çalışmalarla ilgili değerlendirme ve eleştiriler yapı-
lır. Daha sonra öğrenci, çalışmalarından hangisini 
çoğaltacağına karar verir ve çoğaltacağı çalışmasını 
maket karton üzerinde tükenmez kalem ile çukur 
oluşturacak şekilde bastırarak çizer. Ardından kolaj 
olarak ekleyeceği atık malzemeyi de dâhil ederek en 
az üç adet tıpkı basım yapar. Bu aşama, öğrencinin 
kendi çalışmasının güçlü ve zayıf yönlerini belirle-
mesi ve çalışmasını geliştirmesi açısından önemlidir.

Doğa gözlemlerinde fark edilen doğal renkler ile 
ritim, sanat tasarım aşamasında değişmektedir. Bu 
aşamada tasarımcının estetik görüşüyle değişen renk 
ve ritim özgün bir ifade olarak kabul edilmektedir. 
Öğrencinin tasarım aşamasında, özgün yaklaşımın 
ve ifadenin önemini fark etmesi önemlidir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Baskı Resimde Doğanın İzleri Öz 

Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okuta-
rak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO : 53

ETKİNLİK ADI : MÜZEDE BİZ VARIZ

Etkinlik Türü : Sınıf Dışı/ Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 4

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 4

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

• Sanat eserinin görsel özelliklerini nesnel ve öznel kriterler kullanarak analiz eder. 

• Sanat eserini biçim ve içerik ilişkisi içinde yorumlar.

• Sanatçının eserinde yansıttığı duygu ve düşünceleri yorumlar. 

• Sanat eserinin yapıldığı dönemin özelliklerinin sanat eseri üzerinde oluşturduğu etkileri analiz eder.

Disiplinler Arası Boyut : Tarih, Edebiyat.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıtları, çizim kalemleri, renkli kuru boyalar, akrilik boya,  
  makas, çeşitli boyda fırçalar, yapıştırıcı, renkli kâğıtlar.

Uygulama Alanı : Müze Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma, Soru-Cevap, Gözlem ve Yorum ile Yaptırma Yöntemi,  
  Keşfetme Yoluyla Öğrenme Yöntemi

Beceri Alanları : Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Öğrencinin sevdiği bir nesneyi çantasında müze 
gezisi için yanında getirmesi gerekir.

Kavramlar

Konu, Tema, Resim Teknikleri, Resimde Anlam 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

İçerik Zenginleştirme-Bağımsız Çalışma

Ön Bilgiler

Sanat eserlerinde kullanılan teknikleri, sanatçı-
nın kendini ifadesi bağlamında bilir.

Sanat tarihindeki akımları, sanatçıları ve sanat 
eserlerini tanır ve bunları karşılaştırır. 

Öğrenme-Öğretme Süreci

İnceleme için gidilen müzede her öğrenciden iki 
tane eser seçmesi istenir. 1. Seçimi: Çantasında ken-
dine ait nesneyi kurduğu bağ ya da benzerlik üzerin-
den müzedeki eserlerden biri ile ilişkilendirmesi ola-
rak seçilen eserdir. Bu seçim aslında onun eserle tema 
vb. bağlamda kendini ifade bağlamında önemlidir. 2. 
Seçimi: Yanında getirdiği nesne ile hiç bağ kuramadı-
ğı eseri seçmesi istenir. Böylece en yakın olduğu ve en 
uzak olduğu iki eser ile dolaylı bir bağ kurulmuş olur.

Öğrenciler tarafından seçilen (kendine en yakın 
ve en uzak olan) iki eser üzerine soru-cevap ile anlam 
yakalama bağlamında konuşulur. Bu aşama aşağıdaki 
içeriği barındırmalıdır:

Öğrenciden, müzede seçtiği eserle kendi objesi 
arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunu (Benzerlik ya-
kalama anlam, renk, mekân, nesne çağrışımları vb. 
olabilir.) ifade etmesi istenir. Öğrenci, sanat eserinin 
görsel özelliklerini nesnel ve öznel kriterler kullana-
rak analiz eder.

Öğrenci kendi seçtiği nesneye renk, biçim, anlam 
vb. bakımından en uzak olan eserin nedenselliği üze-
rine yorum yapar. Aynı şekilde seçtiği nesneye renk, 
biçim, anlam vb. bakımından en yakın olan eser üze-
rine de yorum yapar. Her öğrencinin en uzak ve en 
yakın eseri bazı çakışmalara sebep olabilir. Örneğin 
bir öğrencinin en uzak bulduğu eser, bir başka öğren-
cinin en yakın eseri olabilir. Bu durum üzerine so-
ru-cevaplar ile tartışmalı bir ortam yaratılarak felsefi 
yorumlar getirmek mümkündür.

Seçilen sanat eserleri biçim ve içerik ilişkisi için-
de yorumlanır. Renkler, figüratif ya da soyutlama, 
mekân obje ilişkisi vb., eserin konusu, eserin teması, 
eserin adı ile konu ve temanın ilişkisi, eserin yarattığı 
duygunun çözümlenmesi üzerine konuşulur. Sanat-
çının eserine yansıttığı duygu ve düşünceleri yorum-
lar. Eserin biçimsel özellikleri üzerine tespitler konu-
şulur. Eserin teknik farklılıkları tespit edilir. Eserin 
yapıldığı yıl ve eğer varsa sanatçının farklı tarihlerde 
yaptığı eserler ile karşılaştırma yapılır; zamanın, ya-
şam ve sanat üretim sürecine etkilerinin farkındalığı 
üzerinde durulur. Sanat eserinin yapıldığı dönemin 
özelliklerinin sanat eseri üzerinde oluşturduğu etki-
leri analiz edilir. 

Öğrenciden müzede seçtiği eseri, kendi objesi ile 
ilişkilendirmesi ve seçtiği esere kendi objesini ekle-
yerek yeniden yorumlaması ve yeni eserin hikâyesini 
sözlü olarak ifade etmesi istenir.

Öğrenciden, hikâyesini oluşturduğu eseri görsel 
olarak resmetmesi istenir. Bu müze çalışmasında çı-
kan eserler “Müzede biz varız.” konusu bağlamında 
sergilenebilir.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Müzede Biz Varız Öz Değerlen-
dirme Formu” na etkinlik karekodunu okutarak ula-
şabilirsiniz.
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ÖYG-5

Yardımcı Ders Materyal i
GÖRSEL SANATLAR



Ö Y G  5 2 1 5

ETKİNLİK NO :  54

ETKİNLİK ADI :  BEN KİMİM

Etkinlik Türü : Genişletilmiş ve Araştırma Odaklı Etkinlik 

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasının planlama, ürün oluşturma, değerlendirme aşamalarını düzenler.

•  İnsan figürünü mekân ve nesne ile ilişkilendirerek çizer. 

•  İlgi duyduğu bir sanat akımının ilkelerine uygun sanat çalışması yapar. 

•  Kendi görsel sanat çalışmasını akranlarıyla birlikte değerlendirir.

Disiplinler Arası Boyut : Grafik

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, mukavva, pastel boya, kuru boya, akrilik boya, dijital  
   çizim programları

Uygulama Alanı :  Resim

  Grafik

  Karikatür

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Resim Teknikleri

Kolaj

Dijital Çizim

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kavramlar

Otoportre: Kişinin kendisinin yaptığı portresi 
(URL 1, 2021).

Karikatür: Bir düşünceyi, mesajı ya da eleştiriyi 
abartılı ve iğneleyici biçimde sunarak güldürerek dü-
şündürmeyi amaçlayan çizimlerdir (Özsoy ve Ayay-
dın, 2016).

Logo: Bir kurumun, ürünün, hizmetin ya da tü-
zel yapının karakterini temsil eden grafik sembollere 
verilen isim (Uçar, 2019).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Süreç Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci 

Bu etkinlik, öğrencilerin kendilerinden yola çıka-
cakları üç aşamadan oluşmaktadır. Aşamalarda; oto-
portre, karikatür ve logo uygulamaları bulunmakta-
dır. Etkinlik hazırlanırken Demirci Katırancı (2020), 
“Kültür Pasaportu” etkinliğinden yola çıkılmış; öğ-
rencinin kendisini, gelecekle ilgili kararlarını keşfe-
debileceği, bunları estetik kaygılarla ve eleştirel bakış 
açısıyla sunabileceği bir çalışma olarak planlanmıştır.

1. Aşama, “Otoportre” aşamasıdır. Öğrencinin   
portresini ilgi duyduğu bir sanat akımına uygun 
olarak çalışması beklenir. Portre, otoportrenin ne 
olduğu, tarihsel değişimi, çeşitli sanat akımların-
da uygulama biçimleri, bu konularda eserleri olan 
sanatçılar gibi konular öğrencilerle birlikte araş-
tırılır. Öğrenciler, farklı sanat akımlarında portre 
uygulamalarını inceledikten sonra otoportreleri-
ni hangi sanat akımıyla daha iyi yansıtabilecek-
lerine karar verir. Araştırma ve incelemelerden 
sonra uygulama aşamasına geçilir. 

2. Aşama, “Karikatür” aşamasıdır. Öğrencinin gele-
cekteki hâlini karikatür olarak mekân ile birlik-
te kurgulayarak çalışması istenir. Karikatürün ne 
olduğu, örneklerle birlikte incelenir daha sonra 
uygulama aşamasına geçilir. 

3. Aşama, “Logo” aşamasıdır. Öğrenci kendisinden 
yola çıkarak isminin logosunu çalışacaktır. Logo 
kavramı ve logo örnekleri incelenir. Sanat/tasa-
rım eleman ve ilkeleri konusunda bilgilendirme-
ler, incelemeler yapılır.

Aşamaların sırası öğrencinin seçimine bırakıl-
malıdır. Bu üç aşama tamamlandıktan sonra öğren-
ci istediği şekilde bir araya getirebilir. İsterse kapak 
tasarımı ekleyebilir. Broşür şeklinde birleştirilebilir, 
kâğıt katlama yöntemlerini kullanabilir, sergileme 
yöntemine karar verebilir. Öğrencinin sunum aşama-
sını çalışmanın başında planlaması boyut, malzeme 
vb. seçimi için uygun olacaktır. Kara kalem, renkli 
resim teknikleri, kolaj, dijital çizim vb. teknikler kul-
lanılabilir. Aşamaların tamamlanmasından sonra öğ-
rencilerin çalışmalarını değerlendirmesine, istekleri 
dâhilinde sunmasına imkân sağlanmalıdır. Öz De-
ğerlendirme Formları’ndan yararlanılabilir.
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Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça 

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 15.06.2021

Özsoy, V. ve Ayaydın, A. (2016), Görsel Tasarım Öge ve 
İlkeleri, Pegem Akademi, 1. Baskı, Ankara. 

Demirci Katırancı, M. (2020), Görsel Sanatlar Öğretimi, 
(1. Baskı, ss.292-297). Nobel Yay.

Uçar, T. F. (2019), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, (10. 
Baskı). İnkılap Kitabevi.

Görsel 168: Otoportre aşaması

Görsel 167: Ben kimim çalışması Görsel 169: Ben kimim çalışması
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ETKİNLİK NO :  55

ETKİNLİK ADI :  OYNUYORUM- SEÇİYORUM-YORUMLUYORUM

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Çoklu Seçenekli

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim Tasarımı

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  İlgi duyduğu bir sanat akımının ilkelerine uygun sanat çalışması yapar.

•  Tarihteki olayları ve tarihimize katkı yapmış şahsiyetleri araştırarak imgesel çalışma yapar.

•  Bir sanatçının eserlerinde seçtiği konuyu, kullandığı malzeme ve teknik ile bağ kurarak yorumlar.

•  Sanatçıların niçin sanat eseri oluşturduklarını sanatçıların hayatlarından yola çıkarak tartışır. 

•  Kişisel fikirlerin, değerlerin ve duyguların sanat eserlerinin yorumlanmasına olan katkılarını tartışır.

•  Kendi görsel sanat çalışmasını akranlarıyla birlikte değerlendirir.

Disiplinler Arası Boyut : Tarih 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Fon kartonu, 35x50 cm strafor, toplu iğne ya da pano çivisi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Eğitsel Oyun

Beceri Alanları  : Sosyal ve Kültürel Farkındalık

  Araştırma Temelli Öğretim

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Akrilik Boya Çalışmaları

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Konu ile alakalı bilgi içeren kitap ve dergiler atöl-
yede hazır bulundurulur. 

Kavramlar

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk}

Empresyonizm

Kübizm

Pop Art

Öğretimde Yapılan 
Farklılaştırma 

Kademelendirilmiş Etkinlik

Öğrenme-Öğretme Süreci:

İlk Hafta:

Öncelikle uygun ortamlar seçilerek 20. yy. sanat 
akımları ile ilgili bilgiler toplanır. Bunu her öğrenci 
her sanat akımı için yapabileceği gibi bu akımlar öğ-
renciler arasında paylaşılarak grup çalışması da ya-
pılabilir. 

Seçilen sanat akımları geniş çaplı araştırıldıktan 
sonra dönemleri ve benzerlikleri hakkında konuşu-
lur. Sonrasında kısa tanıtımları yapılır. 

SÜRREALİZM
• Gerçeküstücülük anlamında gelir.
• Bilinçaltını yansıtan sınır tanımaz resimlerdir.
• Eserler rüyaları anlatır gibidir.
• Fransa’da ortaya çıkmıştır.
• Salvador Dali, Jean Miro öne çıkan sanatçılar-

dandır.

Görsel 170: Salvador Dali "Belleğin Azmi"

EKSPRESYONİZM
• Dışa vurumculuk olarak bilinir. 
• Sanatçının duyguları ön plandadır.
• Çizgiler ve renkler belirgin olarak görülür.
• 20. yy.da ortaya çıkmıştır.
• Geleneksel kuralların dışına çıkar. 
• Edward Munch'ın Çığlık tablosu en belirgin özel-

likleri gösterir. 

EMPRESYONİZM
• İzlenimcilik olarak bilinir.
• 19. yy.da ortaya çıkmıştır. 
• Sanatçı gerçeği değil kendi üzerindeki izlenimle-

rini resimler.
• Kişisel duygularla yapılan resimler ön plandadır.
• Monet, Degas, Cezanne öne çıkan ressamlardan-

dır.
• Işığın nesneler üzerindeki etkisi resimlenir.

KÜBİZM
• 20. yy. sanat ve tasarımının en önemli yeniliğidir. 
• Konunun sadece görünen taraflarının değil gö-

rünmeyen taraflarının da ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır.

• Geometrik yapılar ön plandadır.
• Nesneleri ve figürleri farklı açılardan gösterirler.
• Pablo Picasso, Braque öncü ressamlarındandır.
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• Popüler kültür nesneleri sanatın konusu olmuş-
tur. 

• Eserler renkli ve canlı görünümleriyle dikkat çe-
ker.

• Andy Warhol öne çıkan ressamlardandır. 

Görseldeki şekilde panolar fon kartonları ve A4 kâğıtları ile hazırlanır.
Bu panolara gerekli özet bilgiler yazılır. 
Sanatçı eserleri karışık olarak verilmelidir. 
Eser resmini eline alan kişi bilgileri okuyarak doğru eseri, doğru akımın altına yapıştırmalıdır.

POP SANAT
• Pop sanat, popüler sanat olarak da bilinir.
• Popüler kültür sanatın en belirgin konusu olmuş-

tur. 
• 1950’li yıllarda ortaya çıkmıştır. ABD ve İngil-

tere'de farklı koşullarda ve birbirinden bağımsız 
olarak görülmüştür.

Görsel 171: Hazırlanacak pano örnekleri
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Oyun süreli olarak oynanabilir. Tüm eserleri doğ-
ru şekilde ilk yerleştirmek hedef olarak konulabilir. 

İkinci Hafta:
Oyun sonrasında eser kartlarından seçilen bir 

eserin tekniği, dönemi ve sanatçısı hakkında derin-
lemesine araştırma yapılır. Öğrenciden, seçtiği bir 
eserin dâhil olduğu akımın ilkelerine sadık kalarak 
kendi boya tarzıyla yeniden yorumlayarak yapması 
istenir. 

Üçüncü Hafta:
Seçtiği sanat eserinin tekniği, sanatçısı, sanatçı-

sının yaşadığı dönemle ilgili kısa bir bilgi verir ve bu 
eseri neden seçtiği, nasıl yorumladığı ile ilgili sunum 
yapar. Hazırladığı çalışmasını akranlarıyla birlikte 
değerlendirir. 

Ek Etkinlik Önerisi  
• Sanatçılar ve eserleri ile aynı oyun hazırlanabilir. 
• Dönemlere göre planlama yapılabilir. 

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarına 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.

Kaynaklar

Artut, K. (2002). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. 
Anı Yayıncılık.

Cumming, R.(2006). Görsel Rehberler Sanat. İnkılap Ya-
yınevi.

Grzymkowski, E. (2019). Sanat 101. Say Yayınları.

Görsel 172: Hazırlanacak pano örnekleri
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ETKİNLİK NO :  56

ETKİNLİK ADI :  RENKLİ CAMLARIM

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmasında farklı geleneksel Türk sanatları alanlarını bir arada kullanır.

•  Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

Disiplinler Arası Boyut : Sanat Tarihi 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Cam, cam boyası, cam konturu, fırça, su kabı vb.

Uygulama Alanı :  Minyatür

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gözlem, Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Eskiz

Cam Boyama Vitray

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Öğrencilerin “Cam boyama, vitray” ve “minyatür” 
hakkındaki hazır bulunuşlukları sınıf içi soru cevap 
ve beyin fırtınası teknikleriyle ölçülerek bu konular 
hakkında araştırma yapmaları istenir. 

Kavramlar

Minyatür, Vitray, Cam boyama

Ön Bilgiler

Geleneksel sanatların kurgu, motif ve renk kulla-
nımlarının çağdaş Türk resminde görülmesi 2. Dün-
ya Savaşı'ndan sonra başlamıştır. Savaş sonrasında ise 
etkisi belirgin bir şekilde hissedilmiştir. Bu dönemde 
Türk resminde Avrupa sanatını taklitten uzak millî 
bir sanat oluşturma çabaları görülür. 1950’lerde  ise 
ressamlar özgün biçimler geliştirmeye yönelmişlerdir. 
Bu dönemde Geleneksel Türk Sanatlarından; minya-
tür, hat, nakış, halı, kilim, yazma vb. motiflerine yö-
nelme dikkat çekmektedir (Karadal, M.Ş. 2018: 247).

Minyatür; olay, öykü ya da bilgilerin resim diliyle 
ifade edilmesi sanatıdır. Osmanlı Dönemi’nde “tas-
vir” veya “nakış” olarak anılan bu sanatı icra eden ki-
şilere müsavvir, nakkaş, minyatür sanatçısı, şebihnü-
vis veya tasvir sanatçısı denilmektedir. Tarihsel süreç 
içinde farklı bölgelerde farklı ekoller hâlinde gelişen 
minyatür sanatı, İslamiyet ile yeni bir çehreye kavu-
şarak el yazması kitapların içine nakşedilen yaygın 
görsel ürünlerden biri hâline gelmiştir. Minyatür sa-
natçıları, resimlerini aherlenmiş (yumurta akı ile ci-
lalanmış) ve resimler için boşluk bırakılmış kâğıtlara 
yaparlardı. Genellikle kuş teleklerinden elde edilen ve 
“kalem” denilen fırçalar ile organik boyalar kullanı-
lan malzemelerdir. Günümüzde ise endüstriyel boya 
maddeleri ve malzemelerinin de kullanımı yaygındır. 
Sarayda yapılan tahta çıkma, manzaralar düğün, sün-
net törenleri, av sahneleri vb. minyatürde işlenen ko-
nular arasındadır. Minyatürler oluşturuldukları döne-
minin günlük yaşamı, kıyafetleri ve ritüellerine ilişkin 

bilgi içermesi açısından tarihî belge niteliği taşımak-
tadırlar.

“Minyatür Sanatı” 2020 yılında Azerbaycan, İran, 
Türkiye ve Özbekistan adına UNESCO İnsanlığın So-
mut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kay-
dedilmiştir.” (URL 1).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Kademelendirilmiş Etkinlikler

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğretmen elinde renkli camlarla sınıfa girer ve 
farklı renklere sahip camların her birinin gün ışığını 
kendi renginde yansıtması olayı öğrencilerle birlikte 
gözlemlenir.

Gözlemin ardından vitray kavramına değinilir. 
Vitrayın cam süsleme sanatı olarak da adlandırıldığı 
belirtilerek ışığın vitrayın içinden süzülmesiyle farklı 
renk yansımaları olabileceği vurgulanır.

Öğrencilerle birlikte cam boyama vitray örnekleri 
incelenir ve yorumlanır.

Minyatür kavramına değinilir. 

Minyatürün, içinde bulunduğu metni görselleşti-
rerek bilgiyi daha açık hâlde sunan kitap resimleri ol-
duğu belirtilerek; geçmişten bugüne minyatür sanat-
çıları (Levni, Nakkaş Sinan Bey, Abdullah Buhari…) 
ve eserlerinden örnekler gösterilir, eserler öğrenciler-
le birlikte incelenir ve eser analizleri yapılır.

İslam coğrafyasında minyatür sanatı biçim, kom-
pozisyon, üslup, renk açısından Batı tarzı resim an-
layışıyla karşılaştırılır. Minyatürün Batı merkezi gör-
me bakışının dışında, tek açıdan değil birçok açıdan 
bakma ve resme yansıtma sanatı olduğu vurgulanır. 
Tek merkezli, çizgisel perspektifin olmayışına dikkat 
çekilir. Minyatürün, gözün gördüğünü aktaran Batı 
tarzı resmin aksine bilgiyi aktardığı, bilineni resmet-
tiği ifade edilir.
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Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Karadal, M.Ş. (2018) Türk Resminde Geleneksel Motifler. 
International Journal of Entrepreneurship and Manage-
ment Inquiries , 2 (3) , 247-264 .

URL 1. https://aregem.ktb.gov.tr/TR-279385/minyatur-sa-
nati.html (13.05.2021)

Eser analizlerinden sonra cam boyama tekniği 
uygulamalı olarak gösterilir:

Kontur çekme işlemi için cam yüzeyine tüp şek-
lindeki kontur uygulanabileceği gibi tercihen yapış-
kanlı kontur da kullanılabileceği söylenir.

Kontur çekilen cam yüzeye, konturun kuruması-
nın ardından boyama işlemine geçilir.

Konturlar arasına sürülen boyanın saydamlığını 
kaybetmemesi için cam boyasının çok yoğun kullanıl-
maması gerektiği ve boya uygulanırken hiçbir boşluk 
kalmamasına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılarak 
öğrencilerle birlikte uygulamaya geçilir. 

Çalışmadan çıkacak ürünlerin kullanım ve sergi-
leme alanları farklılık gösterebilir.

Örneğin; 

Abajur olarak tasarlanan bir ürüne, hareketli bir 
mekânizma yerleştirerek ışık ve hareketin etkisinden 
yararlanarak odanın içi renklendirilebilir.

Balkon için tasarlanan bir başka ürün evin içine 
güneşin gün içindeki hareketine bağlı olarak farklı 
renklerde yansıyacaktır.

Minyatürlerin çizilip boyanacağı tasarımlar, ta-
mamen öğrencinin yaratıcılığına bağlıdır.

Tasarım ve boyama süreçlerinin sonunda;

Öğrenciler ürünlerini günün farklı saatlerinde vi-
deoya kaydederek ışığın geliş açısına göre renk deği-
şimlerini içeren videoları dijital ortamda sunarlar.

Öğrenciler, hazırlamış oldukları ürünlerin “Öz 
Değerlendirme Formu” aracılığıyla öznel değerlen-
dirmesini yaparak çalışmalarını sonlandırırlar.

• Öğrenciler çalışmalarında kendi hazır bulunuşluk 
düzeylerine göre bir minyatür sanatçısının ese-
rini ya da tamamen kendilerine özgü tasarım ve 
çizimleri olan bir minyatürü cam boyama vitray 
tekniğiyle uygulayabilirler.
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ETKİNLİK NO :  57

ETKİNLİK ADI :  POSTA SANATI / MAİL ART

Etkinlik Türü : Çoklu Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras 

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasının planlama, ürün oluşturma, değerlendirme aşamalarını düzenler.

•  Sanat ve teknoloji arasında bağlantı kurar.

•  Kendi görsel sanat çalışmasını akranlarıyla birlikte değerlendirir.

Disiplinler Arası Boyut : İletişim / İletişimin Tarihsel Gelişimi

  Bilişim Teknolojileri

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Çeşitli büyüklükte ve renkte zarflar, çeşitli posta pulları, renkli dosya  
   kâğıtları, renkli kalemler (renkli kuru kalemler, sulu boya kalemleri,  
   keçeli kalemler, simli kalemler, marker kalemler)

Uygulama Alanı :  Grafik Alanı

  Disiplinler Arası Sanatsal Etkinlikler

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırmaya Dayalı Öğretim

  İnceleme

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Medya Okuryazarlığı

  Bilgi, İletişim ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Karışık Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
İsteyen öğrenciler postaneye giderek çeşitli posta 

pulu örnekleri temin eder.

Kavramlar
Posta Sanatı / Mail Art

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Posta sanatı örnekleri gösterilir. Posta sanatı ör-
nekleri: posta zarfı, posta pulu, posta damgası, posta 
adresi, posta kodu gibi posta kültürüne özgü unsurla-
rın kullanımı açısından; resimleme, yazı tipolojisi ve 
kolaj tekniği gibi posta sanatına dair estetik unsurlar 
da uygulama açısından değerlendirilir.

Posta sanatı, gönderici tarafından, duygu ve dü-
şüncelerin iletilmesi için özel olarak tasarlanan ve 
alıcıya posta yoluyla ulaştırılan çalışmaları içeren sa-
natsal bir harekettir. 

Posta sanatı, postalanabilen her tür ürünü kap-
sar. Sanatçılar posta kurumunun tüm ürünlerini; 
mektupları, posta kartlarını, tebrik kartlarını, küçük 
paketleri, telgrafları, posta pulları ve posta damgaları 
gibi posta ağları aracılığıyla değiş-tokuş ederler.

Posta sanatını en önemli koşulu posta aracılığıyla 
gönderilmesidir.

“Posta sanatı bilgi iletişiminin kullanımına ve bil-
gi değiş tokuşu yasalarına işaret etmiş ve sırası geldi-
ğinde politikaya da karışmıştır. 1975 yılından beri iki 
İngiliz feminist sanatçı Kate Walker ve Sally Gollop, 
kadın sanatçıların yalnızlığını kırmak ve aralarında 
dayanışma sağlamak için posta yolunu kullanmış-
lardır; iki yüzden fazla kadın sanatçı bu eyleme ka-
tılmış ve “Feministo; Portrait of the artist as a hou-
sewife” (Feministo; Bir ev kadını olarak sanatçının 
portresi), (1977) başlığı altında bu değiş tokuşlar 
sergilenmiştir.”(Germaner, 1996, s.54, 55).

“Posta sanatının bir başka şartı ise rastlantıdır. 
Networking Art by Post and Fax adlı gezici sergi ön-
cesi Marcel Duchamp’ın kargo sırasında zarar gören 

Büyük Cam, (The Large Glass, 1915-23) adlı eser 
postadan geldiğinde kırılmıştır. Bu olay Duchamp’a 
haber verildiğinde, en sonunda eserin tamamlandı-
ğını söyler. Bu bağlamda, posta ile sanat yapan kişiler 
rastlantıyı bir avantaj olarak görürler.”(Veryeri Alaca, 
I., 2014, s.79).

Fütürist, Kavramsalcı ve Fluxus sanatçıları da 
posta sanatı ile ilgilenmişlerdir.

Posta sanatı örneklerinden yola çıkarak uygu-
lama için öğrencilerden ilgi ve yetenek düzeylerine 
göre; kartpostal tasarımı, zarf tasarımı, posta pulu ta-
sarımı, tebrik kartı tasarımı, resimli mektup tasarımı 
ya da sanatçı mührü tasarımlarından birini tercih et-
meleri istenir.

Mektup zarfının ve mektup kâğıdının rengi, bo-
yutu ve şekli, yapıştırılacak pulun ölçüleri, gönderen 
ve alıcının isimleri, alıcının adresi, pul ve alıcı adresi-
nin kompozisyona nasıl dâhil edileceği, kartpostalın 
düzeni gibi ayrıntılar önceden planlanmalıdır.

Posta sanatı örneklerini biçimlendirme sürecin-
de; resimleme, yazı tipolojisi, kolaj tekniği ve ayrıca 
renkli kalemler ile karışık teknik gibi yöntem ve tek-
nikler kullanılabilir.

Görsel 173: Bu posta sanatı örneği, mektup zarfının
ön yüzeyinin planlamasına bir örnektir.

Etkinliğin bitiminde öğrencilerden, tasarımları 
ve etkinlikle ilgili düşüncelerini paylaşmaları istenir. 
Öğrenci çalışmaları üzerinden analizler ve değerlen-
dirmeler yapılır.

İsteyen öğrenciler bu çalışmaları dijital ortamda 
da oluşturabilirler.
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Tamamlanan çalışmalar, posta aracılığıyla alıcıla-
rına gönderilerek süreç tamamlanır.

Ek Etkinlik Önerisi 

• Sanatçılara ait posta sanatı örnekleri araştırılabi-
lir.

• Posta sanatı tarihçesi araştırılabilir.

• Posta sanatı ürünlerinin sergilendiği sergilerin ve 
yarışmalarının katalogları incelenebilir.

• Mektup okuyan figür temalı resimler araştırılabi-
lir.

• Origamiden çeşitli zarf yapımlarına dair etkinlik-
ler yapılabilir.

• “Bizans Mühürleri” gibi çeşitli dönemlere ait mü-
hürler araştırılabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na, et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Germaner, S., (1996), 1960 Sonrası Sanat Akımlar, Eğilim-
ler, Gruplar, Sanatçılar, Kabalcı Yayınevi.

Veryeri Alaca, I. (2014). Posta Kutusunda Sanat. Güneş, Ş. 
(Ed.), Posta Sanatı. İçinde (s.74-85). Artes Yayınları.
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ETKİNLİK NO : 58
ETKİNLİK ADI : İLLÜZYON ÇOCUK
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik
Modül :  Modül 5
Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  Kültürel Miras 
  Sanat Eleştirisi ve Estetik
Eğitim Programı : ÖYG 5
Önerilen Süre : 2 Hafta
Kazanımlar
• İnsan figürünü mekân ve nesne ile ilişkilendirerek çizer. 
• Görsel sanat çalışmasında ses, hareket ve görüntü oluşturmak için dijital teknolojiyi kullanır. 
• Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.  
• Sanat ve teknoloji arasında bağlantı kurar. 
• Sanat eserini tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargılama basamaklarında eleştirel düşünme  
 becerilerini kullanır.
• Görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini açıklar. 
• Kendi görsel sanat çalışmasını akranlarıyla birlikte değerlendirir.
Disiplinler Arası Boyut : Teknoloji, Dijital Tasarım, Sanat Tarihi, vb. alanlar ile bağlantı  
  kurulabilir.
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Tablet, dijital çizim programları (Web 2.0 araçları), bilgisayar, renkli 
  boyama teknikleri, eskiz defteri, tükenmez veya pilot kalemler
Uygulama Alanı : Dijital Tasarım, Grafik Tasarım
Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim,
  Bilgisayar Destekli Öğretim,
  İş Birlikli Öğrenme Yöntemi,
  Tasarım Temelli Öğrenme Yöntemi
Beceri Alanları : Yaratıcı Düşünme,
  Dijital Okuryazarlık,
  Esneklik,
  Yenilikçi Düşünme,
  İş Birliği
Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:
Dijital çizim, Eskiz ve Etüt çizimi vb. Renkli boyama teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Öğrencilerden bir hafta öncesinde, içinde insan 
figürü olan sanat eserlerini incelemeleri ve araştır-
maları istenir. Sonrasında öğrencilerden inceledik-
leri sanat eserlerinin görüntülerini kaydetmeleri ve 
sınıfa getirmeleri istenir. 

Kavramlar  

İllüstrasyon: Resimleme (URL 1, 2021)

Animasyon: Canlandırma (URL 2, 2021)

Ön Bilgiler

İlk etapta kitap resimlemelerinde karşımıza çı-
kan illüstrasyon, zamanla renk değerleri ve pers-
pektif farklılıkları, detayların çizilmesi, konunun bir 
kısmının abartılması ile veya fotoğrafı çekilemeyen 
bir konuyu/kavramı görüntülemede bir çözüm yolu 
olmuştur. Konuyu daha ilgi çekici hâle getirmek için 
renk ve biçimlerde çizgi değeri, oran/orantı, ışık/
gölge, anatomi, leke, doku ve kompozisyon gibi kav-
ramlar kullanılarak düzenlemeler yapılır. Nesnelerin, 
kavramların, resimlerin hareketli illüzyonunu biçim-
sel olarak düzenlemek animasyon işlemidir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme, İçerik Geliştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Günümüz sanatında adını sürekli duyduğumuz 
animasyon, gerçekte hareketli karakterler de olduğu 
gibi art arda görüntülerin oluşturduğu hareket simü-
lasyonlarından oluşur. Yalnızca animasyon değil, ha-
reketli karakterler görüntüsünün farklı bir göz yanıl-
ması ile oluşur. Günümüzde animasyon, illüstrasyon 
ve 2D/3D animasyon olarak bilinir. 2D animasyon, 
çizimlerin art arda gelerek oluşturduğu harekettir. 
3D animasyonda ise bilgisayar teknolojisi işin içine 
girdiği için 3D animasyon dijital çizim ile oluşturul-
maktadır. 

Etkinliğe başlamadan önce illüstrasyon ve ani-
masyon hakkında öğrencilere bilgi verilir. Sonra-
sında öğrencilere sanat eserlerinde bulunan figürler 
inceletilir. Öğretmen, öğrencilere şu soruları yönlen-
dirir:

• Bu eserdeki figür/figürler kaç yaşında olabilir?

• Bu eserdeki figür/figürler hangi karakteristik özel-
liklere sahip?

• Bu eserdeki figür/figürler hangi fiziksel özelliklere 
sahip?

• Bu eserdeki figür/figürler ne tür bir mekândalar?

• Bu eserdeki figür/figürler nasıl bir ruh hâline sa-
hip?

Öğrencilerin eleştirel düşünme ve yorumlamala-
rından sonra ana etkinliğe geçilir ve öğretmen, öğ-
rencilere belli kavramlar/sıfatlar verir.

• Mutlu/Ruh hâli (sinirli, hüzünlü, mutsuz, şaşkın, 
tatlı, üzgün, canı sıkkın, heycanlı, vb.)

• Yeşil Göz /Fiziksel Özellik (Yuvarlak göz, çekik 
göz, düşük göz, birbirine uzak göz, birbirine ya-
kın göz vb.)

• Geniş Omuz/Fiziksel Özellik (dar omuz, normal 
omuz, vb.)

• Uzun Boy/Fiziksel Özellik (kısa boy, normal boy 
vb.)

• Kıvırcık ve Turuncu Saç/Fiziksel Özellik (düz 
saç, dalgalı saç, su dalgalı saç, siyah saç, vb.)

• Sevimli/Karakteristik Özellik (Sevimsiz, enerjik, 
cana yakın, dürüst, cimri, sosyal, asosyal, kötüm-
ser, iyimser vb.)

• Kemer Burun/Fiziksel Özellik (Eğri burun, hok-
ka burun, kartal burun, kalkık burun vb.)

• Spor Giyim/Giyim Tarzı (Klasik, bohem, elegant, 
maskulen, hippi, retro vb.)
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• Mekân(Her türlü arka plan)

Öğretmen, öğrencileri 4 gruba ayırır. 

1. Grup çizilecek karakterin bebeklik dönemini,

2. Grup çizilecek karakterin çocukluk dönemini,

3. Grup çizilecek karakterin gençlik dönemini,

4. Grup çizilecek karakterin yaşlılık dönemini veri-
len kavramlar/sıfatlar eşliğinde sentezleyerek ha-
reketli illüzyonunu oluşturur ve 2 boyutlu resim 
teknikleriyle veya dijital teknolojiyle resmeder.

Öğretmen, öğrencilerin bitirdikleri çalışmaları-
nı, yapılan çalışmalar yan yana zaman süreci sırala-
masıyla sergiler ve karakterin ilerleyen zaman içe-
risindeki animasyon görüntüsü oluştururlar. Tüm 
öğrenciler sergilenen çalışmaları yorumlar ve değer-
lendirir. Son olarak öğrenciler çalışmalarını dijital 
ortamda sunar.



Ö Y G  5 2 3 1

Görsel 176: Gençlik dönemi Görsel 177: Yaşlılık dönemi

Görsel 174: Bebeklik dönemi Görsel 175: Çocukluk dönemi

Örnek Çalışmalar 
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Görsel 180: Gençlik dönemi Görsel 181: Yaşlılık dönemi

Görsel 178: Bebeklik dönemi Görsel 179: Çocukluk dönemi

Örnek Çalışmalar 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR

URL 1, https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 10-05-2021

URL 2, https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 10-05-2021
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ETKİNLİK NO : 59

ETKİNLİK ADI : DERECELİ PERSPEKTİF

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Nesne ve mekânlarda perspektif oluşturur.

• Sanat eserini tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargılama basamaklarında eleştirel düşünme  
 becerilerini kullanır.

• Kendi görsel sanat çalışmasını akranlarıyla birlikte değerlendirir.

Disiplinler Arası Boyut : Matematik, Geometri, Mimari, Endüstriyel Tasarım, vb. Alanlar  
  ile Bağlantı Kurulabilir.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Açıölçer, resim kâğıdı, resim kalemi, cetvel

Uygulama Alanı : Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim, Tasarım Temelli Öğrenme Yöntemi,  
  Bireysel Çalışma Yöntemi, Tartışma Yöntemi

Beceri Alanları : Yaratıcı düşünme, Esneklik, Yenilikçi Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara kalem ve çizgi tekniği

İki boyutlu yüzeye çizim

İki boyutlu boyama teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerden bir hafta öncesinde iç ve dış 

mekân görseli bulunan sanat eserlerini incelemeleri 
ve araştırmaları istenir. Sonrasında öğrencilerden in-
celedikleri sanat eserlerine ait görselleri derse getir-
meleri istenir. 

Kavramlar

Perspektif: Resmin iki boyutlu ortamdan, üç bo-
yut, yanılsaması vermek için kullanılan teknik (Tura-
ni, 2000, s.110).

Perspektif Çeşitleri:  Çizgi Perspektifi, Renk 
Perspektifi

Çizgi Perspektifi: Çizgi perspektifi oylum ve 
onun içindeki nesneler aynı görüş noktasına göre, 
bir yüzey üzerine yansıtılır. Bu yansıtma sonucun-
da nesneler bakış noktasından uzaklıklara göre ger-
çek boyutlarından daha büyük ya da ufak gözükür. 
Bu görünüşe göre, oylumun ve eşyaların tespiti çizgi 
perspektifi oluşturur. “Bakış noktası”, “kaçış noktası”, 
“ufuk çizgisi” gibi elemanlardan yola çıkılarak geo-
metri kullanılır (Turani, 2000, s.110).

Renk Perspektifi: “Hava Perspektifi” adı verilen 
renk perspektifi, bakış noktasından uzaklaştıkça göz-
lemci ve nesneler arasında artan ve ışığın yansıması-
nı etkileyen atmosfer tabakası yüzünden, nesnelerin 
renginin değişmesi işlemidir. Derinlik yanılsaması 
(Turani, 2000, s.110, 111).

Perspektifte Kavramlar: Üç Boyut, İz Düşüm, 
Bakış Noktası, Bakış Uzaklığı, Bakış Yüksekliği, Re-
sim Düzlemi, Ufuk Çizgisi, Kaçma Noktası, Esas 
Nokta

Tek Kaçışlı Perspektif: Ufuk çizgisi üzerinde tek 
bir kaçış noktası bulunan çizim.

Çift Kaçışlı Perspektif: Ufuk çizgisi üzerinde iki 
kaçış noktası bulunan çizim.

Üç Boyut Perspektifi: Düzlem üzerinde üç kaçış 
noktası bulunan çizim.

Ön Bilgiler: 
Ufuk çizgisi ve tüm kaçış noktalarının açısı, bakış 

açısı ile doğru orantılıdır. Bakış açımızı değiştirdiği-
mizde ufuk ve perspektif açımızı da değiştirmiş olu-
ruz. Bakış açımız ne derece yüksek olursa ufuk çizgi-
miz de o derece yüksekte olacaktır. Alt bakış açısında 
ise cisimler ve objeler büyüyormuş hissiyatı yarata-
caktır. Bu neden uzaklık ve derinlik perspektif açımı-
zı belirlemede önemli rol oynamaktadır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme, İçerik Geliştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci
Perspektif; iz düşümsel olarak kâğıt yüzeyi üstü-

ne çizilen, üç boyuta da sahip (en, derinlik ve yüksek-
lik) bir cismin iz düşümünden oluşur. Perspektif, ka-
çış noktaları sayısına göre sınıflandırılır. Bunlar: tek 
kaçış noktalı perspektif, iki kaçış noktalı perspektif, 
üç kaçış noktalı perspektif.

Perspektifte dört temel unsur vardır: 

• Bakış noktası 

• Bakılan cisim 

• Resim düzlemi 

• Kaçışlar(Işınlar)

Öğretmen tarafından, perspektif kavramla-
rı ve çeşitleri hakkında öğrencilere bilgi verilir. Dış 
mekân ve iç mekân çalışmalarından oluşan sanat ese-
ri örnekleri incelenir. Öğrencilerden, iç ve dış mekân 
örnekleri bulunan sanatçı çalışmaları üzerinden 
çözümleme ve yorumlama yapmaları istenir. Öğret-
men, öğrencilere şu soruları yöneltir:

• Bu eserdeki kaçış noktası/noktaları nerededir?

• Bu eserdeki ufuk çizgisi nerededir?

• Bu eserde kaç kaçış noktası vardır? vb.

Eleştirel şekilde yapılan çözümleme ve yorumla-
maların ardından öğrencilerden önlerinde bulunan 
kâğıda ufuk çizgisini çizmeleri istenir. Ufuk çizgi-
sinin üzerine koyacakları açıölçer yardımıyla ufuk 
noktasının etrafına 15 derecelik kaçış çizgileri çizme-
leri istenir.
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Öğrencilerden çizdikleri kaçış noktaları 
üzerinden yola çıkılarak perspektif çizimler 
yapmaları ve 2 boyutlu renki resim tekniğiyle 
boyamaları istenir. Çizim sırasında öğretmen 
farklı yönergeler verir: 

Binaların boyları birbirlerinden farklı ol-
malı,

Nesneler birbirinden farklı ölçüde olmalı, 
Farklı cisimler kullanılmalı vb.

Örnek Çalışmalar: 

Görsel 182: Çizgi perspektifi

Görsel 184: Tek kaçış noktalı perspektif çizimi Görsel 185: Tek kaçış noktalı perspektif çizimi

Öğretmen, öğrencilerin bitirdikleri çalışmalarını 
sergiler ve kaçış noktalarına göre sınıflandırır. Tüm 
öğrenciler sergilenen çalışmaları yorumlar ve değer-
lendirirler. 

Görsel 183: Renk perspektifi
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KAYNAKLAR

Turani, A. (2000). Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi.

Ek Etkinlik Önerisi
Kaçış noktalarından faydalanarak harf, sayı ve 

kelimelerden oluşan tipografik çalışmalar önerilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Öz Değerlen-

dirme Formu”na etkinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz.

Görsel 186: Tek kaçış noktalı perspektif çizimi

Görsel 188: Tek kaçış noktalı perspektif çizimi

Görsel 187: Tek kaçış noktalı perspektif çizimi

Görsel 189: Tek kaçış noktalı perspektif çizimi
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ETKİNLİK NO : 60

ETKİNLİK ADI : EX-LİBRİS VE ANADOLU UYGARLIKLARI

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Görsel sanat çalışmasının planlama, ürün oluşturma, değerlendirme aşamalarını düzenler.

• Görsel sanat çalışmasındaki fikirleri sözel, görsel veya sembolik olarak çeşitli biçimlerde gösterir.

• Tarihteki olayları ve tarihimize katkı yapmış şahsiyetleri araştırarak imgesel çalışma yapar. 

• Görsel sanat çalışmalarında nesneler, olaylar veya olgular arasında soyut benzeşimler kurar. 

• Anadolu uygarlıklarına ait eserleri yerel olanaklara dayalı inceler.

• Görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini açıklar. 

• Sanat eserinin duygu, inanç ve estetik değerler üzerinde yarattığı etkileri yorumlar. 

• Eserlerini Türk kültüründen etkilenerek oluşturan sanatçıları inceler.

Disiplinler Arası Boyut : Arkeoloji, Tarih, Matematik 
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Baskı resim mürekkepleri, çeşitli kalınlık ve boylarda merdane,  
  tükenmez kalem, 50x70 cm maket kartonu, A4 asetat kâğıdı,  
  makas, maket bıçağı, 12,5x17,5 cm bristol kâğıt, 12,5x17,5 cm  
  200 gr resim kâğıdı, tahta kaşık.
Uygulama Alanı : Özgün Baskı Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma, Soru-Cevap, Gözlem, Buluş Yoluyla Öğrenim

Beceri Alanları : Yaratıcılık, Esneklik ve Uyum Yeteneği.

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Baskı Resim

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Öğrencilerden Anadolu uygarlıkları ve bu uygar-
lıkların tarihindeki önemli kişiler üzerine araştırma 
yapmaları istenir.

Kavramlar

Konu, Tema, Anadolu Uygarlıkları, Sembol, 
İmge, Simge, Yüksek Baskı Resim, 

Ön Bilgiler

Tarihsel ve kültürel imge, simge, sembolleri bilir.

Anadolu uygarlıkları ve sembollerini bilir.

Konu ve tema bağlamında kompozisyon ilkeleri-
ni tasarım için kullanır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Süreçte ve üründe farklılaştırma, bağımsız çalış-
ma stratejisi.

Öğrenme-Öğretme Süreci

Çalışma öncesinde soru-cevap yöntemi kullanı-
larak öğrencilerin ön hazırlıkları ve konuya ilişkin ön 
bilgileri üzerinde  durulur. Ardından aşağıdaki bilgi-
ler öğrencilerle paylaşılır: 

Exlibris/ekslibris, genel bir ifade ile “....’nın kitap-
lığına ait” anlamına gelen, kitap içi sembollerden olu-
şan, baskı resim teknikleri ile yapılan kişi ismi gibi 
tanımlamaların yer aldığı sembollerle oluşturulmuş 
çoğaltılmış küçük resimlerdir. Bu semboller, kitabın 
kimin kitaplığına ait olduğunu göstermek amacıyla 
kitap içine yerleştirilmiştir. Avrupa sanatı tarihinde 
yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Dünya sanatı ba-
kımından da çeşitli örnekler olmasına karşın exlib-
ris yazısı yer almadan da, kitaplık, kişi ya da kuruluş, 
ülke, yönetici vb. gibi sembolik tanım ve grafiksel ta-
sarımlar kullanılmaktadır. 20. yy. da sanatçılar önem-
li olay ve kültürel temsiliyet için de özel exlibrisler 
yapmaktadır. Tarihsel sürece bakıldığında önemli 
kişi, olay vb. için ekslibrislerin yapıldığını görüyoruz. 

Hatta günümüzde sanatçılar eser değiş-tokuşunda 
ekslibrisi bir değer karşılığı olarak kullanmaktadır.

Exlibris sembol tasarımını içermesi nedeniyle 
grafik, resim ve baskı resim tekniklerini içermekte-
dir.  Tasarım ve çoğaltım aşamalarında rengin hangi 
sırayla basılacağının planlanması kendi içinde mate-
matiksel bir çözümü gerektirmektedir.

Konuyla ilgili yukarıdaki ön bilgiler verildikten 
sonra tasarım aşamasına geçilmesine yönelik konu 
olarak Anadolu uygarlıkları ve Türk tarihindeki 
önemli kişiler üzerine konuşulur. Her öğrenciden 
Anadolu uygarlıkları ve Türk tarihindeki önemli ki-
şiler üzerine araştırma yapması ve belirlediği uygar-
lık/kişi üzerine exlibris tasarımı yaparak bir sonraki 
derse gelmesi istenir.

Burada öğrenciden beklenen yaşadığı coğrafya-
da daha önce var olan Anadolu uygarlıklarını ve bu 
uygarlıklara ait sembolleri kendi tasarım anlayışı ile 
yorumlayarak yeni bir exlibris tasarımı yapmasıdır. 
Exlibris A5 kâğıt (12,5x17,5 cm / Bir kitabın olabil-
diği standart büyüklüğü geçmemesi tercihtir.) boyut-
larına uygun olarak basılacağı düşünülerek tasarlan-
malıdır. 

Exlibris tasarımında grafik anlatım dili, sembo-
lik anlatım ve yazı birlikte kullanılmalıdır. Hazırla-
nan tasarım maket karton üzerine tükenmez kalem 
ile bastırarak (iz/çukur bırakarak) çizilmelidir. Ne-
gatif-pozitif alan baskı alınmasını sağlamaktadır. Bu 
materyaller baskı resim aşamasında üzerine merdane 
ile boya verilerek kâğıda baskısı alınır. 

Öğrenciler ile durum değerlendirmesi yapılır ve 
öğrenciler bir sonraki aşamaya, uygun renk almasını 
istediği ya da farklı renk vermek istedikleri parçaları 
hesaplar, bu yeni aşamayı planlayarak asetat kâğıt ile 
o bölgeyi kapatırlar: bu asetat parçasını boya verme 
aşamasında uygun gördükleri renk ile boyar ve ka-
lıp maket karton üzerine koyarlar. Öğrenciler, renkli 
olmasını istedikleri tüm alanın şekil ve görünümüne 
karar verirler. Asetat kâğıt ile uygun biçimde parça 
keser, istedikleri rengi verip çalışma üzerine koyarak 
baskısını alırlar. 
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Bu aşama hem keyifli hem de uzun deneysel bir 
süreci barındırdığı için öğrenciler yaratıcı özellikle-
rini yüksek seviyede kullanır. Buluş yoluyla öğrenim 
yöntemine uygun bir süreç olarak görülmektedir. 

Bu uygulama ve tasarım aşaması eksiltme (tasa-
rımdan bazı renk, görsel vb. çıkarmak), eklemeler 
(tasarıma bazı renk, görsel vb. eklemek) ile rengin üst 
üste geldiğinde ortaya çıkan etkilerinin değerlendi-
rilmesi ve karar aşamalarını içermektedir.

Bu aşamada ortaya çıkan her biri orijinal çalış-
maların değerlendirmesinde materyal, tasarım, plan-
lar konularında farkındalık oluşturulmuş olması ve 
sürecin değiştirdiği estetik kazanımlar dikkate alın-
malıdır. Çoğaltılacak ve tekrar basımı yapılacak çalış-
maya karar verilerek çoğaltıma geçilir. En az 10 adet 
basılarak çoğaltılan eserler öğrenci tarafından imza-
lanır ve numaralandırılır.

Bir sonraki aşama olarak öğrenciler, deneysel 
aşamada bastıkları diğer çalışmaları arasından bir 
başka eseri yeniden seçer ve ekleme-çıkarmalar ile 
çoğaltım aşamasını yeniden uygularlar. Aynı sürecin 
2. kere ancak öğrencilerin birbirlerine destek vererek 
yapmalarına olanak tanınan bu süreç, öğrencilerin 
bireysel karar verme, grup çalışmasına katılım, sanat 
teknikleri ve anlamına yönelik eleştiri gibi özellikle-
rinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. 

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Ex-libris Anadolu Uygarlıkları 
Öz Değerlendirme Formu” na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO :  61
ETKİNLİK ADI :  GÖBEKLİTEPE FİGÜRLERİM
Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras 

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasının planlama, ürün oluşturma, değerlendirme aşamalarını düzenler.

•  Gözleme dayalı kısa ve uzun süreli çizimlerinden faydalanarak kompozisyon oluşturur.

•  Üç boyutlu çalışmalar oluşturmak için oyma, asamblaj veya modelleme tekniklerini kullanır.

•  Anadolu uygarlıklarına ait eserleri yerel olanaklara dayalı inceler.

•  Bir sanat eserini günümüz ve yapıldığı dönem şartları açısından karşılaştırarak analiz eder.

•  Sanat eserinin duygu, inanç ve estetik değerler üzerinde yarattığı etkileri yorumlar. 

Disiplinler Arası Boyut : Tarih

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Seramik Çamuru (Kil), Ahşap Modelaj Setleri, Amerikan Bezi, Ahşap  
   Merdane, 30 cm’lik çıtalar

Uygulama Alanı :  Üç Boyutlu Tasarım/ Rölyef Çalışması

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Temelli Öğretim

  Bireysel Çalışma Yöntemi

  Anlatım

  Gösterip Yaptırma Yöntemi

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme Becerisi

  Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Rölyef

3 Boyutlu Tasarım İçin Eskiz Maket Yapımı 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Göbeklitepe ile ilgili araştırma yapılmalıdır.

Kavramlar

Göbeklitepe: Şanlıurfa’nın Örencik köyü yakın-
larında yer alan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı 1963 
yılında, İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortak-
lığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında 
keşfedilmiştir. Göbeklitepe alanı, 12.000 yıl boyunca 
doğal çevresi içerisinde el değmeden kalabildiği için 
önemli arkeolojik buluntular bulunmaktadır (URL 
1,2021).

Form: Bir nesnenin doğal yapısı; bir nesnenin 
görme ya da dokunma duyuları ile algılanmasını sağ-
layan kendine özgü gerçekliği (Keser, 2009:133).

Rölyef: 

Ön Bilgiler

Göbeklitepe ile ilgili bilgi verilirken tarih öğret-
meninden destek alınır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme-Bağımsız Çalışma

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğretmen derse başlarken öğrencilere şu soruları 
yöneltir:

1. Göbeklitepe’yi duydunuz mu?

2. İçinizden Göbeklitepe’ye giden oldu mu?

3. Peki, Göbeklitepe’ye gitmek ister miydiniz?

 Dedikten sonra öğrencilerin cevaplarını alır. Ar-
dından öğrencilere Göbeklitepe ile ilgili belgesel 
izletir.

• Göbeklitepe ile ilgili belgesel izlendikten sonra, 
tapınaklarda yer alan figüratif eserlerin fotoğraf-
ları öğrencilere gösterilir. 

Görsel 190: Göbekli Tepe figürleri Görsel 191: Göbekli Tepe figürleri
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3 çeşit rölyef vardır. 

a. Yüksek Rölyef: Form, arka zeminden çok yük-
sektir.

b. Düşük Rölyef: Formun zeminden yüksekliği az-
dır.

c. Gömülü Rölyef: Oyuk ya da intaglio olarak da 
adlandırılır (Keser, 2009:286). 

Tanım yapıldıktan sonra rölyef örneklerinin fo-
toğrafları gösterilir.

• En çok hangi resimlerden ve figürlerden et-
kilendikleri sorulur.

• Ardından rölyef hakkında bilgi verilir.

Rölyef: 1. Düz bir yüzeyden bir parçanın ya da 
yüzeyin tamamının dışarı uzaması için yapılan tasa-
rım, kompozisyon. Kabartma. 2. Resim ve heykel ara-
sında bulunan bir sanat formu. 3. Bir resimde oluştu-
rulan üç boyutluluk yanılsaması ya da izlenimi.

Görsel 192: Göbekli Tepe figürleri Görsel 193: Göbekli Tepe figürleri

Görsel 194: Göbekli Tepe figürleri Görsel 195: Göbekli Tepe figürleri
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Ek Etkinlik Önerisi 
Kil yerine oluklu mukavva veya bakır levha kul-

lanarak Göbeklitepe bölümlerinin, yüzey üzerine 
maketi yapılabilir. Göbeklitepe belgeseli TRT Belge-
sel’den izlenebilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Materyal 

Geliştirme Formları”na etkinlik karekodu ile ulaşabi-
lirsiniz.

Kaynaklar

URL 1https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44420/gobekli-
tepe-arkeolojik-alani-sanliurfa.html Erişim Tarihi: 
17.06.2021

Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü. Ütopya Yayınevi.

https://www.trtbelgesel.com.tr/tarih/gizemli-tarih-gobek-
litepe/gizemli-tarih-gobeklitepe-or-trt-belgesel-128995

• Göbeklitepe ile ilgili gördükleri resimlerde rölyef 
tanımına uyan eserler olup olmadığı sorulur.

• Gördükleri resimlerde akıllarında kalan figürleri 
düşünerek kâğıda eskiz çizmeleri istenir.

• Ardından her bir öğrenciye malzemeler dağıtılır.
• Rölyef (kabartma) başlamadan önce kilin yumu-

şak bir kıvama gelmesi için yoğurulup plaka aç-
mak üzere bezlerin üzerine yerleştirilmesi istenir.

• Kilin kenarlarına çıtalar yerleştirildikten sonra 
merdane yardımı ile istenilen taban kalınlığına 
ulaşılıncaya kadar açılıp inceltilmesi sağlanır.

• Ardından çizdikleri eskizleri açılan plakalar üze-
rine kalem ile çizmeleri istenir.

• Çizilen figürler üzerine kil eklenerek yükseltme 
tekniği ya da etrafı çökertilerek alçaltma tekniği 
ile rölyef çalışmasının yapılması aşamasına geçi-
lir.

• Uygulama tamamlandıktan sonra çalışılan yüzey 
fırça ve sünger yardımıyla pürüzsüz hâle getirilir.

• Çatlamadan yavaş yavaş kuruması için poşetlere 
sarılır, ara ara kuruma derecesi kontrol edilir.

• Kil rölyefler kuruduktan sonra imkânlar dâhilin-
de seramik fırınında pişirilebilir.

Öğrencilerden çalışmalarını ve etkinlik ile ilgili 
düşüncelerini paylaşmaları istenir. Öğrenci çalışma-
ları üzerinden analizler yapılır.

Görsel 196: Rölyef örneği Görsel 197: Rölyef örneği
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ETKİNLİK NO : 62

ETKİNLİK ADI : RENKLİ HEYKELLER DÜNYASINA YOLCULUK

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme 

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasında geleneksel ve güncel sanat malzeme ve tekniklerini bir arada kullanır.

• Görsel sanat çalışmasında evrensel sorunları mizahi açıdan ele alır. 

• Yerel kültüre ait motiflerin çağdaş sanatta kullanımını eleştirel bakış açısıyla tartışır.

• Görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini açıklar. 

Disiplinler Arası Boyut : Tarih-Arkeoloji, Edebiyat-Mizah

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Beyaz hazır seramik hamuru, şekillendirme için çeşitli   
  malzemeler, renkli akrilik boya, su bazlı vernik, yassı geniş   
  kestirme fırçası, faklı kalınlıklarda resim boya fırçaları

Uygulama Alanı : Heykel

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim, Buluş Yoluyla Öğretim, Gözlem,  
  Beyin Fırtınası, Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap

Beceri Alanları : Yaratıcılık, Yenilik, Özgünlük, Tasarım Odaklı Düşünme.

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

3 boyutlu uygulama teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
H. Daumier’in heykelleri ve mizah anlayışına yö-

nelik ön inceleme ve araştırma yapılır. 

Kavramlar
Konu, tema, geleneksel heykel, çağdaş heykel, 

sembol, imge, simge.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
İçerik Zenginleştirme

Ön Bilgiler
Heykel malzemelerini bilir.
Öğrenme-Öğretme Süreci:
Bu çalışmanın ön çalışması olarak aşağıda yer 

alan sorulara sınıf içinde tüm öğrencilerin aktif katı-
lımı sağlanarak cevaplar aranır:

Heykel renkli midir? Heykelin rengi nedir? Sizce 
heykel hangi renklerde olabilir?

Geleneksel heykel üzerine neler biliyoruz?
Çağdaş sanat ve heykel için neler söyleyebiliriz? 
Sınıf içinde soru cevaplar ile heykelin bizim gör-

sellerle oluşmuş algımızda nasıl olduğunu fark etme-
ye çalışıyoruz. Zira ilk çağlardan itibaren heykellerin 
kendi dönem ve kültürel özelliklere göre renklendi-
rildiğini ve tarihsel süreçte toprak altında kalmala-
rı nedeni ile boyanın üzerlerinden toprağa karışarak 
mermerin kendi rengi ile Arkeolojik araştırmalar-
da elde edildiğini hatırlıyoruz. Arkeolojik buluntu-
lar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar heykellerin 
üzerlerinde farklı renklerde boya kalıntılarının bu-
lunmasını sağlamıştır. Bu da bize heykel kavramı-
nın algımıza nasıl yer ettiğine dair önemli bir süreci 
fark ettirmiştir. Heykellerin tarih boyunca kültürlere 
göre değişen boyama yaklaşımları ile anlam ve ifa-
de bakımlarından önemli bir öğreti nesnesi olarak 
kullanıldığını hatırlayarak, bu bilgiye sahip olmadı-
ğımız sürecin bizde yarattığı renksiz heykel kavramı 
üzerinde sınıf olarak sanat tarihi görselleri üzerin-
den tartışılması önemlidir. Arkeolojik buluntuların 
geçmiş yerel kültüre ait motifleri içermesi ve  çağdaş 
sanat yaklaşımlarında ise bu motiflerin kullanılması 
yaygın ve doğası gereği normaldir. Bu yerel motifle-
rin sanat tarihinde kullanıldığı örneklerde farklı yak-
laşımlara ve gelenekle - modernin eleştirel bakış açı-
sına da rastlamak mümkündür. 

Yukarıdaki soru-cevap bilgi paylaşımı aşaması 
sonrası "Heykelde mizah olur mu?" sorusundan ha-
reket ile öğreti kaynağı olarak kullanılan heykelin 
oyuncak ya da mizahi anlatım aracı olup olmadığı 
ve bunun hangi tarihsel süreçte hangi sanatçılar tara-
fından uygulandığı üzerine sınıfta soru cevap olarak 
konuşurken geleneksel toplumlarda çocuk oyuncağı 
olarak ahşap, kil, metal vb. farklı heykellerin yapıldığı 
bilgisi pekişmektedir. Mizah ve heykel çalışması için 
H. Daumier’in eserlerinin görselleri öğrencilerle pay-
laşılarak hem mizah hem de renk unsurunu bir arada 
inceleme ve yorumlama aşamasına geçilir.

Uygulama aşamasına geçilmeden müzelerden ya 
da çevreden bir heykelin farklı açılardan fotoğraflan-
ması istenir. Bu heykel, mizah ve yorum ile yeniden 
tasarlayacakları çalışma için gereklidir. Seçtiği heykel 
fotoğraflarını masaya dizen öğrenci, bu eserin anlamı 
ve sanatçının ifade etmek istediğinin ne olabileceği 
üzerine yorum yapar. Öğrenci bu heykele mizahi yön 
eklemek istediğinde neler yapılabileceğini ifade ede-
rek çalışmasını tanımlamaya başlar. Bu  mizah yakla-
şımı ile yorumlama aşmasına rengin  nasıl bir katkı 
sağlayacağı üzerine konuşulur ve bu uygulamaya yö-
nelik çözüm üretir.. Uygulama için tasarımını çizer 
ve renklendirir.

Sonraki aşama olan biçimlendirme, aynı zaman-
da kullanılacak malzemelerin de seçimini içermek-
tedir. Bu aşamada çeşitli açılardan çekilen fotoğraf-
lardan yola çıkarak uygulamasına başlayan öğrenci, 
tasarımına bağlı kalarak seramik hamuru ile heykeli-
ni biçimlendirme aşamasını tamamlar.

Biçimlendirme aşaması tamamlanan heykelin 
renk kullanılma aşaması, aynı zamanda biçimle mi-
zah eklenmemiş eserin, renkle mizaha yaklaşması 
için önemlidir. 

Biçimlendirme aşamasından sonra kurumaya bı-
rakılan heykel, öğrencinin kendi tasarımından yola 
çıkarak renklendirme aşamasına geçilir. Bu aşamada 
gerekli gördüğü değişiklikleri renk uygulaması yar-
dımıyla düzeltir, geliştirir ve sorgular. Rengin biçim 
üzerindeki etkisini ve sürecini tartışır.

Uygun kaide üzerinde sergilenen eserler sınıf 
olarak değerlendirilir. 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Renkli Heykeller Dünyasına Yol-

culuk Öz Değerlendirme Formu” na etkinlik kareko-
dunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK NO : 63

ETKİNLİK ADI : KARAKTERİMİ TASARLIYORUM

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Görsel sanat çalışmasının planlama, ürün oluşturma, değerlendirme aşamalarını düzenler.

• Tarihteki olayları ve sanatçıları araştırarak imgesel çalışma yapar. 

Disiplinler Arası Boyut : Türkçe- Edebiyat

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Kurşun kalem (siyah-kahverengi) (2B, 3B Vb.) silgi, füzen, kuru  
  pastel boya, yağlı pastel boya, çeşitli kâğıtlar

Uygulama Alanı : Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İstasyon Yöntemi

Beceri Alanları : Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara kalem Tekniği

Füzen

Kuru Pastel/Yağlı Pastel Boyama Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Her öğrenciye belli standartlarda 5’er adet eskiz 
kâğıdı verilir.

Kavramlar

Çizgi, doku, boyut, karakter, yan karakter

Ön Bilgiler

Özgünlük ve etik bilgiler konusunda bilgi verilir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Üründe Farklılaştırma, İçerik Geliştirme, Kade-
melendirilmiş Etkinlikler

Öğrenme-Öğretme Süreci

Karakter Oluşturma Süreci

Öğretmen, öğrencilere karakter ve kişilik hakkın-
da kısaca bilgi verir. Ayrıca bu kavramlar arasındaki  
farkın anlaşılmasını sağlar.

• Kişilik özneldir.

• Karakter nesneldir.

• Kişilik bireyin dış görünüşü ve davranışıdır.

Karakter bireyin kendine özgü olan onu başkala-
rından ayıran ana özelliktir. Kişilik zamanla değişir. 
Karakter daha uzun sürer.

• Kişilik saç rengi, göz rengi, boy, kilo vb. dış görü-
nüşü kapsar.

• Karakter içsel benliği gösterir.

Ardından öğrencilere en sevdikleri karakterler, 
tarihteki olaylar, sanatçılar sorularak bilgi alınır. Ar-
kadaşlarının söyledikleri karakterler hakkında farklı 
özellikler varsa onlar hakkında yorumlama yapılır. 
Daha sonra sinema senaryosu ve hikâye yazımında 
karakter yaratmak için uygun adımlar ile ilgili bilgi 
verilir. Bunun için insan(hayvan, bitki vb.) tanımlan-
malıdır.

• Sinirli

• Duygusal

• Sakin

• Zeki

• Romantik

• İşkolik

• Öz Güvenli

• Bencil

• Neşeli

• Kurnaz

• İnatçı

• Cimri gibi özellikler belirtilir.

Daha sonra karakterimizin fiziksel özellikle-
ri yani yaşı, gözü, saç rengi, boyu, kilosu, eli, kolu, 
boynu gibi bütün özellikler sıralanmalıdır. Fiziksel 
ve psikolojik analizi bittikten sonra bu özellikteki 
insan(hayvan, bitki, nesne) çizim aşamasına geçilme-
lidir.

Öncelikle öğrencilere 5 adet kâğıt dağıtılır. Öğ-
rencilere dağıtılan bu kâğıtlara kendi belirledikleri 
özelliklerde birer karakter tasarımı çizmesi istenir(-
her kâğıda ayrı bir karakter tasarımı çizilir).  Öğren-
cinin zihninde canlandırdığı ve özelliklerini kendi 
seçtiği karaktere hangi çiziminin daha çok benzediği 
sorulur ve bir tanesini seçmesi istenir. Öğrenci tara-
fından seçilen çalışmanın detaylı, renkli/ siyah beyaz 
ve farklı perspektiflerde değişik duruşlarda çizilmesi 
istenir.

Daha sonra bu karakter için tarihteki olayları ve 
sanatçıları araştırarak, Türkçe ve edebiyat öğretmen-
lerinden bilgi alarak hikâye oluşturmaları ve bütün 
hikâyeyi imgesel olarak resmetmesi istenir ve çalışma 
sonlandırılır. 

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Karakter Tasarlıyorum Kontrol 
Listesi”ne etkinlik karekodlarını okutarak ulaşabilir-
siniz.
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ETKİNLİK NO : 64

ETKİNLİK ADI : BİR GÜNÜM

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasındaki fikirleri sözel, görsel veya sembolik olarak çeşitli biçimlerde gösterir.

• Görsel sanat çalışmasında ses, hareket ve görüntü oluşturmak için dijital teknolojiyi kullanır.

• Görsel sanat çalışmalarında nesneler, olaylar veya olgular arasında soyut benzeşimler kurar.

• Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

• Sanat ve teknoloji arasında bağlantı kurar.

Disiplinler Arası Boyut : Bilişim Teknolojileri
  Müze 
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Farklı renklerde postitler, akıllı telefon veya dijital  fotoğraf  
  makinesi veya bilgisayara bağlı web kamerası, tripod, herhangi  
  bir stop motion uygulaması
Uygulama Alanı : Animasyon

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birliğine Dayalı Öğretim

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları : Bilgi, İletişim ve Teknoloji Yeterliği

  Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

İllüstrasyon

Modelleme

Fotoğraf Çekimi

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilere bir sonraki hafta getirmeleri gereken 

araç ve gereçler hatırlatılır. Getirilecek malzeme lis-
tesi yazılır.

Kavramlar

Stop Motion Animasyon: Stop motion, durağan 
3 boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir 
animasyon türüdür. Kuklalar veya oyun hamuru ile 
yapılmış modeller kullanılır. Stop motion tekniği; 
kamerayı objeye karşı ayarlayıp tek kare çekip sonra 
objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek ve 
bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamaktır. Çe-
kilen tek kare resimleri ardı ardına dizip (her sani-
ye için 15-24 kare) oynatılması ile hareket elde edilir. 
Sahneler montajlanarak film tamamlanır. Bu işlemle-
rin çoğu çizgi film tekniği ile aynıdır.

Pixilation Animasyon: Pixilation, canlı aktör-
lerin bir veya daha fazla kare çekilirken tekrar tek-
rar poz vererek ve sonraki kare veya karelerden biraz 
önce pozu değiştirerek bir animasyon filminde kare 
kare nesne olarak kullanıldığı bir stop motion tekni-
ğidir. Oyuncu bir tür canlı durma kuklasına dönüşür.

Onion Skin (Soğan Zarı): Animasyonun teme-
lini oluşturan bu kavram, bir karede hareket oluştu-
rurken, bir önceki karede olan hareketi izleyip ona 
göre hareketin ilerleyişine karar vermek ile ilgilidir. 
Eskiden ışıklı masada kâğıtları üst üste koyarak çizim 
yapan animatörler, alttan gelen ışıkla şeffaflaşan kâ-
ğıtlarda daha önceki çizimlerini görerek animasyon-
larının gidişatlarını belirlerlerdi. Stop motion uygu-
lamaları da soğan zarı etkinleştirildiğinde, bir önceki 
fotoğrafı kadrajda flu olarak göstererek animatöre 
hangi cismi ne kadar oynattığı ile ilgili bilgi verir. 

Ön Bilgiler
Pixilation stop motion tekniği ile yapılmış örnek 

çizgi film izlenir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Zenginleştirme, Yeniden Kurgulama

Öğrenme-Öğretme Süreci:
Öğretmen, etkinliğe animasyon tarihini anlata-

rak, geçmişte yapılmış stop motion çizgi filmlerden 
örnekler göstererek giriş yapar. 

Öğretmen pixilaiton animasyonu öğrencilere 
anlattıktan sonra “Stop motion çizgi film oluşturu-
lurken, normal bir film çekiminden farklı olarak gö-
rüntü elde edimi, hareketin kare kare fotoğraflanıp 
birleştirilmesi ile elde edilir. İnsan gözü için sürekli 
sayılabilecek ideal bir görüntünün saniyede 24/25 ka-
reden oluşması gerekmektedir.” açıklamasını yapar.

Öğrencilerden sıradan bir günde yaptıkları akti-
viteleri yazmaları istenir. Öğrencilerin yazdıkları ak-
tiviteler gözden geçirilerek birleştirilir, ortak yazılan 
aktiviteler tekrardan yazılmaz. 

Mümkünse beyaz veya sade/düz bir renge boyan-
mış bir duvarın önüne, tripod ve kamera hem duvarı 
hem de öğrenciyi kadraja alacak şekilde kurulur.  Bu-
rada amaç: duvarın boş bir kâğıt olarak, öğrencinin 
de bir çizgi film karakteri olarak fotoğraflanmasıdır. 
Bir öğrenci pixilation sırasında modellik yaparken 
bir diğer öğrenci fotoğraf çeker, diğer öğrenciler de 
postitleri duvara yapıştırarak şekiller oluştururlar. 

Örneğin yazılmış senaryoya göre öğrenci, otobü-
se binecekse; model olan öğrenci sabit bir dururken 
diğer öğrenciler postitleri bir otobüs görünümü ve-
recek şekilde yapıştırırlar. Her postit yapıştırıldığın-
da ilerleme fotoğraflanarak, bir öğrencinin günlük 
hayatında ilişki kurduğu nesneler teker teker oluşup 
yok olur. Öğrencilerin çalışma esnasında birbirleri ile 
yardımlaşmalarına imkân tanınır. Oluşturulan her 
animasyon öğrencilerle birlikte izlenir ve yorumla-
nır. Öneriler hakkında konuşulur.

Bu etkinliğin sonunda, öğretmen, sanat ve tekno-
loji arasındaki bağa ilişkin olumlu ve olumsuz yanları 
sınıf içinde  sorgular.

Ek Etkinlik Önerisi
Kurguya ses ve müzik ekleme yapılır.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.
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ETKİNLİK NO : 65

ETKİNLİK ADI : TEMA ODAKLI DİJİTAL ÖYKÜLEME TASARIMI

Etkinlik Türü : Genişletilmiş Araştırma Odaklı Etkinlik 

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme, Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 2-4 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Görsel sanat çalışmasının planlama, ürün oluşturma, değerlendirme aşamalarını düzenler.

• Görsel sanat çalışmasında geleneksel ve güncel sanat malzeme ve tekniklerini bir arada kullanır. 

• Görsel sanat çalışmasındaki fikirleri sözel, görsel veya sembolik olarak çeşitli biçimlerde gösterir. 

• Görsel sanat çalışmasında ses, hareket ve görüntü oluşturmak için dijital teknolojiyi kullanır. 

• Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

• Sanat ve teknoloji arasında bağlantı kurar. 

• Görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini açıklar. 

• Kendi görsel sanat çalışmasını akranlarıyla birlikte değerlendirir.

Disiplinler Arası Boyut : Teknoloji-Müzik-Edebiyat-İllüstrasyon
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Bilgisayar, projeksiyon, fotoğraf makinesi, cep telefonu, kulaklıklı 
  mikrofon, yaka mikrofonu, ses kayıt cihazı, tripod, içerik üretimi, 
  içerik kurgusu ve içerik yayınlama amaçlı tasarım programları, 
  internet erişimi, taslak geliştirme materyalleri (storyboard çalışma 
  kâğıdı)

Uygulama Alanı : İllüstrasyon tasarımı, animasyon tasarımı

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gözlem, Grup Çalışmaları, Online Etkileşimler ve Uygulamalar, 
  İçeriği Sanatsal Faaliyetlere Aktaran Etkinlikler Araştırma, Uygulama, 
  Soru-Cevap, Keşfetme, Tasarım, İşbirliğine Dayalı Öğrenme

Beceri Alanları : Yaratıcı Düşünme Becerisi, Eleştirel Düşünme Becerisi

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Dijital Çizim ve Boyama Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Dijital öyküleme ilkeleri ve türlerine ilişkin örnek 

görsellere dayalı sunum hazırlanmalıdır.
Dijital ortamda çizim, renklendirme ve harekete 

ilişkin ön çalışma yapılmalıdır.

Kavramlar
Dijital Öyküleme: Kişisel öykülemeler, etkile-

şimli öyküleme uygulamaları, web temelli öyküleme 
yaklaşımları, dijital kısa filmler gibi çok yönlü, çok 
kanallı, çok amaçlı ve görsel imaj, ses,  video gibi 
farklı bileşenler ile zenginleştirilmiş; bireylerin duy-
gu, düşünce ve bakış açılarını ifade etmelerine olanak 
tanıyan bir yansıtma sürecidir.

Ön Bilgiler
Dijital içerik üretimine ilişkin yöntem ve teknik-

leri bilir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç farklılaştırma

Öğrenme-Öğretme Süreci
Dijital öyküleme kavramı üzerinde durulur. Diji-

tal öykülemenin öğretim ortamlarında öğrencilerin 
aktif katılımını sağlayan görseller (illüstrasyon-gra-
fik-fotoğraf, çizim), ses (seslendirme-müzik), video 
(gerçek görüntü-animasyon) tasarımına dayalı bir-
çok etkinliği içeren, dijital anlatı yaratma süreci ol-
duğuna vurgu yapılır. Dijital öyküleme etkinlikleri 
olan tasarıma ilişkin karar verme, problem çözme, 
yaratıcı potansiyellerini gösterme ve yaratıcılık gös-
tergeleri içeren bir öykü oluşturma süreçlerine ilişkin 
bilgi verilir. Dijital öyküleme sürecinde öğrencilerin 
kendilerini tanımalarına, düşüncelerini, hayal güçle-
rini, deneyimlerini, duygularını yansıtmalarına yara-
tıcı potansiyellerini ortaya çıkarmalarına olanak ta-
nıyan ve yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlayan bir 
ortam oluşturulmasına dayalı beyin fırtınası gerçek-
leştirilir. Dijital öyküleme sürecinde öğrencilerin tek-
noloji, iletişim, görsel ifade biçimi çerçevesindeki be-
cerilerini öne çıkarmalarına zemin hazırlanır. Dijital 
öyküleme amaçları olan derinlemesine bilgi vermek, 
hatırlatma yapmak, duygu ve düşünceleri paylaşmak 

bağlamlarından bahsedilir. Dijital öykü oluşturma-
ya dayalı kişisel öykülemeler, etkileşimli öyküleme 
uygulamaları, web temelli öyküleme yaklaşımları ve 
dijital kısa filmler hakkında bilgi verilir. Dijital öykü-
leme yaklaşımında sürecin önemi üzerinde durulur. 
Dijital öyküleme sürecinde öğrencilerin yaşadıkları 
deneyimleri, yeterliliklerini ve kendilerini ifade et-
meye ilişkin bakış açılarını işe koşmaları amaçlanır. 
Öğrenciler ile sürecinin nasıl yapılandırılacağı, hangi 
ortamlarla ilişkilendirileceği, ne tür bir platform üze-
rinden gerçekleştirileceği,  ne şekilde bir iş bölümü 
yapılacağı gibi noktalar belirlenir. Bütün bu sürecin 
günümüz teknolojik olanakları ile ilişkili olarak çok 
yönlü ve etkileşimli bir teknoloji temelli öğrenme or-
tamı ile ilişkilendirilmesine dikkat edilir.

Bu etkinliğin aşamalar şu şekildedir:

• Dijital öyküleme ve bileşenlerine dayalı kuramsal 
ve örnek uygulamalar ile farkındalık oluşturulur.

• “Dijital öyküleme süreci nasıl tasarlanır, dijital 
öyküleme bileşenlerinin oluşturulmasında ne-
lere dikkat edilmelidir, süreçte kimler görev alır 
ve hangi görevler gerçekleştirilir? Gruplar nasıl 
oluştulmalıdır? Öyküleme sürecinin öyküleme 
taslağı (storyboad) tasarımı ve uygulama süreci 
nasıl planlanır?” soruları öğrencilerle birlikte ya-
nıtlanır.

• Dijital öyküleme bileşenlerinin her bir parçasının 
oluşturulması, dönüt ve düzeltme süreci gerçek-
leştirilir.

• Dijital öyküleme bileşenlerinin birbiri ile ilişki-
lendirilmesine yönelik dönütler ve dönütlere da-
yalı geliştirme çalışması tamamlanır.

• Dijital öyküleme bileşenleri bir araya getirilir ve 
farklı platformlarda paylaşılır, dönütlere dayalı 
olarak son düzeltmeler yapılır.

• Dijital öykülemenin bileşenleri ve sürece ilişkin 
ölçütler çerçevesinde değerlendirme yapılır.

Dijital öyküleme bileşenleri olan dijital öyküleme 
ögeleri, dijital öyküleme ortamı, dijital öyküleme sü-
reci, dijital öyküleme programları ve dijital öyküleme 
türleri hakkında bilgi verilir. 
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Kişisel söylem ya da bakış açısı, dijital öyküle-
menin temelini oluşturan bir bileşendir. Bu bileşen 
çerçevesinde öğrenci aslında öykünün temelinde ne 
söylemek istediğini ve öykülemeye ilişkin bakış açı-
sının söylemek istediklerini ne çerçevede yansıtmak-
ta olduğunu oluşturmaya başlamaktadır. Öğrencinin 
bir anlamda oluşturacağı öykü ile iletişim ve etkile-
şim içine girmesi sağlanır.

Ana tema, öyküyü ortaya koyma amacı, aslında 
öykünün niçin oluşturulduğu  ve neyi amaçladığı gibi 
kritik soruların yanıtlandığı aşamayı içeren bileşen-
dir. Bu bileşen oluşturulan öykü ve hedef kitle ilişki-
sini de somutlaştırmaktadır. Bu aşamada öğrenciler 
"Dijital öykünün teması hedef kitleyi öykünün sahibi 
kadar etki altına alıyor mu?” sorusunun yanıtını an-
lamlı ve etkili bir biçimde verir.

İçerik yapılandırma, öykülemeyi yapan ve öy-
külemeyi izleyen arası ilişkinin kurulması sürecini 
kapsamaktadır. Öykülemeyi gerçekleştiren öğren-
ciler, tasarım sürecinde dikkat çekme, odaklanma, 
duygusal bir etkileşim oluşturma gibi konular üzeri-
ne odaklanır.

Öğrenciler ile dijital öyküleme ögeleri olan öykü 
ve senaryo, süreç, müzik, ses ve görsel ögeler ve özel-
likleri üzerinde durulur. Öykünün var olan bir öy-
küden temelleneceği gibi, kişisel yaşam deneyimleri, 
gözlemler ya da kurgusal bir yapıdan yola çıkabilece-
ği vurgulanabilir. Öykünün temel noktaları belirlen-
dikten sonra dijital öykülemenin süresi ve amacına 
ilişkin senaryo oluşturma aşamasının önemi vurgu-
lanır. Senaryo ile öyküdeki mekânlar, karakterler, di-
yalog ya da etkileşimler belirlenir. Daha sonra görsel 
ögelerin türüne karar verilir. Bu bağlamda resimle-
me, fotoğraf, grafiksel anlatım gibi farklı türler ter-
cih edilebilir. Dijital öyküleme etkinliklerinde daha 
çok çizim ve karakter tasarımı odaklı bir türe yönel-
mek, yaratıcı performansı öne çıkarmak açısından 
öncelikli olmalıdır. Sürecin önemli ögelerinden biri 
olan ses öğesi üzerinde durulur. Seslendirme ve mü-
zik ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilir. Tüm bu öge-
lerin planlanması ile süreç oluşturulur. Bu ögelerin 
tasarlanmasında kişisel söylem/bakış açısı, ana tema, 
içerik yapılandırma, mesajın etki ve odak süresi bile-
şenleri öne çıkarılmalıdır:

Görsel 198: Dijital öyküleme öğeleri

Dijital
Öyküleme
Bileşenleri

Görsel
Ögeler

Ses

Öykü
ve

Senaryo

Süreç

Müzik
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Mesajın etki ya da odak süresi, dijital öykülerin 
hedef kitlede uyandırdığı algısal etkidir. Öğrenciler 
ile etkili dijital öykülerin ortak noktasının mesajın 
hedef kitlede daha çok etki uyandırması olduğu üze-
rinde durulur. Bu durumun temelinde ise mesajın 
kişinin duygu ve düşüncelerine dayalı olarak doğru-
dan ifade edilmesi yatmaktadır. Bu süreçte tasarımda 
kullanılan yazılı metinlerin niteliği, görsellerin içeri-
ği, seslendirmenin tonu ve etki alanının öyküleme ile 
uyumu ve gerekli noktalarda hem seslendirme hem 
yazılı metin hem de görseller ile vurgu yapılması öy-
külemenin içerdiği mesajın etki düzeyini ve hedef 
kitlenin mesaja odaklanma durumunu belirlemekte-
dir. 

Dijital öyküleme sürecinde sırası ile şu aşamalar 
izlenir: 
• Öyküye ilişkin fikir belirleme, 
• Öyküye ilişkin fikir çerçevesinde öyküleme türü-

nü belirleme, 
• Öyküleme ile ilişkili ana temayı belirleme, 
• Ana tema çerçevesinde verilecek mesajı belirle-

me, 
• Öykü/ana tema/mesaj ilişkisine dayalı içerik öge-

lerini (görseller, seslendirme, müzik, yazılı me-
tinler, videolar, animasyonlar) belirleme, 

• İçerik ögelerini bir senaryo kapsamında bir araya 
getirme ve öykü panosu (storyboard) oluşturma, 

• Öykü panosunu uygulamaya dönüştürme ve 
ürün ortaya koyma aşamaları gerçekleştirilir.
Ürün oluşturma sürecinde öğrenciler ile dijital 

öyküleme amaçlı online ya da yazılım temelli ola-
rak kullanılabilen programlar arasından öyküleme-
nin amacı ve etkileşim sürecine dayalı tercih yapılır. 
Öğrencilere programların bir kısmının oluşturulan 
ürünü paylaşmayı sağlarken bir kısmının ise sadece 
kişisel yaklaşım odaklı olarak ürün ortaya koyma-
yı sağlamakta olduğu vurgulanır. Dijital öyküleme 
program ve uygulamaların genel özelliklerine ilişkin 
bilgi verilir. Bu süreçte kullanıcı dostu arayüzlere sa-
hip olan programların tercih edilmesi önem taşır.

Öğrencilere öykülemenin hedef kitlede oluştur-
mak istediği anlam çerçevesinde türleri hakkında 
bilgi verilir. Eğitici içerikli, bir konuya ilişkin fikir 
verme içerikli, tarihî, güncel yaşamı yansıtan ya da 

duygu düşünce ve fikirlerin paylaşımı odaklı olabile-
ceği vurgulanır. Bu türlerin dışında bir kişiye ilişkin 
önemli bir öykü, karakter öyküleri, kahramanlık öy-
küleri, anı içerikli öyküler, birtakım olaylara ilişkin 
öyküler, macera öyküleri, başarı öyküleri, kişilerin 
hayatlarında önemli yeri olan öyküler, mekân/şehir/
bölge/yaşam alanı öyküleri, yaşam deneyimlerine ait 
öyküler, kişisel öyküler (rüyalar, deneyimler, hedef-
ler), yaşam içindeki bir noktaya ilişkin öyküler, aile 
kutlamaları ve paylaşımlarına ilişkin öyküler, kişisel 
ilgi alanlarına ve yaşam deneyimlerine dayalı öykü-
ler, kurgusal hikâyeler, bir film ya da kitaba dayalı 
fikirler, kişiler arası ilişkilere dayalı öyküler, görüş-
meler, şarkılar, resimli bulmacalar, çok kısa belgesel-
ler, hatıralar, bir konuya ilişkin ikna edici hikâyeleri, 
animasyonlar, öğretim içerikleri, şiirler, görsel yolcu-
luklara dayalı öyküler, adaptasyon öyküler olarak çe-
şitlenebileceği vurgusu yapılır (Erişti, 2014).
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bulunuşlukları üzerine uygulama sürecine yönelik 
planlama yapılır ve gruplar oluşturulur. Etkinliğin 
temasına dayalı olarak yapılacaklar üzerinde grup-
lar ile minik odak grup görüşmeleri gerçekleştirilir. 
Odak grup görüşmesinin amacı öğrencilerin dijital 
öyküleme sürecinin iş birlikli yapısı içinde alacakları 
görev ve sorumlulukların kendi yeterlikleri ile örtüş-
mesidir. Planlama aşamasında beyin fırtınası ve odak 
grup görüşmelerinin sonuçlarına dayalı olarak öykü 
ve senaryo çalışmaları yapılandırılmaya başlanır.

Etkinlik uygulama sürecinin aşamaları ise şu şe-
kilde planlanır: 

(1) tasarım süreci, 

(2) öğrenci-teknoloji-yaratıcılık etkileşimi, 

(3) değerlendirme 

Dijital öyküleme ve bileşenleri ile ilişkili kuram-
sal bilginin aktarımı tamamlandıktan sonra farklı öğ-
retim süreçleri ve farklı amaçlara dayalı olarak ger-
çekleştirilmiş dijital öyküleme örnekleri paylaşılır ve 
çalışmalar beyin fırtınasına dayalı olarak yorumlanır. 
Dijital öyküleme sürecinin bileşenlerine ilişkin hazır 

Görsel 199: Farklı dijital öyküleme türleri ekran görüntüleri

Stop-motion temelli dijital
öyküleme 

Özgün video çekim kurgusuna
dayalı dijital öyküleme

Kişisel öykü odaklı dijital
öyküleme

Animasyon temelli dijital
öyküleme 

Tipografi temelli dijital
öyküleme 

Günlük yaşam deneyimine dayalı 
dijital öyküleme 

Kolaj içeriğe dayalı dijital
öyküleme 

Sembolik anlatıma dayalı dijital 
öyküleme 

Hazır video kurgusuna dayalı diji-
tal öykülme 
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Görsel 200: Tasarım süreci

Tasarım süreci öncesi, öğrenciler dijital öyküle-
me ortamı oluşturma sürecinde ilgi ve eğilimlerine 
göre gruplara ayrılır. Gruplar ile çalışma öncesi ih-
tiyaç duyabilecekleri birtakım tasarım programla-
rı, seslendirme yöntemleri, öyküleme yaklaşımları 
ve uygulama sürecine ilişkin ön hazırlık çalışmaları 
gerçekleştirilir. Bu süreç, araştırmanın ilk iki hafta-
sı boyunca sürdürülebilir. Bu gruplar dijital öykü-
leme bağlamında belirlenen temaları kendi anlatım 
dillerine dayalı, özgün birkaç senaryo çerçevesin-
de ilişkilendirirler. Grup içinde karakter tasarımı 
gerçekleştiren, tasarımları dijital ortama aktaran ve 
renklendiren, seslendirmeyi gerçekleştiren, öyküle-
me arka plan ögelerini tasarlayan ve renklendiren, 
müzik üzerine çalışan ve bütün ögeleri kurgulayan 
olmak üzere işe koşulacak uygulama alanlarına iliş-
kin görev paylaşımı yapılır. Temel olarak senaryo 
yazımı, seslendirme ve çizme-renklendirme-dijital 
ortama aktarma aşamaları grup iş birliğine  dayalı 
olarak gerçekleştirilir. Süreçteki bileşenler bağlamın-
daki yapı Şekil 3’te görülmektedir. 

Öyküleme amacını ve problemi belirleme

Tasarım ekibini belirleme

Çözüm üretme ve çözümleri kontrol etme

Sınırlılıkları belirleme

Tasarım ekibinin görev analizi ve tasarım süreci

Tasarımı oluşturma ve değerlendirme

Görsel 201: Dijital öyküleme bileşenleri arası ilişki

ÖĞRENCİ ROLÜ
Entelektüel bakış açısı geliş-
tirme
Duygusal bağlam kurma
Hayal gücünü işe koşma, öz-
gün bakış açısı ortaya koyma

ÖĞRETMEN ROLÜ
• Öğrenci katılımını sağlama
• Teknoloji entegrasyonunu 

yapılandırma
• Proje temelli öğrenmeyi ya-

pılandırma 
• İş birliğine dayalı öğrenme-

yi yapılandırma 
• Yansıtıcı öğrenmeyi yapı-

landırma

TEKNOLOJİ BAĞLAMI
Ortam
Çoklu teknoloji entegrasyonu
Etkileşim
İletişim
Proje odaklılık
Ürün oluşturma

BECERİLER
Eleştirel Düşünme Becerisi
Problem Çözme Becerisi
Teknoloji Kullanım Becerisi 
Çoklu Okuryazarlık Becerisi
İlişkisel Düşünme Becerisi
İş Birliğine Yönelik Etkileşim 
Becerisi
Öyküleme Becerisi 
Kültürler Arası Etkileşim  
Becerisi 

DİJİTAL ÖYKÜLEME

YARATICILIK
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Uygulama sürecinde önce öğrencilerin değerler 
eğitimi bağlamında seçtikleri bir konuyu kendi yaş 
grubuna anlatabilecekleri bir dijital içerik geliştirme 
sürecine dâhil oldukları anlatılır. Dijital öyküleme 
yaklaşımı, bileşenleri ve türleri hakkında bilgi verilir. 
Daha sonra öğrenciler ile dijital öyküleme yaklaşımı 
kapsamında ele alınacak konular üzerine konuşulur.  
Bu bağlamda konu kültürel değerler, kültürel değer-
lerde öne çıkan yönler, önemli kişiler, karakterler ve 
olaylar olarak belirlenir. Konunun belirlenmesi son-
rası konu bağlamında öne çıkan noktalar üzerinde 
tartışılır. Öğrencilerin kültürel değerlere dayalı bir-

birinden bağımsız farklı temalar ve olaylara yönelik 
öyküleri sorgulamaları ve tek, yeni ve özgün bir hikâ-
yede birleştirerek kendi kahramanlarını ya da karak-
terlerini oluşturmaları üzerine odaklanılır. Temel 
olarak beş farklı karakter belirlenir ve bu karakterler 
öyküleme sürecinde bir araya getirilir.

Ana temaya dayalı olarak bir öykü panosu (story-
board) hazırlanır ve bu öykü panosu üzerinden içerik 
planlamalarına ilişkin dönüt verilir. Bu çerçevede ge-
rekli son düzeltmeler yapılarak uygulama aşamasına 
geçilir.

Görsel 202: Örnek öykü panosu (Storyboard)
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Öykü panosuna dayalı içerik üretimi çerçevesinde öğrencilerin görev tanımlarına dayalı içerik oluşturma 
sürecine aktif katılımı planlanır ve ürünler oluşturulur. Ortaya çıkan ürünler dijital öyküleme bağlamında 
kurgulanmadan önce her bir farklı bileşen (video, görsel, ses, seslendirme, müzik, tipografi vb.) ayrı ayrı de-
ğerlendirilir ve dijital öyküleme oluşturma ilkeleri ile örtüşmesine dayalı dönütler ile düzeltilir.

Resim 1’de örnek bir dijital öyküleme uygulaması görülmektedir. Bu uygulamada Anadolu kültüründeki 
farklı karakterler özgün bir öyküde birleştirilmiştir. Bu bağlamda halk hikâyeleri, destanlar, mitolojik öykü-
lerden öğrencilerin belirledikleri karakterlerin öykü kesitleri, öğrencilerin yaratıcı bakış açısı ile yeniden yo-
rumlanmış ve yeni öykü içinde bu karakterlerin hepsi bir araya getirilmiştir. Tasarım kapsamında öğrenciler 
tarafından özgün öyküler dışında karakter çizimleri yapılmış, karakter çizimleri içinden grup kararı ile belir-
lenenlerin dijital ortamda farklı tasarım programları ile yeniden çizimleri gerçekleştirilmiş, arka plan illüs-
trasyonları tamamlanmış ve seslendirmeler yine öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Görsel 203: Dijital öyküleme çalışması arayüzü
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Görsel 204: Deli Dumrul karakter çizimi ve dijital ortam çizimi

Görsel 206: Şahmeran karakter çizimleri

Görsel 205: Deli Dumrul karakter çizimleri
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Dijital öyküleme bileşenlerinden video kurgu-
su, görüntü düzenleme, ses kurgusu, seslendirme 
aşamaları tamamlanır ve her bir bileşenin birbirini 
destekleyici ve bütünlük oluşturucu nitelikte olması 
çerçevesinde dönütler verilir. Dönütlere dayalı olarak 
birleştirilmeye hazır olan her bir bileşenin eksikleri 
tamamlanır ve son hâli verilir. Bu aşamada öğren-
cilerin tasarım programlarına ilişkin edindikleri ye-
terlikleri işe koşmaları beklenmektedir. Ana temaya 
dayalı olarak oluşturulan her bir dijital öyküleme bi-
leşeni birleştirilir ve son hâli verilir. Bu süreçte temel 
kurgu programları kullanılır ama öğrencilerin tercih 
ve yeterliklerine dayalı olarak farklı yazılımların işe 
koşulması için olanak tanınır. Her bir öyküleme hem 

Görsel 207: Dijital ortamda öğrenci 
tarafından çizilen ve renklendirilen 

Dede Korkut karakter tasarımı

Görsel 208: Dijital ortamda öğrenci 
tarafından çizilen ve renklendirilen 

Keloğlan karakter tasarımı

Görsel 209: Dijital ortamda öğrenci 
tarafından çizilen ve renklendirilen 

Deli Dumrul karakter tasarımı

Görsel 210: Dijital ortamda öğrenciler tarafından çizilen 
ve renklendirilen Şahmeran karakter tasarımı

Görsel 211: Dijital ortamda öğrenciler tarafından çizilen 
ve renklendirilen Tepegöz karakter tasarımı

Görsel 212: Dijital öyküleme sahnesi
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farklı içerik yayımlama sistemleri üzerinden yayımlanır hem de dijital öyküleme sürecinin değerlendirilme-
sine dayalı ölçütler bağlamında değerlendirilir. Dijital öyküleme değerlendirme ölçütlerine ilişkin odak grup 
görüşmesi ile sürece katılımları, kazanımları, eğitim-öğretim süreci ile ilişkilendirme boyutları ve ortaya koy-
dukları ürüne ilişkin bakış açıları belirlenir.

Öğrenciler, dijital öyküleme süreçlerini temanın 
belirlenmesinden tasarım aşamasına; geliştirme sü-
recinden kurgulamaya ve sonucunda ortaya çıkan 
ürünlere kadar bütüncül olarak sorgularlar, değişti-
rilmesi ya da geliştirilmesi gereken noktalar üzerinde 
tartışırlar. Özgün önerilerde bulunma ve yeniden ele 
alıp geliştirme, organize etme, sorumluluk alma gibi 
eğilimler sergileyerek değerlendirme sürecini son-
landırırlar.

Ek Etkinlik Önerisi
Yaratıcı drama temelli dijital öyküleme çerçeve-

sinde canlandırma odaklı tasarlama süreçleri gerçek-
leştirme.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dijital Öyküleme Etkinliği De-

ğerlendirme Formu Dijital Öyküleme Bileşenleri De-
ğerlendirme Formu”na Değerlendirme Formları”na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Görsel 213: Dijital öyküleme değerlendirme kriterleri

Belirleme
Ana temanın

seçimi

Geliştirme
Öyküleme 

panosuna son 
hâlinin veril-

mesi

Tasarlama
Tasarım süre-
cinin planlan-

ması

Kurgulama
Öykülemeyi 
oluşturma

Yeniden Yapı-
landırma

Öyküleme-
ye son hâlini 

verme
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ETKİNLİK NO :  66

ETKİNLİK ADI :  ESER ANALİZİ

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme,

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  İlgi duyduğu bir sanat akımının ilkelerine uygun sanat çalışması yapar.

•  Bir sanatçının eserlerinde seçtiği konu, kullandığı malzeme ve teknik arasında bağ kurar.

•  Sanat eserlerinde üslup ve içerik ilişkisini açıklar.

•  Sanat eserini tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargılama basamaklarında eleştirel düşünme  
 becerilerini kullanır.

•  Bir sanat eserini günümüz ve yapıldığı dönem şartları açısından karşılaştırarak analiz eder.

•  Kişisel fikir, değer ve duyguların sanat eserinin yorumlanmasına olan katkısını tartışır.

Disiplinler Arası Boyut : Sanat Tarihi
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Farklı dönem, akım ya da kültürlere ait benzer konulu reprodüksiyon  
   örnekleri.
   Örneğin Rönesans: Leonardo Da Vinci, Kakımlı Kadın; Kübizim:
   Picasso, Ağlayan Kadın; Toplumsal Gerçekçilik: Nuri İyem, Kadın
   Portresi. 

Uygulama Alanı :  Sanat Tarihi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma,

  Soru-Cevap

Beceri Alanları  : Eleştirel Düşünme Becerisi 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Serbest Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Reprodüksiyon örnekleri temin edilir.

Kavramlar
Eleştiri: sanat hakkında, sanatın anlaşılmasını ve 

değerinin bilinmesini amaçlayan, düşünce içeren ve 
tasarlanmış bir dildir (Barrett, 2012: 43).

Eser Analizi: Bir sanat eserini anlayıp yorum-
layabilmek, onunla ilgili yargılar ortaya koyabilmek 
için eseri tüm yönleri ile (biçimsel, toplumsal, psiko-
lojik vb.) incelemeyi içerir. Bunun için farklı birçok 
yöntemler ortaya konulmuştur. 

Ön Bilgiler
Karşılaşmış olduğumuz sanat eserlerini anlamak, 

ilişki kurabilmek, yorumlayabilmek için eserle ilgili 
bilgi sahibi olmamız, eseri her yönü ile analiz etme-
miz önem taşımaktadır. Bu nedenle bir sanat eseri-
ni değerlendirirken hemen yorum yapmamalı, önce 
eseri her yönü ile analiz etmeli, hem biçimsel hem de 
içerik açısından ele alarak, yapıldığı dönemin bağla-
mında da düşünerek bir yargıya varmalıyız. Bunun 
içinde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. 

Bir eseri incelemek ve sonucunda eleştirel bir 
yaklaşım ortaya koyabilmek için özellikle de sanat 
eğitiminde kullanılan yöntemlerden biri pedagojik 
eleştiri yöntemidir. Feldman Metodu (Edmund Bur-
ke Feldman) bu anlamda öne çıkan bir yöntemdir. 

Feldman’ın 4 ana başlıkta topladığı eleştiri meto-
du şöyledir:

• Betimleme

• Analiz (Çözümleme)

• Yorumlama

• Değerlendirme (Yargı)

Betimlemede eserle ilgili genel görüntü ile ilgili 
bilgiler sorgulanır. Eserin nasıl göründüğü anlatılır.

Analiz aşamasında eserin biçimsel unsurları çö-
zümlenir. Plastik ve estetik ögeler ele alınır.

Yorumda eserin ne ifade ettiği altında yatan an-
lamlar düşünülerek ortaya konulur.

Değerlendirme aşamasında ise eserle ilgili bir 
yargıya, öznel yargıya varılır.

Bu yöntem daha sonra Olcay Kırışoğlu ve Mary 
Stokrocki tarafından geliştirilerek bu aşamalara so-
rular eklenerek geliştirilmiştir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreci farklılaştırma- Kademelendirilmiş etkinlik

Öğrenme-Öğretme Süreci
Farklı dönem ya da akımlara ait üç eser seçile-

rek her bir eser pedagojik eleştiri yöntem ile incele-
nir (Örneğin, Rönesans: Leonardo Da Vinci, Kakımlı 
Kadın; Kübizim: Picasso Ağlayan Kadın; Toplumsal-
Gerçekçilik: Nuri İyem, Kadın Portresi).

Eserler incelenirken şu sorular sorulur:
Betimleme:

• Sanat eserinde ne görüyorsunuz?
• Eser hangi sanat formudur?
• Hangi teknikle yapılmıştır?
• Figürler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
• Çizgi var mıdır? Varsa nelerdir?
• Renk var mı? Varsa nelerdir?
• Hangi biçimler kullanılmıştır?
• Doku var mıdır? Varsa nelerdir?

Analiz (Çözümleme):
• Eser nereden bakılarak yapılmıştır?
• Esere baktığınızda dikkatiniz ilk nereye yöneliyor?
• Eserdeki kompozisyon düzeni (açık, kapalı) nasıl 

oluşturulmuştur?
• Hangi çizgiler (dikey, yatay, çapraz, eğri, kırık vb.) 

görünüyor?
• Kompozisyon (ön-arka plan ya da boşluklar) nasıl 

düzenlenmiştir?
• Hangi şekiller (geometrik, organik vb.) daha çok 

kullanılmıştır?
• Renkler (sıcak-soğuk, açık-koyu, kontrast, ton, de-

ğer, yoğunluk) nasıl düzenlenmiştir?
• Işık (ton, değer, yoğunluk) nasıl kullanılmıştır?
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• Doku ve lekeler (açık, orta, koyu) nasıl düzenlen-
miştir?

• Eserdeki görsel unsurlar denge açısından nasıl dü-
zenlenmiştir?

• Eserde görülen nesneler ya da figürler gerçek bü-
yüklüğünde mi yapılmıştır?

Yorumlama:

• Sanatçı bu eserde ne anlatmaya çalışıyor?

• Sanatçı bu sanat eserini neden yapmış olabilir?

• Eserin duygusal yönden hissettirdikleri (acı, nef-
ret, sevinç vb.) nelerdir?

• Eserin fiziksel yönden hissettirdikleri nelerdir?

• Sanat eserinde simge ve semboller var mıdır? Var-
sa nelerdir ve ne ifade etmektedir?

• Eserin özel bir mesajı var mıdır? Varsa nedir?

• Sen olsaydın ne isim verirdin?

• Ne gibi bir ses veriyor?

• Ne gibi bir koku veriyor?

• Ne gibi bir tat veriyor?

• Ne gibi bir ses veriyor?

Değerlendirme (Yargı):

• Bu eserden hoşlandınız mı? Niçin?

• Sizce bu eser başarılı mıdır? Neden?

• Sizce bu eserin nasıl bir işlevi vardır?

• Sizce bu eser tarihî değer taşır mı? Niçin?

• Sanatçı, böyle bir sanat eserini niçin yapmak iste-
miş olabilir?

• Bu eseri evinizde sergiler miydiniz? Niçin?

• Bu eser müzeye konmaya değer midir? Neden?

• Bu eser güzel midir? Niçin? (Kırışoğlu ve Stokrocki, 
1997).

Aynı konu üzerinde farklı zamanlar, farklı akım-
lar ve farklı toplumlarda yapılmış bu eserleri karşılaş-
tırarak tartışılır. Kendi kişisel görüş ve değerlerinin 
eseri incelerken nasıl bir katkı yaptığını ifade eder.

Ardından öğrenciden ilgi duyduğu bir sanat akı-
mını seçerek bu akımın üslup ve kurallarına uygun 
bir çalışma yapması istenir. Konu eser incelemesi ya-
pılan alandan seçilebilir (örneğin portre).

Ek Etkinlik Önerisi 
Öğrenciden görev olarak kendi seçtiği bir esere 

ait inceleme yapmasını ve bunu yazıya dökmesi is-
tenebilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Eser Analizi Dereceleme Ölçeği 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.

Kaynaklar

Barrett, T. (2012). Sanatı Eleştirmek Günceli Anlamak. 
Hayalperest Yayınevi.

Kırışoğlu, O., Stokrocki, M. (1997). Ortaöğretim Sanat 
Öğretimi. YÖK Dünya Bankası. Ankara.
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ETKİNLİK NO :  67

ETKİNLİK ADI :  GÜZEL-ÇİRKİN

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Dışı Disiplinler Arası Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini açıklar.

•  Sanat eserinin duygu, inanç ve estetik değerler üzerinde yarattığı etkileri yorumlar. 

•  Kişisel fikir, değer ve duyguların sanat eserinin yorumlanmasına olan katkısını tartışır.

Disiplinler Arası Boyut : Sanat Tarihi, Felsefe, Edebiyat

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Albrecht Dürer’in Annesinin Portresi, Sandro Botticelli’nin Venüs  
   Portresi (Venüs’ün Doğuşu eserinden detay alınır), Johannes  
   Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Henri Matisse’in Femme Au Chapeau,  
   Edvard Munch’ın Çığlık, Neşet Günal’ın Toprak Adam eserlerine ait  
   reprodüksiyon çıktıları, A3 kâğıt.

Uygulama Alanı :  Sanat Felsefesi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Görüş Geliştirme Tekniği

  Soru Cevap

Beceri Alanları  : Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme, Esneklik ve Uyum   
  Yeteneği

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Eser İnceleme

Estetik Eleştiri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar 
Albrecht Dürer’in Annesinin Portresi, Sandro 

Botticelli’nin Venüs Portresi (Venis’ün Doğuş’u ese-
rinden detay alınır.), Johannes Vermeer’in İnci Küpe-
li Kız, Henri Matisse’in Femme Au Chapeau, Edvard 
Munch’ın Çığlık, Neşet Günal’ın Toprak Adam eser-
lerine ait röprodüksiyon çıktıları alınır.

Kavramlar
Sanat Felsefesi: “Sanat, sanatsal yaratıcılık nedir? 

Bir eser nasıl oluşturulur? Sanatın amacı nedir?” gibi 
sorulara cevap arayan felsefe dalıdır (Sözen ve Tan-
yeli, 2010). 

Estetik: “Güzelliğin insan aklı ve duyguları üze-
rindeki etkilerini konu alarak ele alan felsefe dalı.” 
(Turani, 2011).

Kuram: Belir bir konudaki düşüncelerin, görüş-
lerin bütünü (URL 1, 2021). Sanat alanında başlıca 
kuramlar; yansıtmacı (mimesis) kuram, biçimci (ya-
pısalcı) kuram, dışavurumcu kuram, işlevselci ku-
ramlardandır.

Ön Bilgiler
Antik dönemden beri bir sanat eserini estetik 

açıdan değerlendirilen, neden güzel olduğunu belir-
li düşüncelere, felsefi içerikli kuramlara dayandıran 
birçok farklı kuram ortaya konulmuştur. Bunların 
içerisinde en çok öne çıkan ve temel oluşturan dört 
kuram bulunmaktadır. Bunlar; yansıtmacı (mime-
sis) kuram, biçimci (yapısalcı) kuram, dışavurumcu 
kuram, işlevselci kuramlardır. Yansıtmacı kuram; te-
melini Antik Dönem filozoflarından alır ve sanatı bir 
mimesis yani taklit olarak görür. Buradaki taklit ide-
al olanın yansıtılmasını içerir. Doğa, insan, nesneler 
ideal güzellikleri ile zihinde yaratılan olması gerek-
tiği düşünülen kusursuz güzellikleri ile yansıtılmalı-
dır. Özellikle Antik Dönem eserleri, Klasik Dönem 
eserleri, bu açıdan değerlendirilir. Eserin güzel olup 
olmadığı ideal güzeli yansıtması ile ilişkilendirilerek 
değerlendirilir. Biçimci kuram; sanat eserini estetik 
açıdan değerlendirirken biçim açısından yaklaşır. 
Renk, çizgi, kompozisyon, uyum, denge gibi unsur-
ların nasıl kullanıldığına, bunların yarattığı etkilere 
odaklanır. Dışavurumcu kuram; doğanın, insanın 

vb. olduğu gibi yansıtılmasından, taklit edilmesin-
den uzaklaşır ve insanın iç dünyasına, duygularına 
yoğunlaşır. Sanat eseri duyguların dışa vurulduğu bir 
alan olarak görülür. Sanatçının yaşantısı, duygu dün-
yası eseri değerlendirmede devreye girer. Duyguları 
başarılı bir biçimde yansıtan ve etki bırakan eserler 
estetik olarak değerlendirilir. İşlevselci kuram; eser-
leri değerlendirirken içeriğe, konuya önem veriri. Bir 
sanat eserinin güzellik ve değer kriterlerini ne kadar 
işlevsel olduğu ile değerlendirir. Eğitimsel, toplumsal 
vb. konularda insanlara ne verdiği ile ilgilenir. Top-
lumsal gerçekçi resimler bu anlamda değerlendirile-
bilecek örnekleri içerir. Bu sorgulamalara ait uğraşı-
lar sanat felsefesinin içinde yer alır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
İçerik farklılaştırma- Karmaşık öğretim.

Öğrenme-Öğretme Süreci
İlk Hafta:
Albrecht Dürer’in Annesinin Portresi, Sandro 

Botticelli’nin Venüs Portresi (Venis’ün Doğuşu ese-
rinden detay alınır.), uygun bir yere yan yana asılır. 
Öğrencilerden bir süre her iki eseri de incelemeleri 
istenir. Sonrasında öğrencilere bu eserlerden hangi-
sinin daha güzel olduğu sorulur ve nedenleri ile bir-
likte düşüncelerini paylaşmaları istenir. Öğrencilerin 
yorumları alındıktan sonra eserlerin kime ait oldu-
ğu, dönemi, dönemin sanat anlayışı, üslubu açıklanır. 
Her dönemin ya da sanat akımının kendine has sa-
nat anlayışı olduğu, değerlendirirken bu şartların ve 
dönemin sanatsal güzellik anlayışının etkilerini göz 
önünde bulundurmak gerektiği anlatılır. Sanattaki 
güzelliği, popüler kültürdeki ya da gündelik hayattaki 
kullanımının dışında değerlendirmek gerektiği belir-
tilir. Örneğin bu iki eserde Venüs kusursuz güzelliği 
temsil etse de genç ve güzel görünümüyle bizi kar-
şı karşıya bıraksa da Dürer’in annesine ait portrede 
de yaşlı, kırışık yüzüyle, yorgun duruşuyla, bakışıyla, 
hayattaki yaşanmışlığıyla bizi farklı duygularla sü-
rüklediği üzerine konuşularak güzellik kavramı tar-
tışılır. Ardından öğrencilerden bu iki eserden birini 
seçerek güzellik kavramı ile ilgili bir şiir yazmaları 
istenir. 
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Etkinliğin İkinci Haftasında
Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız, Henri Ma-

tisse’in Femme Au Chapeau, Edvard Munch’ın Çığ-
lık, Neşet Günal’ın Toprak Adam eserlerine ait çıktı-
lar ve boş A3 kâğıdı sınıf/atölyenin birbirinden farklı 
köşelerine asılır. Öğrencilere bu eserlerden en güzel 
olduğunu düşündükleri eseri seçip, yanına giderek 
durmaları söylenir. Kararsızların ise boş A3 kâğıdı-
na gidecekleri belirtilir. Seçimlerini yapan öğrenci-
lerden her birine neden bu eseri güzel olarak nite-
lendirdikleri, kararsızlara da hangi açıdan kararsız 
kaldıkları sorulur. Düşünceler ifade edildikten sonra, 
yer değiştirmek isteyen öğrencilerin olup olmadığı 
neden fikir değiştirdikleri, kararsızların bir karara 
varıp varmadıkları sorulur. Sonrasında öğrencilere 
bu eserlerin kime ait olduğu, dönemi, dönemin sanat 
anlayışı, üslubu, ne anlattığı, ne amaçla yapıldığı an-
latılır. Öğrencilere tekrar fikir değiştirip değiştirme-
dikleri sorulur. 

Ardından; Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız’ 
yansıtmacı kurama göre,

Henri Matisse’in femme Au Chapeau eseri, bi-
çimci (yapısalcı) kurama göre, 

Edvard Munch’ın Çığlık adlı eseri dışa vurumcu 
kurama göre,

Neşet Günal’ın Toprak Adam eseri işlevselci ku-
rama göre incelenir ve estetik açıdan bu kuramların 
ana düşünceleri ile eserler yorumlanır. Öğrenciler-
den bu anlatımlar, incelemeler sonrası tekrar güzel 
olarak düşündükleri eseri seçerek yanlarına gitme-
leri istenir. İlk seçimleri ile eserlerle ilgili yaptıkları 
analizler ve estetik değerlendirmeler sonrasında fark 
oluşup oluşmadığı ortaya konulur. Öğrencilere öznel 
bakış açılarına göre güzellik anlayışlarına en yakın 
kuramın ne olduğu sorulur. Sonrasında sanat ese-
ri ile ilgili bir yargıya varma konusunda öznel bakış 
açılarının mı yoksa dönemin estetik kriterlerinin mi 
göz önünde bulundurulması gerektiği, bireysel beğe-
ninin ne kadar rol oynadığı ya da oynaması gerektiği 
tartışılır.

Öğrencilerden etkinlik dışı bir zamanda, bu dört 
farklı kurama göre estetik değerlendirmesini yapabi-
lecekleri eserleri araştırıp bulmaları ve bir arşiv oluş-
turmaları istenir.

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Güzel-Çirkin Kontrol Listesi For-

mu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Turani, A. (2011). Sanat Terimleri Sözlüğü. Remzi Kitabe-
vi.

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2010). Sanat Kavram ve Terimler 
Sözlüğü. Remzi Kitabevi.

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 17.06.2021
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ETKİNLİK NO :  68
ETKİNLİK ADI :  SANAL MÜZE GEZİYORUM
Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 5

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 5

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmasındaki fikirleri sözel, görsel veya sembolik olarak çeşitli biçimlerde gösterir. 

•  Tarihteki olayları ve tarihimize katkı yapmış şahsiyetleri araştırarak imgesel çalışma yapar.

•  Görsel sanat çalışmalarından oluşan dijital veya basılı sunum dosyası tasarlar.

•  Tarihî olayların sanat eserleri üzerindeki etkisini inceler.

•  Görsel sanatlar, tarih, kültür, felsefe, bilim ve teknolojinin birbirlerini nasıl etkilediğini açıklar.

•  Sanal müzelerin topluma sağladığı katkıları yorumlar. 

•  Sanat eserini tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargılama basamaklarında eleştirel düşünme  
 becerilerini kullanır. 

•  Bir sanat eserini günümüz ve yapıldığı dönem şartları açısından karşılaştırarak analiz eder.

•  Sanat eserinin duygu, inanç ve estetik değerler üzerinde yarattığı etkileri yorumlar.

Disiplinler Arası Boyut : Sosyal Bilgiler, Tarih, Arkeoloji, Sosyoloji, Bilişim Teknolojileri

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Bilgisayar, tablet ya da telefon, defter, kalem

Uygulama Alanı :  Müze Eğitimi, Resim, Heykel

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma- İnceleme Stratejisi

  Keşfetme Yoluyla Öğrenme

Beceri Alanları  : Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

  Medya Okuryazarlığı 

  Bilgi, İletişim ve Teknoloji Yeterliği (Teknoloji Okuryazarlığı)  
  Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Sanat Eseri İnceleme

Görsel Okuma

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Sanal müze gezisi için uygun dijital ortam hazır-

lanır.

Kavramlar
Müze, Sanal Müze (e-müze), Güneş Kursu

Ankara’da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi seçilir. 

Öğrenme-Öğretme Süreci
Atölyenin uygun dijital imkânları doğrultusunda 

bilgisayar, akıllı tahta, tablet ya da cep telefonundan 
sanalmuze.gov.tr adresine girilir. Bu noktada sanal 
müze ve sanal müzenin topluma sağladığı yararların 
ne olabileceği ile ilgili konuşmalar yapılır. Öğrenci-
lerden bu konuda özgün yorumlar yapmaları istenir. 

Görsel 214: Kültür Bakanlığı Genel Müdürlüğü sanal müze sayfası

Görsel 215: Anadolu Medeniyetleri Müzesi sanal müze açılış ekranı
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Öğrenciler müzeyi bir süre gezerler. Bu arada 
öğrencilere Anadolu Medeniyetler Müzesi ile ilgi-
li bilgi verilir. İki tarihî binadan oluşan bu müzede 
Paleolitik Çağ’dan itibaren bulunan eserler müzede 
yer almaktadır. 2014’te restore edilerek yenilenmiştir. 
Sanal turlar, canlandırmalar ve Göbeklitepe’deki T bi-
çimli dikme replikalar ile tarihe yolculuk yapılmak-
tadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün merkezde bir Eti 
Müzesi kurulması fikriyle, ülkenin dört bir yanından 
toplanan Hitit eserleri ile 1921 yılında kurulmuştur. 
Eserler kronolojik olarak ayrılmış bölümlerde sergi-
lenmektedir. Üst salonda Paleolitik Çağ, Kalkolitik 

Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, 
Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Çağı, Frig Krallığı, 
Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı eserleri yer alır. Alt 
salonda ise “Çağlar Boyu Ankara” ve “Klasik Devir-
ler” bölümleri yer almaktadır. Müze broşürü Ek 1’de 
görülebilir.

Müze tanıtımından sonra aşağıda görselleri ve-
rilen tarihî eserlerin sanal müzede öğrenciler tara-
fından bulunması sağlanır. Bulunan her bir eser için      
Ek 2 “Koleksiyonları Araştırıyorum” çalışma kâğıdı-
nın doldurulması sağlanır.

Görsel 216: İnandık Vazosu Görsel 217: Hitit Geyik Figürlü Güneş Kursu

Görsel 217: Hitit Geyik Figürlü Güneş Kursu) Görsel 219: Kral Mutallu Heykeli
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Yapılan çalışmaların fotoğrafları çekilir ve yapı-
lan tüm araştırmalarla basılı veya dijital bir ürün dos-
yası oluşturulur. 

Ek Etkinlik Önerisi 
Farklı müzelerle ilgili (özellikle öğrencinin yaşa-

dığı şehirde bulunan müze) çalışmalar yapılabilir.

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

Kaynakça

Ek 1 https://muze.gov.tr/muzedetay?SectionId=AM-
M01&DistId=AMM (Erişim tarihi: 27.04.202113:15)

Öğrencilerin Ek 2 çalışma kâğıdını doldurmala-
rının ardından aşağıdaki sorular doğrultusunda bir-
likte kontrol ve yorumlamalar yapılır. 

• İnandık Vazosu’nun yapımında kullanılan mal-
zemeler ve yapım tekniklerinin günümüz çanak-
çömlek yapımının aşamalarına benzer ve farklı 
yönleri nelerdir?

• İnandık Vazosu, tarihî hangi olayı anlatmaktadır. 
Bu olayın bir vazoda görselleştirilmesi günümüze 
hangi açıdan katkı sağlamıştır?

• İnandık Vazosun’daki fügürler ışığında dönemin 
inanç sistemi ve sosyo-kültürel yaşamı hakkında 
yorumlarınız nelerdir? 

• Kral Mutallu kimdir? Tarihe katkısı nedir?

• Kral Mutallu heykeli, Kybele Heykeli ve Hitit Gü-
neş Kursu’nun geçmiş uygarlıkların siyasi ve dinî 
yapılarını inceleyebilme açısından tarih, arkeolo-
ji ve sanat alanlarına katkıları nelerdir?

• Arkeolojik biz kazıda elde edilen tarihî eserler ve 
koleksiyonların sanal müze gezisinden edindiği-
niz bilgi ve deneyimler ışığında tarih, sanat, bilim 
alanlarına nasıl katkı sağladığını yorumlayınız.

Yapılan konuşmalar ve yorumlar sonrası bir eser 
seçilir. Seçilen eserin taslak çizimleri yapılır. Olanak 
varsa üç boyutlu heykel çalışmaları yapılır. Eserin gü-
nümüz koşullarında nasıl olabileceği ile ilgili çizimi 
yapılır ya da üç boyutlu heykeli yapılır. 

Görsel 220: Kybele Heykeli
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Ek 1 Müze broşürü 

Anadolu 
Medeniyetleri 
Müzesi

TurkishMuseums

Adres Kale Mahallesi, Hisarpark Caddesi, Gözcü Sokak No: 2 Altındağ/ANKARA

officialturkishmuseums TurkishMuseums TurkishMuseums TurkishMuseums

1 Nisan-31 Ekim
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
Gişe Kapanış: 18.15

31 Ekim-1 Nisan
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Gişe Kapanış: 16.45

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ziyaret Saatleri

Augustus ve Roma Tapınağı’nı

görmelisin

Anadolu Tarihine 
Gizemli Bir Yolculuk

Güncel bilgiler için lütfen web sitesini ziyaret edin.

www.muze.gov.tr

Ankara’da ilk müze, Kültür Müdürü Mübarek Galip 
Bey tarafından 1921 yılında kalenin Akkale olarak 
isimlendirilen burcunda kurulmuştur. Bu müzenin yanı 
sıra Augustus Mabedi ile Roma Hamamı’nda da eser 
toplanmıştır. Atatürk’ün telkinleriyle merkezde bir 
“Eti Müzesi” kurma fikrinden hareket edilerek diğer 
bölgelerdeki Hitit eserleri de Ankara’ya gönderilmeye 
başlanınca geniş mekânlara sahip bir müze binası 
gerekli görülmüştür. Mahmut Paşa Bedesteni ve Kur-
şunlu Han bu amaçla seçilerek onarılmaya başlanmış 
ve ilk defa 1943 yılında müze binası olarak kullanıl-
maya başlanmıştır.

Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı 
müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde, Anadolu Arkeolojisi, Paleolitik Çağ’dan 
başlayarak günümüze kadar Osmanlı devrinin bu 
tarihi mekânlarında kronolojik bir sırayla sergilen-
mektedir.

MÖ 1600’lü yıllarda yapıldığı düşünülen İnandık Vazosu, 
Hitit geleneklerine göre düzenlenmiş bir “kutsal evlilik” 
törenini anlatmaktadır. Hitit Dönemi’nin giysilerini, çal-
gılarını, yaşam tarzını ve geleneklerini gösteren İnandık 
Vazosu, hem Hitit kültürünün bir başyapıtı, hem de 
Anadolu’nun o dönemdeki sanat anlayışının önemli bir 
örneğidir.

İnandık Vazosu

1  Paleolitik Çağ Bölümü
2  Neolitik Çağ Bölümü
3  Kalkolitik Çağ Bölümü
4  Eski Tunç Çağı Bölümü
5  Asur Ticaret Kolonileri Bölümü
6  Hitit Bölümü

7  Frig Bölümü
8  Urartu Bölümü
9  Taş Eserler Salonu
10  Klasik Dönemler Bölümü
11  Ankara Bölümü

Üst Salon

Üst kat salon, Paleolitik Çağ, 
Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Eski 
Tunç Çağı, Asur Ticaret Koloni-
leri Dönemi, Hititler, Frigler ve 
Urartular olmak üzere toplam 8 
bölümden oluşmaktadır. Eserleri 
ve yeni teşhir düzenlemesi ile bu 
salon, ziyaretçileri büyülemeye 
devam etmektedir.

Taş Eserler Salonu

Müze binasını oluşturan Mahmut 
Paşa Bedesteni’nin ortasındaki 10 
kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı 
kapalı mekânda, Hitit ve Geç Hitit 
Krallıkları Dönemine ait eşsiz taş 
eserleri sergilenmektedir.

Alt Salon

Çağlar Boyu Ankara ve Klasik De-
virler olarak iki bölümden oluşan alt 
salonda, Ankara kazılarında ele ge-
çen buluntular ile M.Ö. 1. binin ikinci 
yarısından başlayarak Arkaik, Klasik, 
Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı 
dönemlerine ait altın, gümüş, cam, 
mermer, bronz eserler bulunmakta-
dır. Ayrıca ilk paradan başlayarak 
günümüze kadar madeni paraları da 
içeren koleksiyonlarımız müzemizin 
alt katında sergilenmektedir.
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Ek 2 Koleksiyonları Araştırıyorum

Eser Adı Türü
Rengi Dokusu 

Yapıldığı 
Malzeme

Dönemi Bulunduğu
yer

Bulunduğu 
tarih Önemi

İnandık Vazosu

Hitit Geyik Figürlü 
Güneş Kursu

Hitit Güneş Kursu

Kral Mutallu Heykeli 

Kybele Heykeli



ÖYG-6

Yardımcı Ders Materyal i
GÖRSEL SANATLAR
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ETKİNLİK NO :  69

ETKİNLİK ADI :  KARARTMA ŞİİR/RESİM

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik/Görevler

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eseri Analizi

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasında farklı sanat tekniklerini kullanarak sıra dışı çalışma/ürün oluşturur. 

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı disiplinlere özgü kavramları, olayları ve olguları yansıtır.

•  Görsel sanat çalışmasında metaforik ve analojik ilişkiler kurar.

•  Şiir, müzik, hikâye, destan, masal, mitoloji gibi diğer alanlardaki eserleri görsel sanat çalışması ile  
 ifade eder.

•  Görsel sanat çalışmasının kısa ve uzun vadede bireye katkısı hakkında çıkarımda bulunur.

•  Çağdaş medyadaki imaj, yazı ve sembol gibi unsurların bireyi nasıl yönlendirdiğini analiz eder. 

Disiplinler Arası Boyut : Edebiyat / Okuma Kültürü / Görsel Okuryazarlık

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Eski kitap, gazete, dergi veya kitap fotokopileri, renkli kalemler; keçeli  
   kalemler, simli kalemler, marker kalemler, renkli kuru kalemler,  
   cetvel, kurşun kalem

Uygulama Alanı :  Grafik

  Disiplinler Arası Sanatsal Etkinlikler

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme Becerisi

  Bilgi Okuryazarlığı

  Medya Okuryazarlığı

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Fotokopi Kâğıdı Üzerine Karışık Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Etkinlik kütüphanede yapılabilir. Böylelikle öğ-
renciler uygulama için yaşlarına uygun sevebilecek-
leri bir kitap seçebilir. Bu kitaptan bazı sayfaların 
fotokopileri çekilir. Metni okuyup en sevdikleri keli-
meleri kurşun kalemle çember içine alırlar.

Kavramlar

İmge, Yaratıcı Yazma

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün zenginleştirilme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Karartma Şiir/Blackout Poetry, eğlenceli ve yara-
tıcı yazma tekniklerinden biridir ve kelimelere daha 
yakından bakmayı teşvik eder.

Karartma şiir, bir gazete, kitap veya başka bir ba-
sılı metinden ilginizi çeken kelimelerin seçilmesi ve 
seçilen kelimelerin yeniden düzenlenmesiyle oluştu-
rulan bir "bulunmuş şiir"dir. Seçilen kelimelerin dı-
şında kalan bölüm genellikle koyu renkli bir keçeli 
kalemle, örtmek amacıyla karalanır ya da çeşitli tara-
ma yöntemleri ile taranır. Bu nedenle tekniğe "karart-
ma şiir" adı verilir. Seçilen kelimeler metne yepyeni 
bir anlam kazandırır.

Yazar ve sanatçı Austin Kleon* özellikle gazete 
metinlerdeki kelimeleri yeniden düzenleyerek oluş-
turduğu Karartma şiirlerle bu tekniği yeniden popü-
ler hâle getirmiştir. Sanatçının gazete kâğıtlarından 
yaptığı karartma şiir örnekleri gösterilir.

Seçilen metin dikkatlice okunur, hoşumuza gi-
den kelimeler kurşun kalemle çember içine alınır. Bu 
kelimeler arasında anlamlı bir cümle, kısa bir metin 
veya kısa bir şiir oluşturulur.

Yazın alanında yeterli deneyimi olmayan öğren-
ciler, anlamlı bir cümle, kısa bir metin veya kısa bir 
şiir oluşturma konusunda zorlanabilir. Bu konuda 

gerekirse öğrenci yönlendirmeli ve teşvik edilmelidir.

Seçtiğiniz kelimelerin etrafını düz siyah alanlarla 
doldurmak yerine, şiirdeki kelimelerin anlamından 
yola çıkarak bir resim taslağı oluşturulur. Buradaki 
resimleme özellikle “bulunmuş şiir” metnini ve anla-
mını desteklemelidir. Böylelikle metne farklı bir kat-
man daha ekler ve okuma eylemini daha da zengin-
leştirmiş oluruz.

İsteyen öğrenciler bu çalışmayı dijital ortamda da 
oluşturabilirler.

Görsel 221: Karartma şiir resimleme örnek çalışma
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Görsel 222: Karartma Şiir Resimleme Örnek Çalışma

Ek Etkinlik Önerisi 

• Karartma Şiir Resimleme Etkinliği, aynı zaman-
da modül 8 ve proje döneminde de uygulanabi-
lecek bir etkinliktir. Bu yüzden öğrencinin se-
viyesine uygun olarak ek etkinlik önerilerinden 
yararlanabilirsiniz. Üst düzey etkinlik önerileri 
proje dönemi öğrencileri içindir.

• Şiir ve resmin birlikteliğine dair ilgisi olan öğ-
renciler için kendi şiirlerini resimleyen (illüstre 
eden) Edward Lear ve William Blake adlı sanat-
çıların örnek çalışmaları incelenebilir. (Üst düzey 
bir etkinlik) 

• Şiir ve resmin birlikteliğine dair ilgisi olan öğren-
ciler “Türk Edebiyatı’nın Şair Ressamları”nı araş-
tırabilirler. (Üst düzey bir etkinlik)

• Şiir ve resmin birlikteliğine dair ilgisi olan öğren-
ciler için “Görsel Şiir” örnekleri gösterilebilir.

• Şiir ve resmin birlikteliğine dair ilgisi olan öğren-
ciler için “Hayvan Tasvirli Hat Sanatı” örnekleri 
gösterilebilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na, et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

*Austin Kleon’a ait karartma şiir örneklerini newspaperb-
lackout.com adresinden inceleyebilir, ayrıca “Bir Sanatçı 
Gibi Araklayın” adlı kitabına bakabilirsiniz.



Ö Y G  6 2 7 7

ETKİNLİK NO :  70

ETKİNLİK ADI :  DOĞADAN ÖĞRENME

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlikler/Görevler

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmalarında araştırmaya dayalı olarak eskiz yapar.

•  Görsel sanat çalışmalarında farklı disiplinlere özgü kavramları, olayları ve olguları yansıtır. 

•  Bilimsel olayları ve kavramları görsel sanat çalışmasına yansıtır.

•  Doğa ve gündelik hayatın, sanatın biçimlenmesinde oynadığı rolü tartışır. 

Disiplinler Arası Boyut : Tasarım, Biyoloji, Mühendislik, Mimarlık, Bilim ve Teknoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  A4 dosya kâğıtları, resim kâğıdı, 2B resim kalemi, renkli marker  
   kalemler, cetvel

Uygulama Alanı :  Tasarım

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gözlem

  Araştırma

  Tartışma

Beceri Alanları  : Yaratıcılık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Uygulama

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Doğadan esinlenilerek yapılan tasarım örnekleri-

nin listesi aşağıda verilmiştir. Bu listeden yararlana-
rak fotoğraflar düzenlenir.

Kavramlar
Tasarım, Biyomimikri, Esinlenmek/İlham Al-

mak, Doğadan Öğrenme, Sürdürülebilirlik, Yenile-
nebilirlik

Ön Bilgiler
“Biyomimikri, iki sözcükten oluşur: “Biyo” (ya-

şam) ve “mimikri” (benzetim). Biyomimikri, doğa-
dan öğrenerek, doğanın içindeki formları ve süreçleri 
rehber alır, doğadan öğrendiklerini, doğaya daha az 
zarar veren çözümler üretmek için kullanır.” (Kasap 
ve Kasap, 2021, s.6).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç Zenginleştirme, Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci
Doğadan öğreneceğimiz çok şey var. 
İnsanlar, yaşamlarını kolaylaştırmak ve karşılaş-

tığı problemlere yeni çözüm önerileri getirmek için 
doğadan ilham alan ya da doğayı taklit eden tasarım-
lar yapmışlardır.

Doğa, her tür tasarım için en önemli öğrenme 
kaynağıdır. Bu kaynaktan esinlenilerek tasarlanan 
birçok tasarım örneği mevcuttur.

Öğrencilere, doğadan esinlenilerek yapılan tasa-
rım örneklerinin fotoğrafları gösterilir.

Doğadan esinlenilerek yapılan tasarımlar:
• Arı peteğinden esinlenerek tasarlanan “James 

Webb Uzay Teleskobu Aynası”
• Pıtrak otundan esinlenerek tasarlanan “Cırt Cırt 

Bant/Velcro Bant”
• Lotus çiçeğinden esinlenilerek tasarlanan “Lotus 

Tapınağı, Yeni Delhi”
• Yarasadan esinlenerek tasarlanan “Görme Engelli-

ler İçin Akıllı Baston/WeWalk Smart Cane”
• Köpek balığından esinlenerek tasarlanan “Speedo 

Fastskin Yüzücü Mayosu”
• Yalıçapkınından esinlenerek tasarlanan “Hızlı 

Tren”
• Durian Meyvesinden esinlenerek tasarlanan 

“Esplanade Gösteri Sanatları Merkezi”
• Termitlerden esinlenerek tasarlanan “Havalandır-

ma Sistemi/Eastgate Centre”
• Yusufçuk böceğinden esinlenerek tasarlanan “Heli-

kopter/H5 Dragonfly”
• Bitkilerden esinlenerek tasarlanan “Fotosentezle 

Çalışan Otomobil/SAIC Yez”
• Kutu balığından esinlenerek tasarlanan “Biyonik 

Konseptli Otomobil/Bionic Car”
• Zambaktan esinlenerek tasarlanan “Su Toplayan 

Saksı/Groasis Waterboxx”

Görsel 223: Yalıçapkını ve yalıçapkınının gagasının
şeklinden ilham alınarak tasarlanmış hızlı tren

Görsel 224: Yalıçapkını ve yalıçapkınının gagasının
şeklinden ilham alınarak tasarlanmış hızlı tren
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Öğretmen yukarıdaki listede yer alan bir tasarı-
mı seçer ve tasarımda özellikle doğadan esinlenilen 
durumun ne gibi bir ihtiyaca cevap verdiğini açık-
lar. Örneğin, yapılan gözlemler sonucu doğadaki ani 
hava basıncı değişikliklerine en iyi uyumu sağlayan 
kuşun yalıçapkını olduğu görülür. Hızlı trenin şek-
li, yalıçapkını gagasının şekline benzer olarak tasar-
lanır. Böylelikle; bu hızlı trenlerdeki hava basıncının 
azaldığı, trenlerin daha sessiz çalıştığı, daha az elekt-
rik tükettiği, trenin hızının daha da arttığı görülür.

Öğrenciler, biyomimikri tasarım örnekleri ara-
sından ilgilerini çeken bir tanesini seçer. Öğrenci-
lerden, seçtiği tasarımla ilgili olarak tasarımların 
ihtiyaçlarımıza nasıl cevap verdiğini, tasarım hazır-
lanırken doğadaki hangi durumdan esinlenildiği ya 
da doğadan öğrenilen durumun tasarımı nasıl şekil-
lendirdiği ve tasarımın ne tür olumlu sonuçlar ortaya 
çıkardığını araştırmaları istenir.

Biyomimikrinin temeli doğanın taklit edilme-
sine dayanır. Doğadaki işleyiş, doğanın geliştirdiği 
stratejiler ve çözüm önerileri birçok ipucu taşır. Bu 
ipuçlarını takip ederek geliştirilen her bir tasarım sa-
yesinde biyomimikri disiplini doğmuştur. Son yıllar-
da dünyanın doğal kaynaklarını verimli bir biçimde 
kullanma çabası bu disiplinin daha da popülerleşme-
sini sağlamıştır. Doğadan öğrenilen çözüm önerileri, 
çevreye duyarlı tasarımlara ve sürdürülebilirliğe kat-
kı sağlar.

Öğrencilere, kendi yaşantımızdan yola çıkarak 
karşılaştığımız bir soruna çözüm önerisi getirmek 
ya da yaşantımızı daha kolay kılmak, ihtiyaçlarımızı 
karşılarken doğal kaynakları daha verimli kullanmak, 
sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik gibi kavramlar çer-
çevesinde yeni tasarımlar yapacağımız söylenir. Ta-
sarım sürecinde şu işlem basamakları izlenir: Sorun 
tanımlanır, durum analiz edilir, çözüm önerisi için 
doğa gözlemi yapılır, en uygun çözüm önerisi seçi-
lir, tasarım çizilir, tasarımın uygulanma imkânı varsa 
gerçekleştirilir ve sonuçlar değerlendirilir.

Yukarıdaki işlem basamaklarına göre tasarım 
aşamalarını gerçekleştiren öğrenciler, tasarımına en 
uygun sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır, 
araştırmaya dayalı olarak eskizler yapar, biyomimik-
ri, sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik gibi kavram ve 
olgulardan, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden ya-
rarlanarak tasarımlarını yapar.

Tasarım örneklerine baktığımızda; çeşitli ulaşım 
araçları tasarımı, aksesuar tasarımı, kumaş ve kıyafet 
tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı ve mimari tasa-
rım gibi tasarım alanlarının ne kadar çeşitli bir yelpa-
zeye sahip olduğunu görürüz. Bu alanlara; iç mekân 
tasarımı, oyun alanı tasarımı, mobilya tasarımı, şehir 
mobilyası tasarımı, ambalaj tasarımı gibi benzer ör-
nekler de ekleyerek daha da zenginleştirebiliriz.

Sonuç olarak “Doğadan Öğrenme” kavramı, ürün 
tasarımını ve dolaylı yoldan da bizim yaşantımızı na-
sıl değiştirebilir? Acaba Lotus çiçeğinden esinlenile-
rek tasarlanan “Lotus Tapınağı” bir sanat eseri ola-
rak değerlendirilebilir mi? İyi tasarımın unsurları 
(fonksiyonel olmalı, ihtiyaçlara cevap vermeli, estetik 
kaygıyı gözetmeli, kentsel fayda sağlamalı, çevreyle 
uyumlu olmalı, bulunduğu yere saygınlık kazandır-
malı gibi) neler olmalıdır? Öğrencilerin, bu soruları 
tartışarak değerlendirmeleri sağlanır.

Ek Etkinlik Önerisi 
Öğrenciler ilgi duyduğu tasarım alanı (endüstri-

yel tasarım, moda tasarımı, mimari tasarım, grafik 
tasarım gibi) doğrultusunda beğendiği tasarım ör-
neklerinden oluşan bir seçki ya da albüm oluştura-
bilir.

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Akran Değerlendirme Formu”na, 

etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Kasap, Ş. ve Kasap, Z., (2021). Tasarıma İlham Veren Doğa. 
National Geographic Kids.
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ETKİNLİK NO : 71

ETKİNLİK ADI : MEKÂN CETVELİ

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini figür ve mekân ilişkisiyle oluşturur. 

Disiplinler Arası Boyut:  : Matematik, Geometri, Mimari, Endüstriyel tasarım, vb. alanlar  
  ile bağlantı kurulabilir.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Kelebek somunu, vida, ahşap bloklar, maket karton, resim kâğıdı,  
  resim kalemi, cetvel, maket bıçağı

Uygulama Alanı : Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

  Tasarım Temelli Öğrenme Yöntemi

   Bireysel Çalışma Yöntemi

Beceri Alanları : Yaratıcı Düşünme

  Esneklik

  Yenilikçi Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara Kalem ve Çizgi Tekniği, İki Boyutlu Yüzeye Çizim, Renkli Boyama Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Öğrencilerden, bir hafta öncesinde figürlü iç ve 
dış mekân görselinin bulunduğu sanat eseri örnek-
leri araştırmaları istenir. Öğrencilerden inceledikleri 
sanat eserlerini getirmeleri istenir. 

Kavramlar

Perspektif: İki boyutlu resme, üç boyut yanılsa-
ması vermek için kullanılan teknik. (Turani, 2000, 
s.110)

Konik Perspektif: Merkezî (Konik) Perspektif, 
insanın tabiattaki cisimleri görüş şekline göre en ya-
kın şekilde çizim şeklidir(URL 1, 2021).

Tek Kaçışlı Perspektif: Ufuk çizgisi üzerinde tek 
bir kaçış noktası bulunan çizim.

Çift Kaçışlı Perspektif: Ufuk çizgisi üzerinde iki 
kaçış noktası bulunan çizim.

Üç Boyut Perspektifi: Düzlem üzerinde üç kaçış 
noktası bulunan çizim.

Ön Bilgiler

Perspektif çizimlerinde, çizilecek cisimlerin re-
sim düzlemi ile kesişen kenarlarından başlamak ge-
reklidir. Çünkü cisimlerin resim düzlemi ile kesişen 
kenarları, perspektifte ve aynı merkezde ve aynı bü-

yüklükte (çizim ölçeğindeki büyüklük) görülür. Fa-
kat resim düzlemi, cismin farklı bir kenarı ile çakış-
mayacak noktadan geçirilmiş ise ilk olarak cisme, bir 
yüzeyi resim düzlemi ile kesinceye kadar uzatmak 
ve cismin devamı ile birlikte perspektif görüntüsünü 
çizmek, sonra da geri kalan kısmı perspektiften sil-
mek gereklidir. Bu yüzden cismin bir yüzünü resim 
düzlemi ile kesişecek şekilde yerleştirmek, perspektif 
çiziminde belirli bir çizim kolaylığı sağlar(Anonim, 
2007).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme, İçerik Geliştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Bir cismin kesitlerinden ve köşelerinden geçen 
iz düşüm ışınları(kaçış çizgileri) bir noktada birleşi-
yorsa çizilen perspektife merkezî (konik) perspektif 
denir. Kaçış noktasına göre aynı yükseklikte olan ci-
simlerden bize yakın olan daha büyük, uzakta olan 
daha küçük görünür. Baktığımız göz hizamıza ufuk 
çizgisi denir ve eksen şeklinde çizilebilir. Bakış açı-
mızdan çıkan ışınlar ufukta kesişir gibi görünür.  Bu 
da kaçış noktasıdır. Açılı bakışlar boy kısalmasına yol 
açar. Ölçülü çizimler daha gerçek boyda çizilmesine 
neden olur.

Görsel 225: Konik tek kaçış noktalı perspektif

Konik perspektifte bakış açısı, bakılan cisim, 
düzlem ve kaçış(ışın) çizgileri önemli bir yere sahip-
tir. Bütün iz düşümlerin kaçış çizgileri bir noktada 
birleşir. 
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• Bu eserde ufuk çizgisi nerededir?

• Bu eser kaç kaçış noktası vardır?

Eleştirel şekilde yapılan çözümleme ve yorumla-
maların ardından öğrenciler, materyaller yardımıyla 
dereceli mekân cetvelinin üretimini yaparlar. Yapım 
aşamasında maket kartonunu keserek dört köşesin-
den kelebek somunla derece verecekleri ölçülendir-
me aşamalarını oluşturdukları cetveli, ölçüm için 
kullanırlar.

Öğretmen, merkezî perspektif kavramları ve çe-
şitleri hakkında öğrencilere bilgi verilir. Dış mekân 
ve iç mekân çalışmalarında insan figürünün bulun-
duğu sanat eseri örnekleri incelenir. Öğrencilerden, 
iç ve dış mekân örneklerinde insan figürünün bulun-
duğu sanatçı çalışmaları üzerinden çözümleme ve 
yorumlama yapmaları istenir. Öğretmen, öğrencilere 
şu soruları yönlendirir:

• Bu eserdeki figürlerin duruş açıları neye göre ko-
numlandırılmıştır?

• Önde duran cisimlerle arkada duran cisimlerin 
boyut farkı nasıl oluşmuştur?

Görsel 227: Konik tek kaçış noktalı perspektif

Görsel 226: Konik tek kaçış noktalı perspektif
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Görsel 228: Ayarlanabilir mekân cetveli Görsel 229: Ayarlanabilir mekân cetveli

Öğrencilerden, önlerinde bulunan kâğıda ufuk çizgisi çizmeleri istenir. Ufuk çizgisinin üzerine konum-
landıracakları bakış açısı, ışınlar ve derinlik çizgisi yardımıyla ufuk noktasının etrafına  insan figürlerini dere-
celi şekilde konumlandırmaları istenir. Çizim aşamalarında öğretmen farklı yönergelerde bulunur:

• Figürlerin boyları birbirlerinden farklı olmalı,

• Nesneler birbirinden farklı ölçüde olmalı, 

• Farklı cisimler kullanılmalı, vb. 

Öğretmen, öğrencilerin bitirdikleri çalışmalarını sergiler ve kaçış noktalarına göre sınıflandırır. Tüm öğ-
renciler sergilenen çalışmaları yorumlar ve değerlendirirler. 

Görsel 230: Ölçülü merkezî perspektif Görsel 231: Ölçülü merkezî perspektif 
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Değerlendirme: 
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Öz Değerlen-

dirme Formu”na etkinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR

Turani, A. (2000). Sanat Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi.

Anonim, 2007a. İnşaat Teknolojisi, İç Mekân Perspektif 
Çizimleri-I. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi-
nin Güçlendirilmesi Projesi), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Ankara.

URL- https://www.munzur.edu.tr/birimler/akademik/fa-
kulteler/muhendislik/bolumler/insaat/Pages/file/4.%20
HAFTA-%20perspektif.pdf  Erişim Tarihi:  5.07.2021

Görsel 232: Ölçülü merkezî perspektif 8 Görsel 233: Ölçülü merkezî perspektif 

Görsel 234: Ölçülü merkezî perspektif 

Örnek Çalışmalar: 
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ETKİNLİK NO :  72

ETKİNLİK ADI :  BİR SONRAKİ ESER

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Aralştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Bir olayın, nesnenin veya durumun gelecekteki muhtemel sonuçlarını görsel sanat çalışmasına yansıtır.

•  Bir sanat eserine ait sanat/tasarım eleman ve ilkelerini değiştirerek çalışmasını yeniden oluşturur.

•  Sanat eserlerindeki üslupları kendi çalışmalarıyla ilişkilendirir. 

•  Kişisel ve bağlamsal bilgiler temelinde sanat eserini inceler.

•  Sanatçının görsel sanat eserine yansıyan üslubunu fark eder. 

•  Sanat eserinde ele alınan tema, konu ve sembolleri tartışır.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Seçilen sanatçıya ait sanat eseri görselleri, resim kâğıdı, pastel   
   boya, kuru boya, akrilik boya, dijital çizim programları, dergi   
   sayfaları, makas, yapıştırıcı

Uygulama Alanı :  Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

Beceri Alanları  : Empati

  Yaratıcı Düşünme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Resim Teknikleri

Kolaj

Dijital Çizim

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Örnek sanat eseri görselleri ile öğrencilerin üs-
lup, teknik, özgünlük gibi konuları fark edebilmeleri 
sağlanabilir. Sanatçıların tekrar ettikleri sanat/tasa-
rım eleman ve ilkeleri, semboller gibi unsurlar öğ-
rencilerle birlikte incelenebilir.

Kavramlar

Üslup: Bir sanatçının kendine özgü biçimlendir-
me ve tasarım anlayışı. Bireysel nitelikteki sanat ürü-
nü yaratma tutumu (Buyurgan ve Buyurgan, 2020).

Stil: Bir sanatçının kendine ait sanatsal görüşü-
nü görselleştirmede kullandığı üslup, tarz (Özsoy ve 
Ayaydın, 2016).

Teknik: Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında 
kullanılan yöntemlerin hepsi. Yol, beceri, yöntem 
(URL 1, 2021).

Sanat Akımı: Ortak sanatsal görüş, davranış ve 
tutum özelliği gösteren sanatçı veya sanat yapıtları-
nın içinde gruplandığı kategori (Sözen ve Tanyeli, 
2018).

Özgünlük: Bir kültürel ve sanatsal davranış, tu-
tum ya da olgunun özgün olması durumu (Sözen ve 
Tanyeli, 2018).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Isınma Etkinliği

Sanatçı, sanat eseri, üslup, teknik, sanat akımı vb. 
kavramlar üzerinde durulur. Öğretmen seçtiği sanat-
çılar ve sanat eserleri üzerinden sanat eseri, üslup, tek-
nik, sanat akımı vb. kavramlar hakkında bilgi verir.

Öğrencilerden bir sanatçı seçmeleri istenir. Seçi-
len sanatçının; yaşamı, sanat anlayışı, ele aldığı konu, 
kullandığı sembol ve şekiller, malzeme, biçim, teknik 
vb. özellikler, eserleri, eserlerine yansıyan üslubu ile 
ilgili araştırma yapmaları istenir. Araştırmada sanat-
çının içinde yaşamış olduğu toplum, kültür ve tarihin 
de incelenmesi faydalı olacaktır.

Ana Etkinlik

Öğrenciler seçtikleri sanatçının; yaşamı, sanat 
anlayışı, ele aldığı konu, kullandığı sembol ve şekiller, 
malzeme, biçim, teknik vb. özellikler, eserleri, eserle-
rine yansıyan üslubu ile ilgili araştırmalarını sunar. 

Etkinliğin bu aşamasında öğrencilerden seçtik-
leri sanatçının geçmiş yaşantısı ve geçmiş sanat üre-
timlerinden yola çıkarak bir sonraki eserini hayal et-
meleri istenir. 

Klasik Dönem bestecisi Beethoven’ın tamamlaya-
madığı 10. Senfonisi’nin yapay zekâ ile tamamlanma 
çalışması, Tolstoy’un kitabının yapay zekâ tarafından 
yazılması gibi konuyla alakalı farklı disiplinlerden 
haberler, teknolojik çalışmalar öğrencilerle paylaşı-
labilir.

Uygulamaya ilişkin çalışmalar renkli resim tek-
nikleriyle renklendirilebileceği gibi farklı teknikler 
bir arada kullanılarak ya da baskı resim, kolaj gibi 
teknikler kullanılarak tamamlanabilir. İsteyen öğren-
ciler, çalışmalarını dijital ortamda oluşturabilir. Se-
çilen örnek eserler ve öğrenci çalışmalarının betim-
leme, çözümleme, yorumlama ve yargı aşamalarına 
göre değerlendirilmesi sağlanır.

Ek Etkinlik Önerisi

Çalışmalar üç boyutlu olarak da tamamlanabilir. 
Sadece resim sanatında üretim yapan sanatçılar değil, 
heykel, seramik vb. alanlarda çalışan sanatçıların bir 
sonraki eserleri de ele alınabilir. 

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı For-
mu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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Kaynakça

Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2020). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, (7. Baskı). Pegem Akademi.

Sözen M. ve Tanyeli, U. (2018). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, (18. Basım). Remzi Kitabevi.

Özsoy, V. ve Ayaydın, A. (2016), Görsel Tasarım Öge ve İlkeleri, Pegem Akademi, 1. Baskı, Ankara.

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 05.06.2021

Görsel 235: Van Gogh’tan bir sonraki eser

Görsel 236: Picasso'dan bir sonraki eser Görsel 237: Van Gogh’tan bir sonraki eser
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ETKİNLİK NO : 73

ETKİNLİK ADI : PETROGLİFTEN TİPOGRAFİYE

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Yaşantısının herhangi bir anını hikâyeleştirerek görsel sanat çalışmasını oluşturur.

• Sanatın tarihsel değişim sürecini görsel olarak betimler.

• Sanat eserlerindeki üslupları kendi çalışmalarıyla ilişkilendirir.

• Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre sanat eserlerinin özelliklerini karşılaştırır. 

• Sanat eserinde ele alınan tema, konu ve sembolleri tartışır.

Disiplinler Arası Boyut : Sanat Tarihi, Arkeoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Kalem (2B, 3B, 4B), silgi, resim kâğıdı, her türlü atık malzeme

Uygulama Alanı : Resim / Tasarım

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma - İnceleme, Tartışma (Düşünme Atölyesi),   
  Beyin Fırtınası

Beceri Alanları : Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme, Bilgi Okuryazarlığı

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kara kalem Tekniği

Kuru Pastel Boya Tekniği

Serbest- Karışık Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar:
Öğretmen, ders öncesi kaya resimleri (petroglif), 

iletişim, görsel iletişim hakkında araştırma yapar, öğ-
rencilerinin de belirtilen konular hakkında literatür 
taraması yaparak ders için hazırlıklı gelmelerini ister.

Öğretmen, derse girdiği zaman öğrencilerine ilk 
olarak sözler ve öğrencilerin kendisine yönlendirece-
ği muhtemel sorular için öğrencileriyle sözsüz ileti-
şim kurabileceği sembollerin yer aldığı kartlar hazır-
lar.   

Kavramlar
İletişim, Görsel iletişim, Petroglif, Tipografi, Afiş
İletişim, gönderici ve alıcı olarak adlandırılan iki 

insan ya da insan grubu/kitlesi arasında gerçekleşen 
bir duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. 
(Becer, Emre, 2011:11). Belirli bir coğrafya parçasın-
da aynı doğa koşulları içinde varlıklarını sürdürmek 
için araç ve gereçler bulan, bu konuda çeşitli bilgiler 
üretmiş, bunları çeşitli iş bölümü yöntemlerine göre 
kullanan, kendi aralarındaki bu iş bölümünden kay-
naklanan farklılaşmaları haklılaştırmak için çeşitli 
değerler ve inançlar üreterek toplumun farklı kesim-
lerini ortak üst kimlikler içinde kaynaştırmayı amaç-
layan insanların etkinliğidir (Oskay,1992:15-16).

Ön Bilgiler
Kaya resimleri, kaya üzerine levhalar, taş oymala-

rı vb. kavramlara karşılık gelen petroglif kelimesi, taş 
üzerine yapılan oyma anlamı taşımaktadır. Boyama, 
oyma, dövme ve kazıma vb. tekniklerle işlenen pet-
roglifler, bulundukları bölgenin yazısız dönemine ait 
önemli kültür hazinesini barındırmaktadırlar (Öz-
gül, 2015: 172). İnsan yaşamının var oluşundan bu 
güne insanların hayatlarını farklı coğrafyalarda de-
vam ettirmelerinden kaynaklı pek çok dil türemiştir. 
Bu durum lisanını bilmediğimiz insanlarla olan ile-
tişimize engel bir durum gibi görülmektedir. Ancak, 
görsel iletişimin evrensel boyuta sahip olma özelliği 
sayesinde lisanını bilmediğimiz insanlarla bile kolay-
lıkla iletişim sağlamak mümkündür. Ayrıca, anlatımı 
çok uzun zaman alabilecek bir kavram, görsel ögeler-
le çok daha kısa sürede ve doğrudan karşı tarafa ak-
tarılabilmektedir. Bu bağlamda, paleolitik çağlardan 

itibaren bir gereksinim olan iletişim için insanlar, çi-
zime elverişli olan mağara ve kayalara kazıma, döv-
me, boyama vb. yöntemlerle şekil ve semboller çize-
rek görsel iletişimin ilk belgelerini oluşturmuşlardır. 
Yazılı tarihten önceki dönemlerde yaşamış insanla-
rın yaşam tarzlarını, inançlarını, istek ve korkuları-
nı kaya resimlerine yansıtmış olmaları bugün onları 
bu resimlerden okumamıza katkı sağlamıştır (Güler, 
2020). 

Öğrenme öğretme Süreci
I. Aşama:
Öğretmen, iletişim maksatlı hazırladığı sembol 

kartları ile sınıfa girer.
Kartlar aracılığıyla öğrencileriyle ilk iletişimini 

kurar.
Öğrencilerin her sorduğu soru ve sözlere bu kart-

lar aracılığı ile yanıt verir. Bu durum birkaç dakika 
devam eder. Bu sürecin ardından öğretmen, öğrenci-
lerin sembollerden oluşan kartlar ile yaşadıkları ile-
tişim hakkındaki fikirlerini alır. İletişimin insanların 
yaşamlarının devamlılığı ve yaşamlarını kolaylaştır-
mak için bir gereklilik olduğu vurgulanır. 

İletişimle ilgili temel bilgi aktarımının ardından 
öğretmen, öğrencilerine:
• Konuşma ve yazma bilmediğinizi hayal edin, an-

latmak istediğiniz mesajınızı karşı tarafa nasıl ile-
tirdiniz? Neden bu yolu seçerdiniz?

• Öğrencilerin iletişim için seçtiği tekniklerin her 
biri tahtaya itirazsız yazılır. Bu yöntemlerin işe 
yararlılığını ölçmek için gruplar oluşturulur. Tek-
nikler, öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğ-
renci grupları tarafından canlandırma yöntemiy-
le sınanarak iletişimi ne derece sağlayabileceği 
konusunda değerlendirilir.

• Sınama aşamasının ardından dikkati ve ilgisi 
konu üzerine odaklanan öğrencilerle görsel ileti-
şim kavramına değinilir. Görsel iletişimin sözlü 
iletişimden daha etkili bir yöntem olduğu vurgu-
lanarak aynı dili konuşmadığımız insanlarla dahi 
iletmek istediğimiz mesajı en ekonomik şekilde 
aktarabileceğimiz vurgulanır.
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Öğretmen “MÖ 15.000'li yıllara ait olduğu düşünülen mağara resimlerinde atalarımızın insan, hayvan 
figürleri, av sahneleri gibi betimlemeleri işlemiş olmaları; çizmiş oldukları şekil ve semboller ile kendilerini 
ifade etmek istediklerini göstermektedir. Bu resimler, insanların imgeleri algılayış biçimlerine ilişkin, şekiller 
çizilerek yapılmış ilk görsel iletişim örnekleri kabul edilmektedir. Alaska yerlilerinin ava giderken kulübeleri-
nin kapısına astıkları iletişim panosu da bunlardan biridir.” bilgilerini öğrencilere ilettikten sonra bu iletişim 
panosu öğrencilerle birlikte yorumlanır.

Görselde birçok hayvan ve insan figürü yer al-
maktadır. İçi siyah renge boyanmış olan insan figürü-
nün ok yay takımını keçi figürüne yöneltmiş durum-
da çizilmiş olması, keçinin bir av hayvanı olduğunun 
belirtilmek istenmesi olarak yorumlanabilir. Ayrıca 
bu görselde insan figürlerinin ellerin duruşu ve bazı 
figürlerin yuvarlak betimlenen ellerinin içi boş ya da 
dolu olmak üzere değişkenlik göstermesi de dikkat 
çekmektedir. Şüphesiz, görselde yer alan her bir sem-
bol kendine özgü mesaj içeren anlamlı ifadelerdir. 

Eser analizinin ardından öğretmen, öğrencilerin-
den sırası ile şunları ister:

• Yaşantılarının herhangi bir anını düşünmelerini, 
• Bu anıyı zihinlerinde kaya resimlerinde olduğu 

gibi sembol ve işaretlerden yararlanarak mesaj 
içerikli hikâyeye dönüştürmelerini,

• Zihinlerinde canlandırmış oldukları işaret ve 
sembolleri kara kalem tekniği ile kâğıda aktar-
malarını ister.
Öğrenciler tarafından oluşturulmuş olan şekil ve 

semboller öğretmen rehberliğinde öğrenciler tarafın-
dan hem kavramsal hem de resimsel anlamda değer-
lendirilerek geliştirilmesi sağlanır.

Görsel 238: İletişim panosu, (Uçar, 2004: 17).
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II. Aşama:

Sanatçı Fahrelnissa Zeid’in işaretler ve semboller 
içeren reçine, kemik kullanılarak oluşturulmuş ese-
ri öğretmen rehberliğinde öğrencilerle birlikte analiz 
edilir. Sanatçının eserindeki sembol ve işaretlerin an-
lamı, eserin yapımında kullanılan malzemenin neyi 
ifade etme maksatlı kullanıldığı yorumlanır.

Sanat eserinde ele alınan tema, konu ve semboller 
öğretmen rehberliğinde tartışılarak (Düşünme Atöl-
yesi) değerlendirilir.

Görsel 239: Fahrelnissa Zeid, İşaretler ve Semboller
Reçine, Kemik, Metal, 45x29cm, 1967

• Öğretmen, öğrencilerine sanatçı Zeyd’in görsel-
deki eserini göstererek “Sizce bu nedir, nasıl ya-
pılmıştır, ne zaman yapılmıştır?” sorularını sorar 
ve görseli yorumlamalarını ister.

• Öğretmen, yorumların ardından eser hakkındaki 
doğru bilgileri öğrencilerine aktarır.

• “Sizce bu örnek Paleotik Dönem resimlerinin gü-
nümüz sanatçısının bir yorumu olarak kabul edi-
lebilir mi? Neden?” sorularını yönlendirir. Çalış-
manın bu aşamasında sanatın tarihsel değişim 
sürecini görsel olarak betimlenmesi hedeflenir. 
Bu sebeple öğrencilere yönlendirilecek sorular 
bu amaca hizmet etmelidir. 

• Sizce kaya resimleri ile sanatçı Zeyd’in eserlerin-
deki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? 

• “Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre 
sanat eserlerinin özellikleri sizce değişiklik gös-
terdi mi? Neden?” vb.

III. Aşama:

Öğretmen “Konuşma dilinin henüz gelişmediği 
ve yazının icadından önceki dönemde atalarımız ile-
tişim için daha çok görsel iletişimi tercih etmiş, ka-
yalara iletmek istedikleri mesajları işlemişlerdir. Gü-
nümüzde konuşma dilinin oluşu ve yazının icadına 
karşın görsel dilin evrensel ve daha etkili olduğu gö-
rüşünden kaynaklı olarak iletişim için görsel ögeler 
tercih edilmektedir. Afiş bu görsel ögelerden aktar-
mak istediğimiz mesajı hedef kitleye sunan araçlar-
dan biridir.” diyerek kaya resimlerinin sembol, işaret 
ve kavramsal yazıya geçiş sürecini öğrencilerine an-
latır. 

Öğrencilerin hazır bulunuşluklarını sağladıktan 
sonra “Tipografi” kavramına değinilir ve öğrencilerle 
birlikte “Tipografi” örnekleri incelenerek değerlen-
dirilir. Bunun sonrasında öğrencilerden I. aşamada 
kara kalem tekniği ile hazırlamış oldukları sembolle-
ri tipogram evresine taşımaları istenir. 

Öğrencilere bu tasarım aşamasında bir önceki 
aşamada incelenen sanat eserlerindeki üslupları ken-
di çalışmalarıyla ilişkilendirmeleri söylenir.

Tipogram Tasarım aşamaları:

• I. aşamada kaya resimleri baz alınarak hazırlanan 
işaret ya da semboller bu evrede; yazı biçiminin, 
karakter aralığının, odağın, satır boşluklarının ve 
biçimlendirmenin tutarlı kullanımına dikkat edi-
lerek yazı formuna (Tipogram) aktarılır.
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• Hazırlanan yazı karakterinin mesajı doğru ilete-
bilirliği öğretmen rehberliğinde öğrencilerle tar-
tışılır (Düşünme Atölyesi) ve çizimler bu doğrul-
tuda geliştirilir.

• Son hâlini alan yazı karakterlerinin afiş şeklinde 
düzenlenmesi sağlanır. Kavramsal Yazı: Düşünce 
ve kelimeleri harf yerine çeşitli işaret veya sem-
bollerle ifade eden yazı türü.

• Öğrencilerin hazırlamış oldukları afişlerin gü-
venli dijital ortamlarda paylaşımı sağlanır.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Kaynakça

Becer, E. (2011). İletişim ve Grafik Tasarım. Dost Kitabevi 
Yayınları. Ankara.

Güler, H. (2020). Anadolu Kaya Resimleri. İstanbul Aydın 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , 6 (11) , 33-
42 .

Oskay, Ü. (1992). İletişimin ABC’si. Simavi Yayınları. İs-
tanbul.

Özgül, O. (2015). Erzurum Bölgesi Kaya Panoları, Trakya 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(10), 169-198.
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ETKİNLİK NO :  74
ETKİNLİK ADI :  MİNYATÜRE GÜNCEL YORUMLAR
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik 
Modül :  Modül 6
Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  Kültürel Miras
  Sanat Eleştirisi ve Estetik
Eğitim Programı : ÖYG 6
Önerilen Süre : 3 Hafta
Kazanımlar
•  Görsel sanat çalışmasında geleneksel ve güncel sanat malzemeleri ve teknikleri ile özgün çalışmalar  
 oluşturur.
•  Görsel sanat çalışmalarında farklı disiplinlere özgü kavramları, olayları ve olguları yansıtır. 
•  Görsel sanat çalışmasında mizah kullanır.
•  Sanatın; diğer bilim dalları ile (tarih, kültür, coğrafya, matematik vb.) nasıl bir ilişki içinde olduğunu  
 sorgular.
•  Tarihî olayların sanat eserleri üzerindeki etkisi hakkında çıkarımda bulunur.
•  Sanat eserini değerlendirmek için sanat eleştirisi yöntemini kullanır. 
•  Sanat eserinde sosyal ve kültürel inanışların etkisini yorumlar.
Disiplinler Arası Boyut : Sosyal Bilgiler
   Tarih, Sanat Tarihi 
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Örnek minyatür görselleri, resim kâğıdı, pastel boya, kuru boya,  
   akrilik boya, dijtal çizim programları
Uygulama Alanı :  Geleneksel Sanatlar
  Resim
Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim
Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme
  Dijital Okuryazarlık
  Esneklik
  Yenilikçi Düşünme
  Kültürel Farkındalık 
Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:
Renkli Resim Teknikleri, Kolaj
Dijital Çizim vb.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Minyatür sanatı ile ilgili sunumlar, örnek eserle-
rin seçimi vb. konularda hazırlık yapılır. 

Kavramlar

Minyatür: Çoğunlukla eski yazma kitaplarda gö-
rülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan 
küçük, renkli resim sanatı (URL 1, 2021). 

Nakış: Eski dilde minyatür ve süsleme sanatları-
na denir (Özsoy ve Ayaydın, 2016).

Nakkaş: Renkli resim, minyatür ve duvar tez-
yinatı yapan ressamlara söylenen kavram (Turani, 
2011). 

İllüstrasyon: Bir metin, kavram veya fikir üze-
rinden geliştirilmiş bilgisel görsel (Uçar, 2019). 

Pastiş: Başka sanatçıların eserlerini taklit yoluyla 
meydana getirilen sanat eseri (URL 2, 2021).

Parodi: Bir eserin komik, eğlenceli, kişiyi gülüm-
setecek, dalga geçercesine taklit ederek metinlerarası 
gönderme yapmasıdır (Yörükoğlu Dilli, 2020).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme, Metinler Arasılık, Pastiş, 
Parodi, Yeniden Üretim

Öğrenme-Öğretme Süreci

Bu etkinlikte, geleneksel sanatlarımızdan olan 
minyatürün farklı alanlarla (sinema, animasyon, çiz-
gi film, oyun, mitoloji, edebiyat vb.) sentezlenerek 
öğrenciler tarafından yeniden yorumlanması bek-
lenmektedir. Geleneksel bir konuya güncel bir ba-
kışla yaklaşılması, farklı alanlar arasında bağlantı-
lar kurulması, dönüştürülmesi ve mizahi açıdan ele 
alınması öğrenci yaratıcılığını geliştirmesi açısından 
önemli görülmektedir. 

İlk aşamada minyatür, nakış, tasvir, nakkaş gibi 
kavramlar üzerinde konuşulur. Minyatür sanatına 
özgü teknik özellikler, ele alınan konular örnek eser-
ler üzerinden incelenir. Minyatürün aynı zamanda 
tarihî bir belge olma özelliği üzerinde durulur. Sos-
yal, tarihsel, kültürel vb. unsurların minyatür üzerin-
deki etkilerine değinilir. Minyatür eserlerde yer alan 
kostümler, başlıklar, mekânlar incelenerek yeni oluş-
turulacak çalışmada kullanılabilir. 

Sonraki aşamada minyatür sanatına getirilmiş 
güncel yorumlar paylaşılır. Metinler arasılık, gös-
tergeler arasılık, pastiş ve parodi kavramlarına de-
ğinilebilir. Yörükoğlu Dilli’nin (2020), pastişe örnek 
gösterdiği Salvador Dali’nin tablosunun Amerikan 
yapımı çizgi film Simpsonlar ile yorumlanması gibi 
örneklerden faydalanılabilir.

Uygulama aşamasında ise öğrencilerden iste-
dikleri bir çizgi filmin, animasyonun veya oyunun 
minyatür tarzında yorumlanması istenir. Çalışmalar 
renkli resim teknikleri ile farklı tekniklerin bir arada 
kullanılması ile ya da baskı, kolaj gibi teknikler kul-
lanılarak tamamlanabilir. İsteyen öğrenciler, çalışma-
larını dijital ortamda oluşturabilir. Çalışmanın bitiş 
aşamasında arka plan süslemeleri, kenar süslemeleri 
gibi ayrıntılar grafik programları yardımıyla eklene-
bilir.

Son aşamada, seçilen örnek eserlerin ve öğrenci 
çalışmalarının betimleme, çözümleme, yorumlama 
ve yargı basamaklarına göre değerlendirilmesi sağ-
lanır. Öğrencilerin konuyla ilgili etkinliği geliştirici 
önerileri alınmalıdır. Minyatürün daha başka hangi 
alanlarla ilişkilendirilebileceği veya minyatüre getiri-
lebilecek yenilikler gibi konularda öğrenci önerileri 
önemlidir. 
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Görsel 240: Sevimli Canavarlar Üniversitesi Görsel 241: Moana

Görsel 243: Charlie’nin Çikolata FabrikasıGörsel 242: Minyonlar
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Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı 

Formu"na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Kaynakça

Özsoy, V. & Ayaydın, A. (2016), Görsel Tasarım Öge ve İl-
keleri, Pegem Akademi, 1. Baskı, Ankara. 

Turani, A. (2011). Sanat Terimleri Sözlüğü, (14. Basım). 
Remzi Kitabevi.

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 04.06.2021

URL 2 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 16.06.2021

Uçar, T. F. (2019), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, (10. 
Baskı). İnkılap Kitabevi.

Yörükoğlu Dilli, R. (2020). Görsel Kültür Kuramının Tanı-
mı, Kapsamı ve Oluşumu. İçinde V. Özsoy (Ed.), Kültürel 
ve Eleştirel Sorgulama Olarak Görsel Sanatlar Öğretimi (1. 
baskı, ss.57-60). Pegem Akademi.
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ETKİNLİK NO : 75

ETKİNLİK ADI : GİZLİ FESTİVAL 

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini figür ve mekân ilişkisiyle oluşturur. 

• Hareket olgusunu içeren gözleme dayalı kompozisyonlar oluşturur. 

• Çalışmalarını resim, fotoğraf, film, video vb. dijital ortamda sunar.

Disiplinler Arası Boyut : Bilişim Teknolojileri

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Akıllı telefon veya dijital fotoğraf makinesi veya bilgisayara  
  bağlı web kamerası, tripod, herhangi bir stop motion  
  uygulaması, sınıfta bulunan kırtasiye malzemeleri

Uygulama Alanı : Animasyon

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birliğine Dayalı Öğretim

  Gösterip yaptırma

Beceri Alanları : Bilgi, İletişim ve Teknoloji Yeterliği

  Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

İllüstrasyon

Modelleme

Fotoğraf Çekimi

Bilgisayar Programı ile Tasarım

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilere bir sonraki hafta getirmeleri gereken 

araç ve gereçler hatırlatılır. Getirilecek malzeme lis-
tesi yazılır.

Kavramlar

Stop Motion Animasyon: Stop motion, durağan 
3 boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir 
animasyon türüdür. Kuklalar veya oyun hamuru ile 
yapılmış modeller kullanılır. Stop motion tekniği; ka-
merayı objeye karşı ayarlayıp, tek kare ayarlayıp, son-
ra objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek 
ve bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamaktır. 
Çekilen tek kare resimleri ardı ardına dizip (her sani-
ye için 15-24 kare) oynatılması ile hareket elde edilir. 
Sahneler montajlanarak film tamamlanır. Bu işlemle-
rin çoğu çizgi film tekniği ile aynıdır.

Object (Nesne) Animasyon: Gündelik hayatta 
kullandığımız nesnelere herhangi bir kuklalaştırma 
veya plastik sanatlar anlamında eklemeler yapma-
dan, onları kamera karşısında kare kare hareket et-
tirerek elde edilen stop motion animasyon türüdür. 

Onion Skin (Soğan Zarı): Animasyonun temelini 
oluşturan bu kavram, bir karede hareket oluştururken 
bir önceki karede olan hareketi izleyip, ona göre ha-
reketin ilerleyişine karar vermek ile ilgilidir. Eskiden 
ışıklı masada kâğıtları üst üste koyarak çizim yapan 
animatörler, alttan gelen ışıkla şeffaflaşan kâğıtlar-
da daha önceki çizimlerini görerek animasyonlarının 
gidişatlarını belirlerlerdi. Stop motion uygulamaları 
da soğan zarı etkinleştirildiğinde bir önceki fotoğrafı 
kadrajda flu olarak göstererek animatöre hangi cismi 
ne kadar oynattığı ile ilgili bilgi verir.

Ön Bilgiler
Object animasyon stop motion tekniği ile yapıl-

mış örnek çizgi film izlenir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Zenginleştirme, Yeniden Kurgulama

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretmen, etkinliğe animasyon tarihini anlata-

rak, geçmişte yapılmış stop motion çizgi filmlerden 
örnekler göstererek giriş yapar. Animasyon alanında 
çalışan sanatçıların kullandığı teknik ve eser üretme 
süreçleri hakkında bilgiler verir. 

Öğretmen, object animasyonunu öğrencilere 
anlattıktan sonra “Stop motion çizgi film oluşturu-
lurken, normal bir film çekiminden farklı olarak gö-
rüntü elde edimi, hareketin kare kare fotoğraflanıp 
birleştirilmesi ile elde edilir. İnsan gözü için sürekli 
sayılabilecek ideal bir görüntünün saniyede 24/25 ka-
reden oluşması gerekmektedir.” açıklamasını yapar.  

Etkinliğin devamında öğrencilere “Gizli Festival” 
hakkındaki kısa yazı okunur:

“Sınıfımızda bulunan araç gereçler uzun zaman-
dır bugünün gelmesini bekliyorlar çünkü bugün on-
ların ‘Büyük Kırtasiye Festivali’ günü. Bu araç ge-
reçler her yıl bugün, bütün öğrenciler dersleri bitip 
sınıftan çıktıktan sonra büyük bir eğlence düzenler-
ler. Makaslar bale yapar, bantlar akrobasi yapar, ka-
lemler karşılıklı dans eder, kartonlar türlü türlü şekil-
lere girerek bugünü kutlar.”

Bundan sonraki aşamada öğrenciler sınıftaki kır-
tasiye malzemeleri, sanki kendi aralarında bir festival 
veriyormuş gibi kurgulayıp malzemelerin hareketle-
rini kare kare fotoğraflarlar. Öğrencilerin çalışma es-
nasında birbirleri ile yardımlaşmalarına imkân tanı-
nır. Oluşturulan her animasyon, öğrencilerle birlikte 
izlenir ve yorumlanır. Öneriler hakkında konuşulur. 

Görsel 244: Stop motion çalışma alanının oluşturulması

Bu fotoğraflama işlemi yapılırken fotoğraf maki-
nesi veya akıllı telefon bir tripod yardımı ile sabitle-
nir, bir öğrenci fotoğraf çekiminde görev alırken di-
ğerleri objelere küçük hareketler verirler. 
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 Aktivitenin tamamının bir sahneye sığdırılmasındansa araçların hareketleri ayrı ayrı kadraja alınıp, mon-
tajda art arda getirilerek sahneler arasında bir süreklilik sağlanabilir. 

Öğrencilerin her aşamada görev almasını sağlamak için etkinlik boyunca görev değişiklikleri yapılabilir 
ama kamera ve tripoda çarpıp kadraj açısını yanlışlıkla değiştirmemeleri için bu tip hareketliliklerin minimu-
ma indirilmesi gerekir. Fotoğraf çekimi sırasında mutlaka uygulamadaki onion skin özelliği açılarak öğrenci-
lerin sürece daha fazla hâkim olması sağlanır.

Ek Etkinlik Önerisi
Kurguya ses ve müzik ekleme yapılabilir. 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 245: Stop motion uygulamasında soğan zarı özelliğinin kullanımı
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ETKİNLİK NO :  76

ETKİNLİK ADI :  EKOLOJİK BASKI

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Etkinlik

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Doğa ve gündelik hayatın, sanatın biçimlenmesinde oynadığı rolü tartışır. 

•  Görsel sanat çalışmasında farklı sanat tekniklerini kullanarak sıra dışı çalışma/ürün oluşturur.

•  Sanatın; diğer bilim dalları ile (tarih, kültür, coğrafya, matematik vb.) nasıl bir ilişki içinde olduğunu 
  sorgular.

Disiplinler Arası Boyut : Ekoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Sulu boya kâğıdı, çeşitli yapraklar, beyaz sirke, tencere, ocak

Uygulama Alanı :  Ekolojik Sanat

  Baskı Resim Tekniği

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Küresel Farkındalık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Ekolojik Baskı Resim Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Ekolojik baskı, ekolojik sanat konularında sunum 

hazırlanabilir. Konuyla alakalı örnek görsel ve vide-
olar öğrencilerle paylaşılabilir. Konunun anlaşılması 
için öğrencilerin bir ön araştırma yapması sağlana-
bilir.

Kavramlar
Ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem 

de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte 
inceleyen bilim dalı (URL 1, 2021).

Ekolojik Baskı: Doğada boyarmadde özelliği 
olan materyallerle kumaş, özel kâğıt, deri vb. yüzey-
ler üzerine kullanılan boyarmaddelerin doğal renk ve 
şekillerinin yüzeye aktarımı sağlanması için yapılan 
bir baskı yöntemidir (Akpınarlı ve Tambaş, 2019).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci
Bu etkinlik ile doğadaki çeşitli bitkilerin renk ve 

dokularının kâğıda aktarılarak sanatsal çalışmalar ve 
işlevsel ürünler ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Ekoloji, ekolojik sanat, ekolojik baskı, çevresel 
farkındalık ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar üze-
rine araştırmalar yapılır. Sanatın doğayla ilişkisi ve 
doğaya duyarlı sanatsal hareketler incelenir. Ekolo-
jik sanat alanında üretim yapan sanatçılar, eserleri, 
kullandıkları malzeme ve vermek istedikleri mesajlar 
öğrencilerle birlikte araştırılır ve yorumlanır.

Öğrencilerle yaşadıkları bölgede yetişen bitkiler 
hakkında konuşulur. Sınıf ortamına gül, ceviz, kes-
tane, ayva, meşe vb. yaşadıkları bölgede bulunabilen 
bitki ve yapraklar getirilir. Sulu boya kâğıtları bu ça-
lışma için uygun olacaktır. 

Malzemeler hazırlandıktan sonra, uygulama ba-
samakları gösterilir:

• Kâğıtlar, bir çelik tencere içerisine sığacak bü-
yüklüğe getirilir.

• Kâğıtların arasına istenilen yapraklar yerleştirilir.

• Üst üste olacak şekilde bu işlem tekrarlanır.

• Kâğıtlar ip yardımıyla bağlanır ve tencerenin içe-
risine yerleştirilir.

• Tencerenin içerisine bir miktar su eklenir. En alta 
kâğıtların suyla temasını kesecek bir obje yerleş-
tirilebilir.

• Kâğıtların üstüne ağırlık yapması için taş vb. 
malzemeler konulabilir.

• İsteğe bağlı olarak tencereye konulan suyun içe-
risine doğal boya ya da renk veren bitki veya seb-
zeler eklenebilir.

• Bir saat kadar kaynatılır. Kaynatma işleminden 
sonra tencerenin içerisine bir miktar beyaz sirke 
eklenir.

• Soğuduğunda kâğıtlar açılır ve yapraklar kâğıtla-
rın üzerinden kaldırılır.

• Kuruması sağlanır. Kuruma işlemi tamamlandı-
ğında ekolojik baskılı kâğıtlar, çeşitli sanatsal ça-
lışmalara dönüştürülebilir.

• Çeşitli boyalarla üzerine müdahaleler yapılabi-
lir; takvim, kartvizit, kitap ayracı, zarf vb. işlevsel 
ürünlere dönüştürülebilir. Dönüştürülen ürün-
lerle kurumsal kimlik tasarımları yapılabilir.

Öğrenciler bu çalışma ile sanatsal çalışmalarında 
doğaya zarar vermeden doğadan faydalanılabileceği 
üzerine fikir geliştirmiş olacaklardır. Sonucun nasıl 
olacağı net bir şekilde belli olmadığı için rastlantısal, 
deneysel çalışmalar ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkan 
her çalışma farklı renk, doku ve kompozisyona sahip 
olduğundan çalışmaların hepsi özgün olacaktır.
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Görsel 246: Kâğıt üzerine ekolojik baskı

Görsel 249: Kâğıt üzerine ekolojik baskı

Görsel 247: Kâğıt üzerine ekolojik baskı

Görsel 248: Ekolojik baskı ile yapılmış zarf

Görsel 250: Ekolojik baskı ile yapılmış ayraç
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Ek Etkinlik Önerisi
Kumaş üzerine ekolojik baskı çalışması denene-

bilir. Hapa-Zome, Tataki Zome adı verilen “vurarak 
baskı tekniği” denenebilir. Tataki-Zome baskı tekniği 
temel olarak mordanlama, çiçek/yaprak serimi, çekiç 
ile dövme ve kumaş kaldırma olmak üzere 4 aşama-
dan oluşmaktadır (Bilir, 2018).

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

Kaynakça

Akpınarlı F. ve Tambaş C. (2019). Pamuklu-İpekli Kumaş-
lara Ekolojik Baskı Uygulaması ve Haslık Düzeylerinin 
Belirlenmesi, İdil Dergisi, 62 ss. 1295-1311. doi: 10.7816/
idil-08-62-05

Bilir, M. Z. (2018). Ekolojik Tekstil Baskı Tekniği: Tata-
ki-zome, İdil Dergisi. DOI: 10.7816 /idil-07-41-05

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 04.06.2021

Görsel 251: Pamuk üzerine ekolojik baskı

Görsel 252: İpek üzerine ekolojik baskı

Görsel 253: Hapa-Zome Tekniği
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ETKİNLİK NO :  77

ETKİNLİK ADI :  EKSLİBRİS YAPIYORUM

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Etkinlik

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarında araştırmaya dayalı olarak eskiz yapar.

•  Görsel sanat çalışmasında farklı sanat tekniklerini kullanarak sıra dışı çalışma/ürün oluşturur. 

•  Atık malzemeleri kullanarak günlük yaşamında değerlendirebileceği üç boyutlu özgün bir ürün oluşturur.

•  Doğa ve gündelik hayatın, sanatın biçimlenmesinde oynadığı rolü tartışır.

Disiplinler Arası Boyut : Kimya, Fen Bilimleri

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Atık kâğıtlar, kova, (istenirse) nişasta, elekli çerçeve, aynı boyda boş  
   çerçeve, temiz bez, sünger, 6x6 cm linolyum, oyma takımı, baskı  
   mürekkebi, merdane

Uygulama Alanı :  Özgün Baskı

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Sorgulamaya Dayalı Öğretim

  Araştırma

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları  : Yaratıcılık ve Yenilenme

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Baskı Resim Teknikleri

Resim Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Geri dönüştürmek için artık kâğıtlar çöpe atıl-

maz. Uygun bir yerde biriktirilir. 

Kavramlar
Ekslibris
Linol Baskı Resim 
Yüksek Baskı Resim Tekniği

Ön Bilgiler
Baskı mürekkebinin su bazlı olması önemlidir. 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Kademelendirilmiş Etkinlik

Öğrenme-Öğretme Süreci
Günlük yaşamda kullandığımız kâğıtlar yeniden 

kullanılmak üzere dönüştürülebilir. Bu sebepten kâ-
ğıtlar çöpe atılmayıp ayrı bir yerde toplanmalıdır. 
Yeniden kâğıda dönüşebilen kâğıtların farklı bir do-
kusunun olması yapılacak etkinliklere de zenginlik 
katmaktadır. Öncelikli olarak kâğıt yapımı için ge-
rekli malzemeler hazırlanır. Aynı boyda iki çerçeve 
gereklidir. Bunlardan birine elek gerilmiş olmalıdır. 

Küçük parçalara ayrılacak atık kâğıtlar, kâğıdı üzeri-
ne sererek kurutabilmek için temiz bir bez, fazla suyu 
almak için sünger ve kova hazırlanır.  

Görsel 254: Kâğıt yapım malzemeleri

Atık kâğıtlar uygun büyüklükte bir kovanın için-
de küçük parçalar hâline getirilir ve üzerine su ekle-
nir. Kâğıtlar suda 1 gün bekletilir ya da imkân varsa 
yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Bekletme esnasında 
kâğıtlardaki boyalar ya da yazılar suyu kirletirse su 
değiştirilmelidir. 

Görsel 255: Kâğıtların küçük parçalara ayrılması ve su eklenmesi



 G Ö R S E L  S A N A T L A R3 0 6

Kâğıtlar yeterince küçük parçalanmadıysa bir el aleti desteğiyle parçalanabilir. Kâğıtlar hamur kıvamına 
geldiğinde kâğıt oluşturmak için hazır durumdadır.

Bir tarafına elek gerilmiş olan iki adet aynı boyda çerçeve hazırlanır. Bu çerçevenin sığacağı büyüklükte bir 
kova ya da leğen içine su doldurulur. Bir miktar nişasta suyun daha fazla kıvam alması için eklenebilir.

Görsel 256: Kâğıtların hamur kıvamına getirilmesi

Görsel 257: Kâğıt hamurunun çerçeveye alınması için gerekli malzemeler
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Çerçeveler elek kısmı ortada kalacak şekilde üst üste getirilerek suya daldırılır ve bir miktar karışım çer-
çevenin üzerine alınarak sudan çıkarılır. Bir süre suyun süzülmesi beklenir. Su süzüldükten sonra üstteki boş 
çerçeve ayrılır ve elek üzerinde birikmiş hamur kâğıt hızlı bir şekilde düz bir zemine serilmiş temiz bir bezin 
üzerine çevrilerek konulur. Kâğıt hamurunun elekten ayrılmasını kolaylaştırmak için bir sünger yardımıyla 
bastırılarak suyu alınır.

Elekten ayrılan kâğıt hamuru kurumaya bırakılır. İşlem sudaki kâğıt hamuru bitinceye kadar tek-
rarlanır. Böylece çok sayıda kâğıt elde edilmiş olur.

Görsel 258: Kâğıt hamurunun çerçeveye alınması

Görsel 259: Kâğıt hamurunun kurumaya bırakılması Görsel 260: El yapımı kâğıt
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Ekslibris:

Ekslibris ya da exlibris olarak yazılır. Kişinin ki-
taplığında bulunan kitapların iç kapağına yapıştırı-
lan, üzerinde isim ve değişik konularda resimlerin 
yer aldığı küçük boyutlu tasarımlardır. Kitabın kart-
viziti ya da kitabın tapusu olarak bilinir. Ekslibris, 
kitap sahibini tanıtan ve yücelten bir görseldir. Ayrı-
ca kitabı ödünç alan kişiyi geri getirmesi konusunda 
uyarır. Sözcük olarak “...’nın kitaplığından”, “...’nın kü-
tüphanesinden” anlamına gelir (Pektaş, 2019). Eks-
libris kişiyi tanıtacağı için kişiyi araştırmak gerekir. 
Ne gibi alışkanlıkların, ne gibi nesnelerin, olayların 
kişiyi anlatabileceği listelenebilir. Buna dönük taslak 
tasarımlar hazırlanır. 

Birçok farklı teknikle yapılabilen ekslibris tasa-
rımında çoğaltma izni verdiği için bir yüksek baskı 
tekniği olan linol baskı sıklıkla kullanılır. 

Yüksek baskı tekniği kalıp üzerinde renk alacak 
yerlerin yüksekte bırakılması, renk almaması gere-
ken yerlerin ise oyularak çıkarılması esasına dayanır. 
Yüksek baskı teknikleri genellikle ağaç ya da üzeri 
kazımaya/oymaya elverişli (linolyum, plastik yer ka-
roları, poliüretan levhâlâr vb.) muşambalardır. Yapı-
lacak çalışmaya uygun kalıplar hazırlanır. Baskı bo-
yası kalıp üzerine tampon ya da merdane yardımıyla 
sürülür. Yüksekte kalan yerler boya alır. Kalıbın üze-
rine resim kâğıdı konulur. Baskı presinden geçirile-
rek ya da uygun sert bir malzeme ile bastırılıp/ovu-
larak resmin kâğıda geçirilmesi sağlanır (Kılıçdoğan 
Erol., 2009). 

Yüksek baskı için gerekli malzemeler linol, oyma 
takımı, baskı boyası ve merdaneden oluşmaktadır. 

Görsel 261: Linöl baskı için gerekli malzemeler 
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Ek Etkinlik Önerisi 
Hazırlanan kâğıt üzerine tasarlana ekslibris diji-

tal baskı olarak hazırlanabilir. 

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Kılıçdoğan Erol, S. E. (2009). Taşbaskının Gelişiminde Da-
umier’nin Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi.

Pektaş, H. (2019). “Görsel İletişim Tasarımı Olarak Ekslib-
ris ve Dijital Dönüşümü”. Etkileşim. 4. 34-42.

Görsel 262: Ekslibris için linöl baskı yapım aşamaları
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ETKİNLİK NO :  78

ETKİNLİK ADI :  DOĞAYA ARMAĞAN SANAT

Etkinlik Türü : Üç Boyutlu Tasarımlar/Land Art (Arazi Sanatı)

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasında farklı sanat tekniklerini kullanarak sıra dışı çalışma/ürün oluşturur.

•  Hareket olgusunu içeren gözleme dayalı kompozisyonlar oluşturur. 

•  Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

•  Doğa ve gündelik hayatın, sanatın biçimlenmesinde oynadığı rolü tartışır. 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Doğadan malzemeler, fotoğraf makinesi, A4 kâğıt, kalem

Uygulama Alanı :  Ekolojik Sanat

  3 Boyutlu Tasarımlar

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Tasarım Temelli Öğrenme Yöntemi

  Keşfetme Yoluyla Öğrenme Yöntemi

  İş Birlikli Öğrenme Yöntemi

  Sınıf Dışı Öğrenme Yöntemi

  Anlatım, Soru-Cevap

Beceri Alanları  : Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme 

  Grupla Çalışma Becerisi

  Liderlik ve Sorumluluk Becerileri

  Yaratıcılık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

3 Boyutlu Tasarım Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Land art ile ilgili örnek çalışmaların görselleri öğ-

retmen tarafından dersten önce hazır edilmeli.

Kavramlar
Land art: Arazinin biçimlendirilmesiyle ya da 

doğada bırakılan birtakım izlerin sanat yapıtı olarak 
ortaya konmasıdır. Yapılan çalışmalar fotoğraflarla 
belgelenir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme
Öğrenme Ortamı-Grup Araştırmaları

Öğrenme-Öğretme Süreci: 
Etkinliği gerçekleştirmek üzere okul bahçesi ya da 

en yakın parka gidilir. Bir daire oluşturduktan sonra, 

etraflarında gördükleri doğaya ait objelerin neler ol-
duğu sorulur. Ardından “Sizce bu saydığınız objelerle 
sanat eseri yapılır mı?” denir. “Peki yapılan bu sanat 
eserleri doğada sergilenebilir mi?” denir. Alınan cevap-
lardan sonra Land art hakkında bilgi verilir.

Land art: 1960'lı yılların sonunda ABD'de orta-
ya çıkan ve 70'li yıllarda Avrupa’ya yayılan bir akım. 
“Arazi sanatı” ya da “toprak sanatı” olarak da bilinir. 
Land artın ortaya çıkmasında, 1960’lı yıllarda ege-
men olmaya başlayan, “sanatın galerilerin dışına taş-
ması gerektiği” fikri oldukça etkili olmuştur. Land 
art, genellikle ekosistem, doğa ve çevrecilikle değil 
sanat ve peyzajla ilgilidir. Dış çevreden doğal mal-
zemelerle ilgilenen Land art arazinin biçimlendiril-
mesiyle ya da doğada bırakılan birtakım izlerin sanat 
yapıtı olarak ortaya konması yoluyla gerçekleştirilir 
ve yapılan çalışmalar fotoğraflarla belgelenir (Keser, 
2009:196).
• Land art örnekleri gösterilir.

Görsel 263: Land Art Örneği Görsel 264: Land Art Örneği

Görsel 265: Land Art Örneği
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• Örnekler incelendikten sonra bulunulan alan/
mekân gezilir ve Land art çalışması yapılabilecek 
alanlar tespit edilir.

• Ardından her bir öğrenciye A4 kâğıtlar dağıtılır 
ve 5 dakika süre verilerek "Alanı/Mekânı gezer-
ken hangi materyaller dikkatinizi çekti? Yazınız." 
denir.

• Kâğıtlar toplanır ve uygunluk durumlarına göre 
öğrenciler gruplara ayrılır.

• Ardından gruplar hâlinde alan/mekân üzerinde 
nasıl bir sanatsal çalışma yapacaklarına dair be-
yin fırtınası yoluyla fikir üretmeleri ve bu fikrin 
kabaca tasarımını kâğıda aktarmaları istenir.

• Belirlenen tasarım için doğadan malzeme top-
lanarak belirlenen alana arazi sanatı uygulaması 
yapılır.

• Uygulama esnasında video çekilir, uygulamanın 
her aşaması fotoğraflanır.

• Fotoğraflanan çalışmaların etkinliği tamamlayan 
grup öğrencileri tarafından dijital ortamda sunu-
mu yapılır.

Uygulama sonunda katılımcıların çalışma ile il-
gili görüşleri alınır. Her grupla çalışmaların yanında 
fotoğraf çekilir.

Uygulama sonunda öğrencilerin çalışma ile ilgili 
görüşleri alınır.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Ve Grup De-

ğerlendirme Formları”na etkinlik karekodu ile ulaşa-
bilirsiniz.

Kaynaklar

Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü. Ütopya Yayınevi.
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ETKİNLİK NO : 79

ETKİNLİK ADI : HEYKEL VE ÇEVRE 

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Dışı Etkinlik, Çoklu Seçenekli Görev

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmasında farklı sanat tekniklerini kullanarak sıra dışı çalışma/ürün oluşturur.

• Görsel sanat çalışmasında farklı perspektif tekniklerini figür ve mekân ilişkisiyle oluşturur.

• Sanat eserinde ele alınan tema, konu ve sembolleri tartışır.

• Sanat eserlerinin teknik özellikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Beyaz hazır seramik hamuru, köpük, karton, kolaj için   
  kullanılabilecek dergiler, renkli akrilik boya, su bazlı vernik,  
  yassı geniş kestirme fırçası, faklı kalınlıklarda resim boya fırçaları

Uygulama Alanı : Heykel

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Buluş Yoluyla Öğretim, Araştırma, Gözlem, Soru-Cevap.

Beceri Alanları : Yenilik, Yaratıcılık, Özgünlük, Tasarım Odaklı Düşünme.

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Üç Boyutlu Uygulama Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Heykelin sunum mekânları ve mekân ile etkileşi-

minde değişen anlam üzerine araştırma.

Kavramlar
Kompozisyonda Denge, Mekân: İç Mekân, Dış 

Mekân.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreçte ve üründe farklılaştırma, bağımsız çalış-

ma stratejisi.

Öğrenme-Öğretme Süreci
Heykel eserleri, sunuldukları mekâna göre fark-

lı büyüklüklerde olabilecekleri gibi, müzelerde sanat 
eserleri ile ilişkisi olarak sunumları da değişen fak-
törler göz önüne alınarak tasarlanmaktadır. Heykelin 
sunumu bağlamında dış mekân ve iç mekân olarak 
heykel çevre ilişkisini önemlidir. Öğrencinin bu yön-
de bilgisi ve gözlemleri soru-cevaplar ile tespit edilir.

Öğrenciden heykel-çevre ilişkisine yönelik keşif 
araştırması yapması istenir. Bu araştırma gözlem ve 
sanal ortam olarak iki kategoride yapılmalıdır. Sa-
nal müzelerin incelenmesi ve gerçek mekânda hey-
kel-çevre ilişkisinin gözlenmesi olarak derlenecek 
olan bilgiler ve öğrenci tespitleri kendi çalışmasının 
da ön bilgilerini oluşturacaktır. Heykel- çevre ilişki-
sinde eserinde ele aldığı tema, konu ve sembollere 
karar verir.

Heykelin çevreye göre mi tasarlandığı yoksa hey-
kele göre çevre araştırması mı yapıldığı sorunu üze-
rinden tasarımını çizim malzemeleri kullanılarak 
planlanmaya başlar. Bu bağlamda genel eğilim önce 
heykelin çalışılması ve ona uygun mekânın tasarlan-
masıdır. Bu birinci öneri olarak öğrencilerden birine 
ya da bir gruba ( öğretmenin tercihi) uygulanır. İkin-
ci öneri ise mekâna göre heykel tasarlamak olarak 
düşünülür ve bir diğer öğrenci ya da gruba uygula-
nır( öğretmenin tercihi). Bu taslak çalışmalar renkli 
pastel ile resimsel ifadede son hâlini alır. 

Heykel – çevre ilişkisinde iki farklı yaklaşım ile 
yapılan öğrenci tasarımları, öğrencilerin tercihine 
göre farklı malzemeler( seramik hamuru, ahşap par-
çaları, köpük vb. malzemeler, çeşitli kalınlıklarda 
kartonlar, renkli dergiler, eski gazeteler, vb.) ile üç 

boyutlu olarak şekillendirilir. Bu malzeme seçimleri 
ve kullanımları yaratıcı çözümler üretmelerine yö-
nelik uygulama içermektedir. Bu aşama öğrencilerin 
mekâna göre heykel tasarımı yapması ve heykele göre 
mekân tasarımı olarak iki ayrı yöntem ile uygulanır. 
Bu iki yöntemin uygulanması öğrencilerin yöntem-
lerin uygulanması aşamasında yaşadıkları farklı ya-
ratıcılık süreçlerini karşılaştırmalı anlamalarını sağ-
laması bakımından önemlidir. Öğrenciler, heykel 
sanat eserinde ele aldıkları tema, konu ve sembolleri 
uygulama aşamasında yeniden değerlendirerek karar 
verirler. 

Biçimlendirme aşamasından sonra heykel ve 
çevreye öğrencinin kendi tasarımından yola çıkarak 
renklendirme aşamasına geçilir. Bu aşamada gerek-
li gördüğü değişiklikleri renk uygulaması yardımıy-
la yapar, düzeltir, geliştirir ve sorgulayarak yeniden 
uygular. Rengin biçim üzerindeki etkisinin yanı sıra 
çevreye ait renklerin ve biçimlerin de heykele olan et-
kisini fark eder. Ön renkli heykel-çevre tasarımı ve 
tasarımdan yola çıkarak uyguladığı üç boyutlu ça-
lışması arasındaki değişim sürecini ve gerekçelerini 
tartışır. Gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yaparak 
çalışmayı tamamlar. Sanatın tarihsel değişim süreci-
nin farkındalığı bağlamında çalışmasının aşamaları-
nı düşünerek sözlü olarak tarihsel süreçte de sanat-
çıların yaşam-sanat- malzeme-zaman ilişkilerinde 
görsel olarak değişim süreçlerini yaşadığı üzerine yo-
rum yapar. Bu etkinlik sürecinde uygulanan aşamalar 
öğrencinin sanatın tarihsel değişim sürecine yönelik, 
kendi çalışma sürecinden yola çıkarak fikir yürütme-
sini sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenci, bu çalışma 
sürecinde yaşadığı deneyim yoluyla sanatçının eser 
oluşturma aşamasını anlamaya çalışmaktadır. Aynı 
zamanda malzeme ve tekniğin, sezgisel yaklaşımla 
-yaratıcı süreçte- zengin bir ifade aracına dönüştüğü-
nü fark eder.  

 Uygun kaide üzerinde sergilenen eserler sınıf 
olarak değerlendirilirler.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Heykel ve Çevre Öz Değerlendir-

me Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabi-
lirsiniz.
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ETKİNLİK NO :  80

ETKİNLİK ADI :  SANAT KAVRAM VE TERİMLERİNİN İZİNDE I

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Eğitsel oyun tasarımı yapar.

•  Görsel sanatlardaki mesleklerin geçmiş ve bugünkü durumlarını değerlendirerek gelecekteki   
 durumları hakkında fikir üretir.

•  Görsel sanatlara özgü kavram ve terimleri kullanır.

•  Sanatın unsurlarını ayırt eder.

Disiplinler Arası Boyut : Sanat Felsefesi, Sanat Tarihi, Sanat Eleştirisi, Sanat Eğitimi, Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  “Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü” kitapları, dosya kâğıtları, kurşun  
   kalem

Uygulama Alanı :  Sanat Felsefesi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Eğitsel Oyun

  Grup Çalışması

  Araştırma

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme Becerisi

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Öğrencilerin tasarlayacağı eğitsel oyun tasarımına göre yöntem ve teknik seçilir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğretmen “Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü” 

kitaplarını hazır bulundurur.

Kavramlar
Sanat, Sanatçı, Sanat eseri, Sanat nesnesi, Sanat 

yapıtı, Eser, Yapıt, Başyapıt, Şaheser, İzleyici, Sanat-
sever, Alımlayıcı, Sanat eğitimi, Sanat felsefesi, Sanat 
tarihi, Sanat toplumbilimi, Sanat eleştirisi, Sanat eleş-
tirmeni, Sanat galerisi, Sanat müzesi.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç zenginleştirme
Ürün zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğrencilere, çeşitli “Sanat Kavram ve Terimleri 

Sözlüğü” kitapları verilir. Kitaplardaki “Sanat” söz-
cüğünün geçtiği sayfayı açmaları istenir. Sözlükteki 
sanatla ilgili kavram ve terimleri bulmaları istenir. 
Öğretmen, öğrencilerin söylediği tüm sözcükleri sı-
rayla tahtaya yazar, eşanlamlı ya da yakın anlama sa-
hip başka sözcükleri de yan yana yazarak aralarında-
ki bağı vurgular. Sanatla ilişkili bu sözcük listesi daha 
da zenginleştirilebilir.
• Sanat
• Sanatçı 
• Sanat eseri / Sanat nesnesi / Sanat yapıtı / Eser / 

Yapıt / Başyapıt / Şaheser 
• İzleyici / Sanatsever / Alımlayıcı 
• Sanat eğitimi
• Sanat felsefesi
• Sanat tarihi
• Sanat toplumbilimi
• Sanat eleştirisi
• Sanat eleştirmeni
• Sanat galerisi
• Sanat Müzesi

Bu listede yer alan sözcükler “Sanatın Unsurları” 
çerçevesinde sıralanır. Sanatı oluşturan temel un-
surlar; sanatçı, sanat eseri ve izleyicidir. Sanatçı ve 
sanat eseri arasındaki ilişkiyi şekillendiren kavram 
yaratıcılıktır. Sanatçı tarafından önceden var olma-
yan bir şeyin ortaya konmasıdır. Sanat eseri ile iz-
leyici arasındaki ilişkiyi şekillendiren kavramlar ise; 
(izleyicinin sanat eseri karşısında yaşadığı) deneyim, 
değerlendirme ve eleştiridir. Eleştirmenin sanat ese-
rini değerlendirmesi belli bir bilgi ve donanım gerek-
tirir ve ayrı bir kategoride incelenir. Eleştirmen izle-
yiciyi sanat eserinin nasıl değerlendirmesi gerektiği 
konusunda yönlendirir.

Sanat galerisi, sanat müzesi gibi mekânlar sanat 
eserinin korunması ve izleyiciye ulaşması konusunda 
oluşmuş mekânlardır.

Sanat eğitimi, sanat felsefesi, sanat tarihi, sanat 
toplumbilimi, sanat eleştirisi vb. olarak sıralanan di-
siplinler; eğitim, felsefe, tarih, toplumbilimi ve eleş-
tirme, değer verme gibi sanatla kurdukları ilişki çer-
çevesinde şekillenmişlerdir.

Bu açıklamalar doğrultusunda öğretmen öğren-
cilerden sanatçılar, sanat eserleri, sanat müzeleri ve 
bir izleyici olarak sanat eleştirisi oluşturabilecek so-
ruları da işin içine katarak bir eğitsel oyun ister.

Öğrenciler; sanatçı, sanatçının eserleri, varsa sa-
natçıya ait bir müze ya da sanatçının eserlerinin bu-
lunduğu müzeler, sanat eserini inceleme esnasında 
yorumlama ve yargı sürecinde sorulan sorular gibi 
ifadeleri kullanarak bir eğitsel oyun tasarlar.

Sanat eserini inceleme esnasında yorumlama 
ve yargı sürecinde sorulan sorular:

Yorumlama:
Eser size ne hissettiriyor?
Eserde ne anlatılmak isteniyor?
Sanat eserinin ismi çalışmanın içeriğini yansıtıyor 

mu?
Bu esere bir isim vermek isteseydiniz ne verirdiniz?
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Yargı:

Bu eserden hoşlandınız mı? Niçin?

Eserin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu eser müzeye konulmaya değer bir eser midir?

Bir kişi niçin bunun gibi (eleştirisi yapılan eser) bir 
sanat eseri yapmak ister? 

Her bir öğrencinin eğitsel oyun tasarımını kâ-
ğıt üzerinde resim ve yazı aracıyla projelendirmeleri 
sağlanır. En çok beğenilen proje grup tarafından ger-
çekleştirilerek tasarım sonuçlandırılır.

Gerçekleştirilen oyun tasarımı, öğrenciler tara-
fından bir eğitim materyali olarak uygulanır ve ser-
gilenir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Materyal Değerlendirme 

Formu”na, etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Kaynaklar

Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Metin Sözen/Uğur 
Tanyeli

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Görsel Sanatlar Dersi Öğretim 
Programı (İlkokul ve Ortaokul)
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ETKİNLİK NO :  81

ETKİNLİK ADI :  SANAT KAVRAM VE TERİMLERİNİN İZİNDE II

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik/Görevler (Sınıf içi)

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarından oluşan dijital veya basılı sunum dosyası tasarlar.

•  Çalışmalarını, dijital ortamda sunar.

•  Görsel sanatlara özgü kavram ve terimleri kullanır.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Dosya kâğıtları, bez torba, makas

Uygulama Alanı :  Sanat Felsefesi

Beceri Alanları  : Bilgi Okuryazarlığı

  Yaratıcı Düşünme Becerisi

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Dijital Sunum Dosyası Hazırlama

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.



Ö Y G  6 3 1 9

Hazırlıklar

Öğretmen, oyun için görsel sanatlar alanlarıyla 
ilgili kavram ve terimlerin tanımlarının çıktılarını 
alıp keser, katlar. Görsel sanatlar alanlarına ait başlık-
ları içeren dosyaları düzenler ve çıktısını alıp panoya 
asar.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Süreç zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğretmen, görsel sanatlarla ilgili belli başlı kav-
ram ve terimlerden oluşan listeleri düzenlemek için 
öğrencilerden yardım ister. 

Öğretmenin elinde bez torba içine, -aşağıda yer 
alan listedeki her bir kavram ve terimin tanımının 
yazılı olduğu- kâğıt parçaları katlanıp konur. 

Aşağıdaki sekiz başlık ayrı ayrı dosya kâğıtlarına 
yazılarak bir panoya yan yana asılır.

Her bir öğrenci sırayla bez torba içinden bir kâ-
ğıt çeker. Kâğıttaki tanımı okur ve hangi listeye ait 
olabileceğini tahmin eder. Bez torbadaki kâğıtlar bi-
tinceye kadar işlem devam eder. Daha sonra başlık 
ve tanımların eşleştirilmesi kontrol edilir. Böylelikle 
öğrencilerin, görsel sanatlar alanları ve bu alanlarla 
ilgili kavram ve terimleri tekrar etmeleri sağlanır. 

Bazı alanlarda ortak olarak kullanılan kavram ve 
terimlere dikkat çekmek için iki adet kâğıt koymak ve 
aynı iki tanımın hangi alanlara ait olabileceği tartışı-
lır. Böylelikle alanlar arasındaki benzerlikler ve fark-
lılıklar üzerinde durulmuş olur.

Görsel Sanatlar Alanları:

• Resim sanatıyla ilgili kavram ve terimler: Man-
zara, natürmort, nü, iç mekân resmi, dış mekân 
resmi, janr(tür) resmi, portre, grup portresi, de-
sen, figür, rakursi, drape, kadraj, kroki, panora-
ma, reprodüksiyon vb.

• Heykel sanatıyla ilgili kavram ve terimler: Büst, 
kabartma, anıt, figür, iskelet, proporsiyon, torso, 
yontu, kaide, mask, döküm, maket vb. 

• Seramik sanatıyla ilgili kavram ve terimler: Ça-
nak-çömlek, kil, kabartma, sır, bezeme, bordür, 
beze vb.

• Grafik tasarımıyla ilgili kavram ve terimler: 
Afiş, Afiş, broşür, katalog, logo tasarımı, tipogra-
fi, kaligrafi, karikatür, illüstrasyon, piktogram vb.

• Baskı sanatlarıyla ilgili kavram ve terimler: 
Gravür, litografi, linol baskı, monotipi baskı, se-
rigrafi, ağaç baskı, ekslibris vb.

• Fotoğrafçılık ilgili kavram ve terimler: Agran-
dizör, karanlık oda, objektif, enstantane, diyaf-
ram, vizör, deklanşör, kadraj, zoom vb.

• Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili kav-
ram ve terimler: Ebru, minyatür, tezhip, hat 
sanatı(kaligrafi), çini, bezeme, halı-kilim, kat’ı, 
minyatür, motif, bordür, vb.

• Mimari tasarım ile ilgili kavram ve terimler: 
kemer, bezeme, burç, cami, köşk, cumba, ha-
mam, köprü, kroki, kubbe, kule, maket vb.

Öğrenciler ilgi duydukları alanlardan birini seçer 
ve alana özgü kavram ve terimleri anlatan, gösteren 
görsellerden oluşan “Resimli Sözlük” oluşturmaları 
istenir.

Öğrenciler hazırladıkları sözlükleri dijital ortam-
da sunarlar.

Değerlendirme 
Bu etkinliğe ait “Akran Değerlendirme Formu”na, 

etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar 

Sözen, M., & Tanyeli, U. (2010). Sanat Kavram ve Terimleri 
Sözlüğü. Remzi Kitapevi.
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ETKİNLİK NO :  82

ETKİNLİK ADI :  KUTUDA MÜZEM

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 6

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 6

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Müze, ören yerleri ve galerilerdeki eserlerin korunmasının önemini açıklar.

•  Görsel sanat çalışmalarından oluşan dijital veya basılı sunum dosyası tasarlar.

Disiplinler Arası Boyut : Tarih 

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Orta boy karton kutu, çeşitli boyalar, öğrencilerin getireceği objeler

Uygulama Alanı :  Müze Eğitimi

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gösterip Yaptırma Yöntemi

  Bireysel Çalışma Yöntemi

  Beyin Fırtınası 

Beceri Alanları  : Yaratıcılık, Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Boyama Teknikleri 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerden kendileri için değerli olan objeleri 

getirmeleri istenerek kendi müzelerini oluşturmaları 
için ön hazırlık yapılır. Müzecilik ve müzeler hakkın-
da bilgiler araştırılır.

Kavramlar
Müze: Sanatsal, tarihsel, kültürel veya bilimsel 

ürünlerin sürekli yer alması ve sergilenmesi amacıyla 
yapılan ya da bu sıralanan nitelikler nedeniyle hal-
ka açık sergileme yapan yapılardır (Sözen ve Tanyeli, 
2010).

Ön Bilgiler
Müzecilik hakkında bilgi verilir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Öğrenme Ortamı, İçerik Zenginleştirme-Bağım-

sız Çalışma

Öğrenme-Öğretme Süreci 
Tarih biriminden müzeler hakkında genel bilgi-

ler alındıktan sonra müze, ören yerleri ve galeriler-
deki eserlerin korunmasının öneminden bahsedilir. 
Korunan eserlerin tarih boyunca nesilden nesile ak-
tarımının olacağı söylenir. Bu sayede sanat ve kültüre 
dair daha fazla bilgi edinmek isteyen insanlar koru-
nan eserlerle birlikte dokunma, deneme, uygulama 
ve sorgulama yoluyla keşfetme süreçlerini derinleşti-
rebilmektedir (Külük, 2019), dendikten sonra öğren-
cilere şu sorular sorulur:

• Sizce müze, ören yerleri ve galerilerdeki eserleri 
nasıl koruyabiliriz?

• Bu konuda insanları nasıl eğitmeliyiz?

• Bu yerler dışında tarihî eser değerinde olabilecek 
herhangi bir şeyle karşılaştığımızda ne yapmalı-
yız? 

Ardından eser sergileme yöntemlerinden biri 
olan gezici müzelerden öğrencilere söz edilir. Çeşitli 
müzelerdeki eserlerin farklı yöntemlerle sergilenebil-
mekte olduğu ve müzede yer alan eserleri görmeye 
gelemeyenler içinse gezici müze hizmetleri verilebil-
diği söylenir. Buna benzer bir sergileme yöntemi ola-
rak farklı ülkelerin kendi müzelerindeki taşınabilir 
bazı eserleri “bavul veya kutu müze” adı altında izle-
yicisinin ayağına götürdüğü eklenir.

Ardından bavul müze örnekleri öğrencilere gös-
terilir.

Görsel 266: Müze bavulum

Görsel 267: Müze bavulum Görsel 268: Müze bavulum
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Bundan yola çıkarak atölyede bir gezici müze uy-
gulaması yapılacağı söylenir. Uygulanacak kutu müze 
etkinliği için aşağıdaki ön hazırlık soruları sorulur:

1. Daha önce hiç müzeye gittiniz mi?

2. Ne tür bir müzeye gittiniz?

3. Gittiğiniz müzenin adını hatırlıyor musunuz?

4. Gittiğiniz müzede en çok ne dikkatinizi çekti?

5. Müzedeki eserler nasıl sergileniyordu?

6. Çok sevdiğiniz bir müze var mı?

7. Siz bir müze kuracak olsanız içinde nelerin olma-
sını isterdiniz?

8. Sizce daha önce hiç müze ziyareti yapmamış in-
sanlara müze hizmeti nasıl sağlanabilir?

 Sorularına alınan cevaplardan en çok ilgi çekici ve 
uygulanabilir olanlar seçilerek öğrencilerle bir be-
yin fırtınası yapılır. Ardından uygulama basamak-
larına geçilir.

1. Aşama: Öğrenciler getirdikleri kutuları istedikle-
ri boya malzemeleri ile renklendirir. Her bir öğ-
rencinin kendi kutu müzesine bir isim vermesi 
ve ismi kutu üzerinde istediği bir yere resim ele-
manlarını kullanarak yerleştirmesi söylenir. Bu 
aşamada çizgi, nokta, doku gibi temel sanat öge-
lerini kullanmakta serbest bırakılır. 

2. Aşama: Getirilen objeler beyaz bir kâğıt üzerine 
belli bir düzende yerleştirildikten sonra düzen-
lemenin fotoğrafı çekilir. Öğrenciler getirdikleri 
objeleri kutu içerisinde istedikleri şekilde sergi-
leyebilmek için çeşitli düzenlemeler yapabilecek-
lerdir. Objeler asma, yerleştirme ya da yapıştırma 
şeklinde düzenlenebilir.

3. Aşama: Düzenlemelerin aşamaları videoya çeki-
lip aynı zamanda da resimlenir.

4. Aşama: Uygulama sonunda taşınabilir kutu mü-
zeler tarih biriminde istenilen herhangi bir yere 
diğer öğrencilerinde görebilmesi için konumlan-
dırıldıktan sonra her bir öğrenci kendi kutu mü-
zesinin özelliklerini dijital sunum dosyası hâlin-
de arkadaşlarına sunar.

Görsel 269: Kutu müze örneği Görsel 270: Kutu müze örneği
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Bu şekilde hazırlanmış olan tüm müzeler isteni-
len her yerde herkesin hizmetine sunulabilir.

Ek Etkinlik Önerisi
Taşınabilir müze formunda olabilecek her türlü 

malzeme ile bu müze etkinliği yapılabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Materyal 

Geliştirme Formları”na etkinlik karekodu ile ulaşabi-
lirsiniz.

Kaynaklar

Sözen, M., ve Tanyeli, U. (2010). Sanat Kavram ve Terimle-
ri Sözlüğü. Remzi Kitapevi.

Külük, C. Ş. (2019). Sanatı Müze Duvarlarının Ötesine Ta-
şıyan Bavul Müzeler. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 8(61), 1209-
1222.

doi: 10.7816/idil-08-61-13
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ETKİNLİK NO :  83
ETKİNLİK ADI :  ESER ANALİZİ
Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Dışı Etkinlik
Modül :  Modül 6
Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  Sanat Eleştirisi ve Estetik
  Kültürel Miras
Eğitim Programı : ÖYG 6
Önerilen Süre : 2 Hafta
Kazanımlar
•  Kişisel ve bağlamsal bilgiler temelinde sanat eserini inceler.
•  Sanat eserinin niteliklerini (özgünlük, yaratıcılık, teklik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer) açıklar.
•  Sanat eserini değerlendirmek için sanat eleştirisi yöntemini kullanır. 
•  Sanatçının görsel sanat eserine yansıyan üslubunu fark eder. 
•  Sanat eserinde ele alınan tema, konu ve sembolleri tartışır.
•  Sanatçıların eser oluşturma süreçlerini karşılaştırır. 
•  Sanat eserinde sosyal ve kültürel inanışların etkisini yorumlar. 
•  Sanat eserini sözlü ve yazılı (eleştiri yazısı) olarak ifade eder.
•  Sanat eserlerinin teknik özellikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.
•  Tarihî olayların sanat eserleri üzerindeki etkisi hakkında çıkarımda bulunur. 
•  Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre sanat eserlerinin özelliklerini karşılaştırır. 
•  İlgi duyduğu bir sanat akımı veya sanatçı hakkında sanal bir müze / koleksiyon oluşturur.
Disiplinler Arası Boyut : Sanat Tarihi 
Kullanılacak Araç-Gereçler :  Farklı dönem, akım, kültür ve konuya ait reprodüksiyon örnekleri
   Örnek:
   Toplumsal Gerçekçilik: Neşet Günal “Sorun-Sorum 5” adlı eser  
   Yağlı Boya
   Dışa vurumculuk: Käthe Kollwitz “ Mahkûmlar” adlı eser. Gravür
   Rönesans: Van Eyck “Arnolfini Düğünü” Yağlı Boya
   Sürrealizm: Salvador Dali “Yanan Zürafa” Yağlı Boya
   Pop Art: Andy Warhol “The Marilyn Diptych” Akrilik
   (Öğretmen farklı dönemlere, üsluplara, konulara ait örnekler bulabilir.)
Uygulama Alanı :  Sanat Tarihi
Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma, Soru-Cevap, Tartışma
  Bireysel Çalışma Yöntemi
  Beyin Fırtınası 
Beceri Alanları  : Eleştirel Düşünme Becerisi
Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:
Serbest Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Reprodüksiyon örneklerinin hepsi bir arada gö-
rünecek şekilde düzenlenir (Atölye imkânlarına göre 
dijital ortamda, renkli çıktıları alınarak vb.).

Kavramlar

Eleştiri: Sanat hakkında, sanatın anlaşılmasını ve 
değerinin bilinmesini amaçlayan, düşünce içeren ve 
tasarlanmış bir dildir (Barrett, 2012: 43).

Ön Bilgiler

Sanat eserlerini anlayabilmek, onunla temasa ge-
çebilmek, yansıttığı duyguları özümseyebilmek için o 
sanat eseri ile ilgili bilgi sahibi olmamız gerekmek-
tedir. Bunun için de eseri incelemek analiz etmek 
gerekir. Pedagojik yöntem, sanat eğitiminde en çok 
kullanılan bu analiz yöntemlerinden biridir. Bunun-
la birlikte bir eseri incelemenin birçok farklı metodu 
bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları şu şekilde-
dir:

Biyografik Yöntem: Sanat eserini sanatçının ki-
şiliği ve yaşamı ile bağ kurarak analiz etme.

Üslupsal Yöntem: Sanatçının kişisel üslubunun, 
yaşadığı dönemin sahip olduğu sanat anlayışına, üs-
luba göre değerlendirme.

Biçimci Yöntem: Eserin tarihsel, kültürel, dö-
nemsel vb. bağlamlarından, işlevinden koparılarak 
tamamen biçimsel unsurlarına göre analiz etme.

İkonografik Yöntem: Eserin anlamı, konusu 
üzerine, derinde yatan anlatımlar üzerine yoğunla-
şan inceleme biçimi.

Psikanalitik Yöntem: İmgelerin altında yatan 
duyguları analiz eder, imgeleri bilinçaltının yansıma-
ları olarak ele alır.

Sosyolojik Yöntem: Eseri kişisel değil, içinden 
çıktığı toplumun bir yansıması olarak görür ve ne-
rede, nasıl, ne şartlarda ortaya çıktığı üzerinden bir 
analiz yapar.

Göstergebilimsel Yöntem: Eserdeki göstergele-
ri (kendisi dışında başka bir şeyi temsil eden şeyler) 
analiz ederek imgelerin altında yatan mesajları orta-
ya çıkarır ve yorumlar (Keser, 2018).

Bir eser bu yöntemlerden herhangi biri kullanıla-
rak analiz edilebilir, uygun yöntem seçilerek eleştirisi 
yapılabilir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Süreci Öğrenme Ortamını Farklılaştırma- Kade-
melendirilmiş Etkinlik

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğretmen tarafından önceden hazır hâle getirdi-
ği reprodüksiyon örnekleri, hepsi aynı anda görüne-
cek biçimde, dijital ortamda açar ya da renkli çıktı 
hâlinde sınıfta uygun bir yere asılır. Öğrencilerden 
bir süre eserleri incelemeleri istenir. Daha sonra öğ-
rencilere şu sorular yöneltilir:

• Bu eserler hangi döneme ait olabilir?

• Eserlerde tarihsel ya da sosyal bir konu içeriği var 
mıdır?

• Bu eserler hangi toplumlara ait olabilir?

• Eserlerin tema ya da konusu ne olabilir?

• Eserlerde semboller kullanılmış mıdır? Kullanılmış 
ise hangi sembollerdir?

• Üslupları arasında nasıl farklılıklar vardır?

• Toplumların kültürlerine, inanışlarına ait unsur-
lar var mıdır?

• Eserler arasındaki teknik farklılıklar nelerdir?

• Eserler arasındaki teknik benzerlikler nelerdir?

• Eserlerde kullanılan malzemelere göre bir karşılaş-
tırma yapılabilir mi?

• Eserleri yaratıcılık ve hayal gücü açısından karşı-
laştırdığınızda hangi unsurlar ön plana çıkıyor?

• Eserler özgün, kalıcı ve değerli bir izlenim veriyor 
mu? Neden?
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Sorular üzerine tartıştıktan sonra öğrencilere bu 
sanat eserleri ile ilgili temel bilgiler; kime, hangi dö-
neme, hangi topluma ait oldukları, konuları, üslup-
ları, teknikleri, kullanılan malzemeleri vb. ile ilgili 
bilgiler verilir.

Ardından öğrencilere, eserleri analiz etmenin 
farklı metodolojileri olduğu ve bunların içerikleri 
anlatılır. Öğrencilerden bu bilgiler ışığında, nedenle-
rini de belirterek hangi eseri hangi yöntemle, analiz 
edebileceklerine dair bir eşleştirme yapmaları ve ar-
dından da bir eser ve bir yöntem seçerek analizleri-
ni yazıya dökmeleri istenir. Eserler ile ilgili yazılarını 
kaleme alırken sonunda kendi yorum ve yargılarını 
da eklemeleri gerektiği hatırlatılır. Eleştiri yazıları 
okunarak paylaşılır. 

Sınıf dışı görev olarak öğrencilerden görmüş ol-
dukları bu farklı dönem ve üsluplara ait eserlerden de 
yola çıkarak bir akım, konu ya da sanatçı ile ilgili eser 
örneklerinden ve bu eserlere ait bilgilerden oluşan bir 
koleksiyon ya da sanal müze oluşturmaları istenir. 

Ek Etkinlik Önerisi 

Öğrencilerden etkinlikte gösterilen bir eseri, ana-
liz yöntemlerinden birini temel alarak hikâyeleştir-
meleri istenebilir.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Eser Analizi Dereceleme Ölçeği 
Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsi-
niz.

Kaynaklar

Barrett, T. (2012). Sanatı Eleştirmek Günceli Anlamak. 
Hayalperest Yayınevi.

Keser, N. (2018). Sanat Metodolojileri. Ütopya Yayınları.



ÖYG-7

Yardımcı Ders Materyal i
GÖRSEL SANATLAR
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ETKİNLİK NO :  84

ETKİNLİK ADI :  SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJ TASARIMI

Etkinlik Türü : Tasarım Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Farklı teknik ve materyalleri kullanarak iki boyutlu çalışmanın üç boyutlu tasarımını oluşturur.

•  Kendisi ve akranlarının çalışmalarının güçlü ve zayıf yönlerini belirler.

Disiplinler Arası Boyut : Bilişim Teknolojileri

   Ekoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, renkli boyalar, atık malzemeler, bilgisayar, vektörel bir  

   çizim programı

Uygulama Alanı :  Tasarım

  Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Tasarım Temelli Öğretim

  İnternet Temelli Öğretim

Beceri Alanları  : Yaratıcılık, Grupla Çalışma Becerisi, Küresel Farkındalık 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Eskiz

Çizim

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilerden “sürdürülebilir enerji”, “sürdürüle-

bilirlik” kavramları hakkında literatür taraması yap-
maları istenir.

Öğrencilerden sanatçı Cesar Baldaccini hakkın-
da araştırma yapmaları istenir.

Yapılan literatür taramalarının ardından öğren-
cilere sizce “Sanatçının sanatındaki bu tavrının asıl 
amacı ne olabilir?” şeklinde soru yönlendirilerek be-
yin fırtınası yapılır. Her görüş öğretmen rehberliğin-
de değerlendirilir.

Kavramlar
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Ambalaj

Ön Bilgiler
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Ambalaj
Sürdürülebilirlik kavramı; ekolojik sistemlerin 

süreçlerini, fonksiyonlarını ve üretkenliğini ileride 
de devam ettirebilmek olarak tanımlanırken bir baş-
ka sürdürülebilirlik kavramı ise ihtiyaçlarımızı kar-
şılarken doğal kaynakları koruyup çevreyle uyumlu 
olmak şeklinde ifade edilmektedir. Kaya(2018)’ya 
göre; sürdürülebilirlik, var olan kaynakların gelecek 
nesillere kalacak ve yetecek biçimde kullanılmasını 
ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik başka bir ifadey-
le, üretebilme yeteneğinin yakın gelecekte korunma-
sı olarak da tanımlanmaktadır. Peattie (1999)’e göre; 
sürdürülebilirliğin altında yatan iki temel ilke vardır. 
İlki, dünyanın kaynaklarını sadece yenilenebilecek 
düzeyde kullanma veya (yenilenemez kaynaklar ol-
duğunda) sürdürülebilir ikamelerin geliştirilmesidir. 
İkincisi ise çevre tarafından sindirilebilecek ve çevre-
ye zarar vermeyecek düzeyde atığa sahip olmayı içer-
mektedir (Öymen, G. 2020: 1074-1075).

Öğretimde Yapılan Farklılaştır-
ma

Ürün Farklılaştırma / Kademelendirilmiş etkin-
likler

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretmen elinde içi dolu büyük boy siyah çöp 

torbası ile sınıfa girer. Torbanın içinde birbirinden 
farklı amaçlarla kullanılmış çeşitli boylardaki tek kul-
lanımlık plastik atıkları öğrencilerin merakını sağla-
dıktan sonra masanın üzerine boşaltır.

Sürdürülebilir ambalaj tasarımlarının enerji ta-
sarrufu ve atıkların azaltılmasındaki katkısına dikkat 
çekilerek derse başlanır.

Sürdürülebilir ambalaj, üretilen ambalajın bir-
den fazla kez kullanımının mümkün olması şeklinde 
açıklanabilir. Sürdürülebilir ambalajlarla doğal kay-
naklarımız daha bilinçli tüketilebilir. Çevreye duyar-
lı ambalajların üretilmesi konusunda bilinçlenmeyi 
arttırmak yolu ile tüketicinin satın alma tercihlerini 
etkileyerek çevre koruma faaliyetlerine katkı sağlana-
bileceği açıklanır. Ambalaj, tüketimin bir parçasıdır. 
Sürdürülebilir ambalaj tasarımlarıyla geri dönüşüme 
katkı sağlanarak bu tüketimi en aza indirmek müm-
kündür.

Şeklinde açıklamalar yapıldıktan sonra öğrenci-
lerle birlikte sürdürülebilir ambalaj örnekleri incele-
nir.

Görsel 271: Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımı Örneği
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Yukarıda yer almakta olan görselde ambalajın sürdürülebilir olmasının yanında kullanılacak olan ürünün 
içeriğine uygun bir estetik kaygı güdülerek biçimlendirildiği görülmektedir. Bu durum fit kalma maksatlı 
tüketilen organik bir ürün olma özelliği taşıyan ürünün ambalajının orta kısmına verilen içeri doğru kavisle 
tasarıma yansıtılmıştır.

Sürdürülebilir enerji konusunda tüketicilerin 
dikkatini çekme amacı güdülerek tasarlanmış olan 
bu ambalajda doğaya dönüş infografiği dikkat çek-
mektedir. Bu infografik ile ambalajın kullanım son-
rası toprağa gömülüp sulanmasıyla içinde barındır-
dığı tohumların filizleneceği anlatılmaktadır.

İncelenen örneklerin geliştirilebilir yönleri, kul-
lanılabilirlik ve doğaya etkisi yönünden eksi ve artıla-
rı öğrencilerle birlikte yorumlanır.

Öğrencilerden kendi sürdürülebilir ambalajlarını 
kâğıt yüzeyine tasarlamaları istenir.

Tasarımlarının sürdürülebilirlik kavramını göz 
önüne alarak oluşturmaları gerektiği, tasarımları-
nın devamlılığını sağlayabilmek için kullanılabilir ve 
en az malzemeyle üretime uygun olması gerektiğine 
dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır.

Tasarım sürecinde öğretmen öğrencilere;
• Ambalajını hangi ürün için tasarlıyorsun?
• Ambalaj tasarımında, ambalajın doğaya geri dö-

nüşümünü kolaylaştırabilecek ve doğaya zararlı 
olmayan hangi malzemeler kullanılabilir?  

• Ambalajın üretim nedeni olan ürün tüketildiğin-
de başka hangi amaç için kullanılabilir?

• Sürdürülebilir ambalaj konusundaki görüşlerin 
nelerdir? vb. 

 Tarzında çeşitli sorular sorarak tasarımın son ha-
lini alması sağlanır.
Öğretmen rehberliğinde, her bir öğrencinin ta-

sarlamış olduğu tüm ürünlerin güçlü ve zayıf yönleri 
tek tek tüm öğrencilerle birlikte yorumlanarak geliş-
tirilir. 

Kâğıt yüzeyine iki boyutlu olarak çizilen sürdü-
rülebilir ambalaj örnekleri bir vektörel çizim progra-
mı ile üç boyutlu olarak çizilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme 

Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.

Kaynaklar

Öymen, G . (2020). Yenilenebilir enerjinin sürdürülebi-
lirlik üzerindeki rolü . İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi , 19 (39) , 1069-1087 .

Görsel 272: EcoFit ambalaj doğaya dönüş infografiği
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ETKİNLİK NO :  85
ETKİNLİK ADI :  NESNE OLARAK “HAYVAN”
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar
•  Çevreyi gözlemleyerek alternatif perspektif teknikleriyle görsel sanat çalışmasını oluşturur.

•  Farklı teknik ve materyalleri kullanarak iki boyutlu çalışmanın üç boyutlu tasarımını oluşturur.

•  Sanat eserini veya nesneleri dönüştürerek yeniden ifade eder.

•  Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar. 

•  Günlük yaşamda kullanılan araç ve gereçleri estetik yönüyle değerlendirir.

Disiplinler Arası Boyut : Fen Bilimleri, Endüstriyel Tasarım, Biyoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Örnek hayvan görselleri, resim kâğıdı, pastel boya, kuru boya, akrilik  

   boya, tablet, Dijtal çizim programları, bilgisayar, eva, mukavva,  

   yapıştırıcı, makas vb.

Uygulama Alanı :  Resim, Dijital Sanat, Endüstriyel Tasarım, Grafik, Tasarım,   

  Teknoloji, Resim, Bilişim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

  Beyin Fırtınası

  Bilgisayar Destekli Öğretim

  Gösterip Yaptırma

  Tasarım Temelli Öğretim Yöntemi

Beceri Alanları  : Yaratıcılık

  Yenilenme Becerileri

  Esneklik ve Uyum Yeteneği

  Teknoloji Okuryazarlığı

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:
Renkli Resim Teknikleri, Dijital Çizim, Tablet, Bilgisayar, Web 2.0 Araçları 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Farklı hayvan figürlerinin ve hareketlerinin ince-

lenmesi istenir.

Kavramlar

Biyomimikri (biyomimetik): Biyomimetik tasa-
rım yaklaşımının disiplinler arası bir bilime dönüş-
mesinin ve sistem tasarlayan mühendislerin ve ürün 
tasarlayan tasarımcıların çalışmalarında doğa ve can-
lılardan esinlenmelerinin başlıca nedenleri: doğada 
canlıların çeşitli zorlayıcı koşullara karşı dayanıklı ol-
maları; kendi kendini onarabilmeleri; hammaddenin 
doğadan karşılanması ve az miktarda kullanılması; 
doğal formların estetik ve basit olması; doğada bu-
lunan süreçlerin veriminin yüksek olması; kullanılan 
materyalin geri dönüştürülebilir olması olarak açık-
lanabilir (Marshall ve Lozeva, 2009).

Ergonomi: İş Bilimi (URL 1, 2021)

Dijital tasarım: 3 Boyutlu Tasarım

Ön Bilgiler
Çağdaş yapıtlar içindeki “hayvan” temasının çağ-

daş sanat içindeki yerini sorguladığımızda sanat ya-
pıtının teması ve tekniklerinde sanat üretimi alanı 
olabildiğince özgürdür. Doğanın içinde var olan hay-
vanlar, birçok sanat yapıtına konu olmuştur. “Hay-
van” konusu bir çok dönemde ve farklı sanat eserle-
rinde sembolik, mitolojik ve psikolojik ve biçimsel 
öge olarak sanatın bir parçası olmuştur. Sanat yapıtla-
rının içinde farklı alanlarda yapılmış (resim, heykel, 
enstalasyon) ve “hayvan” konusu bulunan eserlere 
çokça yer verilmiştir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme, İçerik Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci 

Isınma Etkinliği

Doğadan ilham alan yenilikçi fikirlerin temellin-
de biyomimikri, genel anlamda doğadaki canlılardan 
çözüm üreten, ürün ve malzemelerin tasarımından 

oluşur. Doğanın süreç içinde test edilmiş formlarını 
ve stratejilerini taklit yoluyla, insanların yaşamların-
daki problemlerine sürdürülebilir çözümler arayan 
inovatif bir yaklaşımla ürünler ortaya koyabilir. Aynı 
zamanda temel düşüncesi, tüm tasarım disiplinlerini 
kapsayacak biçimde, sanatla doğayı birleştirme ve di-
siplinleri bütünleştirmektir. Bu sentez, temel tasarım 
uygulaması ile birleştirilebilir.

Öğretmen, bir öğrenciyi tahtaya kaldırır ve ayna 
olmasını ister. Diğer öğrenciler de karşısına geçer, 
ayna olan öğrencinin yaptığı hareketleri öykünerek 
aynısını yapar. Nasıl hareket yapılacağı konusun-
da öğrenci özgür bırakılmalıdır. Böylelikle doğadan 
taklit etme ve öykünme kavramına kısaca değinilmiş 
olur.

Ana Etkinlik
Uygulamaya dayalı etkinlik aşamasınada doğa-

dan ilham alınarak farklı hayvan figürleri ve hareket-
leri dijital ortamda öğrencilere gösterilir.

Öğretmen, öğrencileri farklı sorular yöneltir:

• Hayvanların formsal özellikleri nelerdir?

• Sizce hangi tasarlanmış eşya hayvan figürlerine 
benzemektedir?

• Hayvan davranışlarını gözlemleyerek ve fizyolojik 
özelliklerini dikkate alarak nasıl bir tasarım süreci 
geliştirirdiniz?

• Hayvan-Ürün Etkileşimi-ergonomi size neyi ifade 
etmektedir? (Sorular çoğaltılabilir.)
İşlevsellik, estetik, ergonomi vb. karamlar ışı-

ğında hayvan figürlerinin ve hareketlerinin günlük 
yaşantımızda kullandığımız mobilya, aksesuar, gün-
delik eşyalar vb. nesnelere nasıl uyarlanabileceği hak-
kında beyin fırtınası yapılır ve fikirler tartışılır.

Belirlenen tema üzerinden seçki oluşturulur. 
Hayvan figürleri ve hareketlerinden yola çıkarak, 
nesnelerle bağlantı kurulup, renkli boyama teknikleri 
veya dijital ortamda 3 boyutlu ve 2 boyutlu tasarım-
lar kullanılarak yeni bir ürün oluşturmaları istenir.

Etkinlik bittikten sonra öğrenciler çalışmalarını 
resim, fotoğraf, video vb. araçlarla dijital ortamda sa-
nal bir şekilde sergiler.
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Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na et-
kinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Marshall, A., Lozeva, S. (2009). Questioning The Theory 
And Practice Of Biomimicry, Int. J. Of Design & Nature 
And Ecodynamics. Vol. 4, No. 1, 1–10.

URL 1, https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 10-05-2021

Görsel 273: Tekli koltuk/Kelebek Görsel 274: Sandalye/Kelebek

Ek Etkinlik Önerisi 

• Hayvanların yaşam kalitesini iyileştiren yenilikçi 
ürün tasarımları yapılabilir.

• Mimar hayvanlar araştırılarak, hayvanların do-
ğada ürettikleri yaşam alanlarının günümüze 
uyarlanarak yeni tasarımlar yapmaları istenir.

• Tasarlanan ürünlerle ilgili tasarım/patent başvu-
rusunda bulunulur.

Görsel 275: Bavul/İstiridye
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ETKİNLİK NO :  86

ETKİNLİK ADI :  SANAT ALFABESİ

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Harf, sayı, sembol ve resimler arasında bağlantılar kurarak farklı yöntem ve tekniklere dayalı görsel sanat  
 çalışması oluşturur. 

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Kendisi ve akranlarının çalışmalarının güçlü ve zayıf yönlerini belirler. 

Disiplinler Arası Boyut : Resim, Heykel, Mimari, Seramik, Fotoğraf, Grafik, Geleneksel  
   Sanatlar

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Seçilen sanatçılara ait görseller, resim kâğıdı, kuru boya, akrilik boya,  
   keçeli kalem, tablet vb.

Uygulama Alanı :  Grafik

Öğretim Yöntem ve Tekniği : İş Birliğine Dayalı (İş Birlikli) Öğrenme

  Grup Çalışması

  Araştırma - İnceleme

Beceri Alanları  : Grupla Çalışma Becerisi 

  Yaratıcı Düşünme 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Resim Teknikleri

Dijital Çizim vb.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Tipografinin tarihsel gelişimi ve tipografi tasa-
rımcıları konusunda hazırlık yapılmalıdır. Örnek 
görseller seçilebilir, sunum hazırlanabilir. 

Kavramlar

Tasarım: Bir tasarlama eylemi sonucunda beli-
ren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yön-
lendirici olan proje, çizim, maket vs. gibi ürünlerin 
tümü (Sözen ve Tanyeli, 2018).

Tipografi: Yazı ve yazı ilişkili tasarımların çalışıl-
dığı bir sanat-tasarım dalı (Uçar, 2019).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Bu etkinlikte, öğrencilerin bir harf seçerek, ismi 
o harfle başlayan bir sanatçıyı araştırmaları, sanat an-
layışını ve eserlerini inceleyip sanatçının isminin ilk 
harfini kullanarak bir harf tasarımı yapmaları bek-
lenmektedir. Seçilen sanatçı kendi kültüründen ya da 
farklı kültürlerden olabilir. Resim, grafik, heykel, se-
ramik, fotoğraf, mimari vb. birçok disiplinden sanat-
çı ele alınabilir. Harfler tamamlandığında bir araya 
getirilerek sanat alfabesi oluşturulacaktır. 

Uçar (2019), yazının temel işlevini, işaretler yar-
dımıyla düşünce ve bilgi aktarımı olarak tanımlamış-
tır. Tipografiyi bu tanımın bir adım ötesinde, “yazı ile 
sanat yapma” boyutu olarak değerlendirerek, çağdaş 
anlamda tipografinin, bilgi ve mesajın anlaşılabilir 
bir form diliyle iletilmesinin yanı sıra, bir tarz, kişi-
lik, görsel bir dil, farklı bir imge olarak ortaya konan 
bir eleman olma iddiasını taşıdığını belirtmiştir. 

Tasarım, tipografi vb. kavramlar üzerinde konu-
şulduktan sonra yazı karakteri tasarımcıları, tipog-
rafi konusunda çalışmaları olan tasarımcılar üzerine 
incelemeler yapılır. Öğrenci tarafından seçilen sa-

natçının yaşamı, sanat anlayışı, eserleri, sanat akımı, 
eserlerine yansıyan üslubu, ele aldığı konular, sem-
boller, kullandığı malzeme ve teknikler incelenir. Öğ-
renci tarafından seçilen sanatçının ilk harfinin tasa-
rımı bu araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra 
çalışılacaktır. Çalışmalar renkli resim teknikleriyle 
renklendirilebileceği gibi dijital ortamda da oluştu-
rulabilir. Seçilen örnek eserler ve öğrenci çalışmaları 
betimleme, çözümleme, yorumlama, yargı basamak-
larına göre değerlendirilebilir.

Görsel 276: Sanat alfabesi grup çalışması
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Kaynakça

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2018). Sanat Kavram ve Terimle-
ri, (18. Baskı). Remzi Kitabevi. 

Uçar, T. F. (2019), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, (10. 
Baskı). İnkılap Kitabevi.

Ek Etkinlik Önerisi
Öğrencilerin seçeceği bir filmin afişi, bir kitabın 

kapağı yazı tasarımı ve tipografi ön planda olacak şe-
kilde yeniden tasarlanabilir.

Öğrenciler kendilerinden yola çıkarak sadece 
kendi özelliklerini, ilgilerini kapsayan bir alfabe ta-
sarlayabilirler. 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na et-

kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel 277: Tasarlanan harflerle oluşturulmuş kelime örneği
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ETKİNLİK NO :  87

ETKİNLİK ADI :  BENİM RENKLİ MOTİFLERİM

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Eskizlerine dayalı oluşturduğu taslakları seçerek sunar.

•  Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  35x50 resim kâğıdı, çeşitli boyalar, örnek çalışmalar, çeşitli ince uçlu  
   kalemler

Uygulama Alanı :  Geleneksel El Sanatları

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Temelli Öğrenme Yöntemi

  Anlatım, Gösterip Yaptırma

  Bireysel Çalışma Yöntemi

Beceri Alanları  : İş Birliği, İletişim, Yaratıcılık, Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Boyama Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Tezyini sanatıyla ilgili araştırma yapılmalıdır.

Kavramlar
Motif: Süsleme ve bezemede bütünü oluşturan 

parçaların her biri. “Örge” sözcüğü de kullanılmakta-
dır (Sözen ve Tanyeli, 2010).

Bezeme: Süsleme (URL 1, 2021).

Tezyini, Tezyini Sanatı, Hatâyi Grubu, Şuküfe, 
Hayvan Motifleri, Bulut, Çintamani, Münhani ve 
Rumi.

Ön Bilgiler
Tezyini sanatıyla ilgili örnek görseller hazırlan-

malıdır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürün Zenginleştirme-Bağımsız Çalışma

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretmen derse başlamadan önce aşağıdaki so-

ruları öğrencilere yöneltir:

• Geleneksel sanatlar hakkında bilginiz var mı?

• Daha önce tezyini sanatı hakkında bilginiz var 
mıydı?

• Araştırma yapmadan önce bu sanatın örneklerini 
hiç görmüş müydünüz?

• Yaptığınız araştırmalar sonucunda tezyini sanatı 
hakkında neler öğrendiniz?

Sorularının cevapları alındıktan sonra genel ola-
rak tezyini ve tezyinat sanatı tanımları yapılır.

Tezyini: Bezemecilikle, süzlemecilikle ilgili.

Tezyini Sanat: Süsleme Sanatı (URL 2, 2021).

• Tezyini Sanatlarımızda süs unsuru olan desenle-
rin yapıtaşları olan motiflerin tek tek tanımları 
yapılarak örnekleri gösterilir.

1. Hatâyi Grubu: Tezhip sanatının ana motiflerin-
den biridir... İran yoluyla Orta Asya’dan Anado-

lu’ya kadar ulaşan Hatâyi motifinin en yaygın 
kullanıma ulaşması Osmanlı Dönemi’ne denk 
gelmektedir (Birol ve Derman, 2008: 65). Kendi 
içlerinde yaprak, penç, hatayi, yarı üsluplaştırıl-
mış çiçekler olmak üzere gruplara ayrılmaktadır.

2. Şuküfe (Yarı üslûplaştırılmış çiçekler): Tabiat-
taki şekliyle süsleme sanatımıza giren çiçeklerdir. 
Bu grubu oluşturan çiçekler çoğunlukla yalın ve 
sadedir (Birol ve Derman, 2008: 113). Bu çiçekler 
üsluplaştırılmadığı için klasik tarzın dışında kalır 
ancak yine de teknik bakımdan resim sanatının 
ürünleri sayılabilmektedir. Bu tarz çalışan sanat-
kârlar, sanat tarihimizde çiçek ressamları olarak 
yer almaktadır.

3. Hayvan Motifleri: “Hayâl mahsulü, efsanevi 
hayvan motifleri” ve “Tabiat kaynaklı üsluplaştı-
rılmış hayvan motifleri” olmak üzere ikiye ayrılır 
(Birol ve Derman, 2008: 129).

4. Bulut: Birol ve Derman (2008)’a göre Orta As-
ya’da Çinlilerden Türklere geçtikten sonraki de-
virlerde kullanılış şekli çok farklılık göstermiştir. 
Hayal ürünü olarak bir ejderhanın ağzından çı-
kan öfke ve gazap ifadesi olarak kullanılan bulut, 
Türk sanatkarının elinde, tabiattaki bulut hâlini 
almış ve gerçek hayattaki kullanımı içinde yer al-
mıştır. 

5. Çintamani: Soyut düşünce ürünü sembolik mo-
tiflerdir. Osmanlı Dönemi’nde sanatkârlar bu 
motifi saltanat, güç ve kuvvet sembolü olarak 
kullanmışlardır (Birol ve Derman, 2008: 169).

6. Münhani ve Rumi: Kelime anlamı “eğri” dir. 
XIII. ve XIV. yüzyıla kadar olan rûmî motifiyle 
benzerlik göstermektir. Tezyinat sanatında ke-
nar suyu veya müstakil desen olarak geçmektedir 
(Birol ve Derman, 2008:175).

Öğretmen “Tezyini Sanatı” hakkında bilgi verip 
örnek çalışmalarla destekledikten sonra öğrenciler-
den, verilen örneklerden yola çıkarak seçtikleri bir 
motif üzerinden kendi çalışmalarını oluşturmalarını 
ister.
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Görsel 278: Tezyini örnekleri

Görsel 279: Tezyini örnekleri
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Öğrenciler seçtikleri motif alanından kendilerine has örneklerin eskizlerini çalıştıktan sonra oluşturduk-
ları motiflerden bir ya da birkaçını birleştirerek yeni bir kâğıda çizimlerini aktardıktan sonra istedikleri boya 
ile renklendirerek çalışmayı sonlandırır. Yapılan çalışmalar sınıf panosunda düzenlenerek sergilenir.

Ek Etkinlik Önerisi
Geleneksel sanatlardan Türk tezyini sanatı motif 

örneklerinden öğretmen tarafından belirlenen bir ta-
nesi bire bir kâğıda aktarılarak çizimi tamamlandık-
tan sonra renklendirmesi yapılır.

Değerlendirme
Etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Öz Değerlendirme 

Formları”na etkinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz.

Görsel 280: Tezyini uygulaması Görsel 281: Tezyini uygulaması

Kaynaklar

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 02.06.2021

URL 2 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 02.06.2021

Birol, İ., ve Derman, Ç. (2008). Türk Tezyini Sanatlarında 
Motifler. Kubbealtı.

Sözen, M., ve Tanyeli, U. (2010). Sanat Kavram ve Terimle-
ri Sözlüğü. Remzi Kitabevi.
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ETKİNLİK NO :  88

ETKİNLİK ADI :  ÇİZİMLİ GEZİ REHBERİ

Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

•  Çevresinde gördüğü tarihî yapılardan esinlenerek özgün tanıtım ürünleri tasarlar. 

•  Çevresinde gördüğü tarihi ve mimari yapılardan esinlenerek oluşturduğu özgün tanıtım ürünlerine dayalı  
 farkındalık oluşturma çalışmaları yapar. 

•  Gözleme dayalı çizimlerinde farklı bakış açılarıyla anlamları yorumlar ve yansıtır.

•  Harf, sayı, sembol ve resimler arasında bağlantılar kurarak farklı yöntem ve tekniklere dayalı görsel sanat  
 çalışması oluşturur.

•  Sanatın kültürel çeşitliliğine dayalı evrensel bakış açısını görsel olarak ifade eder.

•  Farklı coğrafyalardaki sanat eserlerini sosyal, politik ve ekonomik faktörlerle ilişkilendirir.

Disiplinler Arası Boyut : Tarih, Sanat Tarihi, Edebiyat, Mimari vb. alanlarla ilişkiler kurulabilir.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Örnek: şehir, ülke, tarihi, turistik mekân vb. görselleri, çizim defteri, 
    kâğıt, pastel boya, kuru boya, keçeli kalemler, akrilik boya, dijtal 
   çizim programları

Uygulama Alanı :  Grafik Tasarım 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme

  Dijital Okuryazarlık

  Kültürel Farkındalık 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Resim Teknikleri

Kolaj

Dijital Çizim vb.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Seyahat edilen şehir veya ülkelerle ilgili bilgiler 
toplanmalı, sanatsal, tarihsel, sosyal, kültürel vb. açı-
lardan gerekli araştırmalar yapılmalıdır. 

Kavramlar

Seyyah: Gezgin, turist. Gezmek, tanımak, gör-
mek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezi-
ci, gezmen (URL 1, 2021).

Seyahatname: Bir yazarın gezip gördüğü yerler-
den edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser (URL 
2, 2021).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme

Öğrenme-Öğretme Süreci 

Etkinlikte öğrencilerin dikkatini çekmek için Ev-
liya Çelebi’nin Seyahatname’si incelenir. Evliya Çele-
bi ve Seyahatname ile ilgili video veya kısa belgeseller 
izletilebilir. 

Öğretmen, “Evliya Çelebi gezi notlarını ve anıla-
rını yazarak değil de çizerek anlatmış olsaydı neler or-
taya çıkardı?” ve “Gezi notlarını anlatan kimler var.” 
şeklinde sorular sorar. Günümüz gezi blogları ve gezi 
vlogları incelenir.

Gezi rehberi için öğrencilerin düşünceleri alınır.

Bu etkinlikte öğrencilerden gezip gördükleri, 
hakkında bilgi sahibi oldukları yerleri çizerek anlat-
maları beklenmektedir. Broşür veya tanıtım kartı ha-
zırlamaları istenir. Çalışmalarını buraya gidecek olan 
kişilere rehber olabileceği düşüncesiyle kurgulamala-
rı önerilir.

Rehber hazırlarken, öğrencilerden araştırma yap-
maları istenir. Dikkat edilecek noktalar söylenir.

• Tarihî, turistik mekân, yemek kültürü, mimari 
vb. birçok konuda inceleme ve çizimler yapılabi-
lir.

• Tarihî sokaklar, geleneksel evler, müzeler rehber-
de yer alabilir.

• Çeşitli bilgi yazıları ve sloganlar kullanılabilir.

• Gezi sırasında tanık oldukları festival, şenlik, 
konser, tiyatro gibi etkinlikler de çalışmalara dâ-
hil edilebilir.

• Kendi gözlemleri ve düşünceleri bir metin hâlin-
de eklenebilir.

• Çalışma boyutu ve sayfa sayısına öğrencilerle bir-
likte karar verilebilir.

• Gezi rehberi için isim düşünülmeli, kapak tasarı-
mı çalışılmalıdır.

• Çizimli gezi rehberi defter, kitap ya da broşür 
şeklinde olabilir. 

• Öğrenciler farklı katlama şekilleri deneyebilirler.

Araştırma gezisi sırasında röportajlar yapabilir-
ler. Öğrenciler gezi esnasında ses kayıtları alıp, çizim-
leriyle ve fotoğraflarıyla bileştirip video hâline geti-
rebilir.

Kara kalem, renkli resim teknikleri, kolaj, baskı, 
dijital çizim vb. birçok teknik ayrı ayrı ya da bir arada 
uygulanabilir.

Tasarımları sınıf içerisinde sergilenir. Öğrencile-
rin tasarımlar ve etkinlik süreci ile ilgili düşünceleri 
alınır.
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Kaynakça

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 15.06.2021

URL 2 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 15.06.2021

Ek Etkinlik Önerisi  

“Çizimli Günlük” etkinliği çalışılabilir. Öğrencile-
rin yaşadıklarını çizimlerle anlatması beklenmekte-
dir. Yazılar, sloganlar, tipografik çalışmalar kullanı-
labilir.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı”na 
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

Görsel 282: Çizimli gezi rehberi
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ETKİNLİK NO :  89

ETKİNLİK ADI :  RİTİMDEN RİTME

Etkinlik Türü : Sınıf İçi/ Disiplinler Arası Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 1 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Şiir, hikâye, müzik, masal, mitoloji ve destan gibi alanlardaki eserlerden yola çıkarak görsel metaforlar  

 oluşturur.

•  Sanat eserinde kullanılan görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini analiz eder. 

Disiplinler Arası Boyut : Müzik

Kullanılacak Araç-Gereçler :  15x15 cm 10 adet resim kâğıdı, çeşitli resim kalemleri, çeşitli boyalar;

   blues, caz, elektronik, Türk halk müziği, hip hop, Latin (Bolero,

   Flamenko vb.), pop, rock (Punk, Heavy Metal vb.), klasik, Celtic

   (Kelt) müzik türlerine ait müzik parçaları 

Uygulama Alanı :  Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Eğitsel Oyun

Beceri Alanları  : Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerisi

  İş Birliği ve İletişim Becerisi

  Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Serbest Teknik

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Etkinlikten bir hafta önce, bir sonraki hafta ge-

tirmeleri gereken ince uçlu, kalın uçlu, renkli vb. 
kalemler, çeşitli boyalar hatırlatılır. Blues, caz, elekt-
ronik, Türk halk müziği, hip hop, Latin (bolero, Fla-
menko vb.), pop, rock (Punk, Heavy Metal vb.), kla-
sik, Celtic (Kelt) müzik türlerine ait müzik parçaları 
dinletilecek sıraya göre hazırlanır.

Kavramlar
Ritm: 1. Sanat yapıtlarında yer alan ögelerin ken-

di aralarında oluşturdukları ardışık zaman ve mekân 
aralıklarının belirdiği düzen. 2. Gözle görülebilir de-
vamlı biçimlerin tekrarı ile elde edilen akıcılık veya 
devamlılık (Atan, 2006: 307).

Metafor: Mecaz (URL 1, 2021).

Ön Bilgiler
Müzik ve resim günlük yaşantımızın önemli birer 

parçası olan, sanatın farklı dallarına ait iki disiplindir. 
Resim plastik sanatlara, müzik ise işitsel sanatlara ait-
tir. Farklı disiplinler olmasına rağmen birbirini des-
tekleyebilen, ilham verebilen ya da benzer kavramla-
rı içerebilen sanat dallarıdır. Örneğin ritim kavramı 
her iki sanat dalı içinde geçerli bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Geçmişten günümüze bu iki 
disiplini bir arada kullanan, etkileşim sağlayan sa-
natçıların varlığı da bilinmektedir. Örneğin Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Jackson Pollock gibi sanatçılar 
çalışmalarını yaparken müzikten etkilenen, fırça vu-
ruşlarına, renklerine müziğin ritmini yansıtan sanat-
çılardır. Bu sanatçıların özellikle soyut sanat üzerine 
çalışıyor olmaları da bu imkânı sağlayan bir durum 
olarak görülebilir. Çalışmalarında boyayı, fırçayı öz-
gürce, içlerinden geldiği gibi kullanarak bir ritim ya-
kalamışlardır. İster profesyonel olsun ister amatörce 
resim yaparken müzik dinlemek odaklanmayı, duy-
guların ifade edilmesini destekleyen bir unsurdur. 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreci Farklılaştırma- Bağımsız Çalışma

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğrencilerden resim kâğıdı kullanarak 15x15 cm 

ebatlarında 10 adet kâğıt hazırlamaları istenir. Çeşitli 
özellikteki (ince uçlu, kalın uçlu, renkli vb.) kalem-
lerini ve boyalarını masalarının üzerinde kullanıma 
hazır hâlde düzenlemeleri istenir. Etkinlikte onlara 
farklı tarzlarda müzikler dinletileceği, bu müzik tar-
zının, ritminin onlarda yarattığı dışa vurumu çizme-
leri ya da boyamaları istenecek, bu esnada tamamen 
özgür oldukları müziğin ritmini, bu ritmin onlarda 
uyandırdığı duyguları diledikleri gibi aktarabilecek-
leri söylenir. Müzik türü değiştiğinde kâğıtlarını da 
değiştirmeleri istenir. 

Dinletilebilecek müzik türleri: 
(Müziklerin sözsüz olmasına dikkat edilir. Müzik 

türleri tahtaya öğrencilerin görebilecekleri biçimde 
yazılır.)
• Klasik Müzik
• Blues 
• Caz 
• Türk Halk Müziği
• Elektronik Müzik
• Hip Hop 
• Latin (Bolero, Flamenko vb.)
• Pop 
• Rock (Punk, Heavy Metal vb.)
• Celtic (Kelt)

Etkinlik bitiminde her çalışmanın arkasına isim-
lerini yazmaları hatırlatılır. Daha sonra yapılan ça-
lışmalar toplanarak karıştırılır. Karışık ve rastgele 
biçimde kâğıtlar öğrencilere tekrar dağıtılır. Öğren-
cilerden çalışmalara bakarak çizgilere, ritme, renk-
lere, hangi müzik türünü yansıtıyor olabileceğini 
yorumlamaları ve kâğıtların arkalarına yazmaları is-
tenir. (Bu esnada müzikler tekrar dinletilebilir.) Her 
öğrenci elindeki çalışmalara ait yorumlama işlemini 
tamamladığında kâğıtlar çalışmaların sahipleri tara-
fından tekrar alınır. Son olarak arkadaşlarının yoru-
mu ya da tahmin ettikleri müzik türünün doğru olup 
olmadığı, gerçekte kendisinin hangi kâğıdı hangi tür 
müziği dinlerken çizdiği, boyadığı konuşulur.
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Ek Etkinlik Önerisi
Öğrenci, 15x15 cm kâğıtlara kısa sürelerde yaptı-

ğı bu çalışmalardan birini seçerek daha büyük ebat-
larda tuval üzerine yağlı boya olarak çalışabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Ritimden Ritme Dereceli Puan-

lama Anahtarına” etkinlik karekodunu okutarak ula-
şabilirsiniz.

Kaynaklar

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 10.02.2021 

Atan, A. (2006). Resimli Resim Sözlüğü. Asil Yayın Dağı-
tım.
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ETKİNLİK NO :  90
ETKİNLİK ADI :  SANAT ESERİ DÖNÜŞÜYOR
Etkinlik Türü : Genişletilmiş veya Araştırma Odaklı Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

•  Aynı konunun farklı sanatçılar tarafından ele alınış biçimlerini karşılaştırır.

•  Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre sanat eserlerinin özelliklerini karşılaştırarak çıkarımlarda  
 bulunur.

•  Sanat eserinde kullanılan görsel dilin ifadeleri aktarmadaki etkisini analiz eder.

•  Sanatın kültürel çeşitliliğine dayalı evrensel bakış açısını görsel olarak ifade eder.

•  Görsel sanat çalışmasında mizah kullanır.

•  Sanat eserini veya nesneleri dönüştürerek yeniden ifade eder.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Resim kâğıdı, pastel boya, kuru boya, akrilik boya, dijtal çizim  
   programları

Uygulama Alanı :  Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma Yoluyla Öğretim

Beceri Alanları  : Yaratıcı Düşünme

  Esneklik

  Yenilikçi Düşünme

  Kültürel Farkındalık 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Renkli Resim Teknikleri

Kolaj

Dijital Çizim

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar

Farklı sanatçılar ele alınıp eserlerine yansıyan üs-
lupları incelenebilir.

Kavramlar

Üslup: Bir sanatçının kendine has anlatım biçim 
ya da tekniği (Özsoy ve Ayaydın, 2016). 

Teknik: Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında 
kullanılan yöntemlerin hepsi. Yol, beceri, yöntem 
(URL 1, 2021).

Sanat Akımı: Sanatta, siyasette, düşünce hayatın-
da ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cere-
yan, tarz (URL 2, 2021).

Reprodüksiyon: Bir sanat eserinin çeşitli yollar-
la çoğaltılması ve aynısının yapılmaya çalışılmasıdır. 
Bu çalışmalar bir sanatçının veya herhangi birinin 
bir resmin aynısını yaparak çoğaltmasıyla olabileceği 
gibi matbaa ve çeşitli baskı teknikleriyle de olabilir 
(Özsoy ve Ayaydın, 2016).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma

Ürün Zenginleştirme, Yeniden Üretme

Öğrenme-Öğretme Süreci 

Bu etkinlikte, öğrencilerin bir sanat eseri seçme-
leri istenir. Seçtikleri eseri farklı kültür ve farklı dö-
nemden seçecekleri sanatçıların üsluplarıyla yeniden 
yorumlamaları beklenir.

Ele alınan sanatçıların eserleri, eserlerindeki 
malzeme, konu, teknik vb. özellikleri, sanat akımları 
öğrencilerle birlikte incelenmelidir. Öğrenciler sanat 
eserlerini yeniden yorumlarken o sanatçı bu eseri na-
sıl ele alırdı, onun elinde bu eser hangi değişikliklere 
uğrardı sorularına cevap aramalıdır.

Bu şekilde dönem, üslup, malzeme, teknik vb. 
birçok açıdan sanatçı ve sanat eserleri incelenmiş ve 
özellikleri karşılaştırılmış olacaktır. Öğrenciler sanat 
eserlerine sanatçıların gözünden yeniden bakacak-

lardır. Aralarındaki farkları ve ortak noktaları tespit 
edecek, eserlerde tekrar eden şekilleri, sıklıkla kul-
lanılan renk, çizgi, doku gibi unsurları yeniden dü-
şüneceklerdir. Sanatçılara özgünlük katan sanatsal 
tavırları, ayırt edici özellikleri, konuyu ele alış biçim-
lerini gözden geçireceklerdir.

Çalışmalar renkli resim teknikleriyle renklendi-
rilebileceği gibi farklı teknikler bir arada kullanılarak 
ya da baskı, kolaj gibi teknikler kullanılarak tamam-
lanabilir. İsteyen öğrenciler, çalışmalarını dijital or-
tamda oluşturabilir.

Görsel 283: Kaplumbağa Terbiyecisi
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Ek Etkinlik Önerisi
Öğrenciler, sanat eserlerini farklı sanatçılar yeri-

ne farklı sanat akımlarına göre de yeniden yorumla-
yabilirler.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı”na 

etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. 

Kaynakça

Özsoy, V. ve Ayaydın, A. (2016), Görsel Tasarım Öge ve 
İlkeleri, Pegem Akademi, 1. Baskı, Ankara. 

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 16.06.2021. 

URL 2 https://sozluk.gov.tr Erişim tarihi: 16.06.2021.

Görsel 284: Kaplumbağa Terbiyecisi Yorumları
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ETKİNLİK NO : 91

ETKİNLİK ADI : BENİM ÇİZGİ FİLMİM 

Etkinlik Türü : Sınırlandırılmış Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 8 Hafta

Kazanımlar

• Hareket olgusunu içeren imgesel tasarlamaya dayalı çok figürlü çalışmalar yapar.

• Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

Disiplinler Arası Boyut :  Bilişim Teknolojileri

  Müzik

  Türkçe

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Renkli fon kartonları, kumaşlar, yapıştırıcı, kuru/keçeli/sulu  
  boya, makas, akıllı telefon veya dijital fotoğraf makinesi veya  
  bilgisayara bağlı web kamerası, tripod, herhangi bir stop motion  
  uygulaması

Uygulama Alanı : Animasyon

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Proje Temelli Öğretim

  İş Birliğine Dayalı Öğretim

  Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları : Bilgi, İletişim ve Teknoloji Yeterliği

  Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

İllüstrasyon

Modelleme

Fotoğraf Çekimi,

Bilgisayar Programı ile Tasarım

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrencilere bir sonraki hafta getirmeleri gereken 

araç ve gereçler hatırlatılır. Getirilecek malzeme lis-
tesi yazılır.

Kavramlar
Stop Motion Animasyon: Stop motion, durağan 

3 boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir 
animasyon türüdür. Kuklalar veya oyun hamuru ile 
yapılmış modeller kullanılır. Stop motion tekniği; ka-
merayı objeye karşı ayarlayıp, tek kare çekip, sonra 
objeyi biraz hareket ettirip yeni bir kare çekmek ve 
bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlamaktır. Çe-
kilen tek kare resimlerin ardı ardına dizilip (her sani-
ye için 15-24 kare) oynatılması ile hareket elde edilir. 
Sahneler montajlanarak film tamamlanır. Bu işlemle-
rin çoğu, çizgi film tekniği ile aynıdır.

Cut Out Animasyon:  Kâğıt, kart, sert kumaş 
veya fotoğraflar gibi malzemelerden kesilmiş, düz ka-
rakterler, sahne malzemeleri ve arka planlar kullanan 
bir stop-motion animasyon biçimidir. Canlandırıla-
cak karakterler oluşturulurken Hacivat-Karagöz oyu-
nunda olduğu gibi eklem yerleri ayrıca çizilip-kesilir 
ve sonrasında birleştirilir. 

Onion Skin (Soğan Zarı): Animasyonun teme-
lini oluşturan bu kavram, bir karede hareket oluştu-
rurken, bir önceki karede olan hareketi izleyip ona 
göre hareketin ilerleyişine karar vermek ile ilgilidir. 
Eskiden ışıklı masada kâğıtları üst üste koyarak çizim 
yapan animatörler, alttan gelen ışıkla şeffaflaşan kâ-
ğıtlarda daha önceki çizimlerini görerek animasyon-
larının gidişatlarını belirlerlerdi. Stop motion uygu-
lamaları da soğan zarı etkinleştirildiğinde bir önceki 
fotoğrafı kadrajda flu olarak göstererek animatöre 
hangi cismi ne kadar oynattığı ile ilgili bilgi verir. 

Greimas’ın Beşli Öykü Çözümlemesi: Algirdas 
Julien Greimas, incelediği masal ve öykülerin genel-
de 5 temel eylemden oluştuğunu ve bu beş temel ey-
lemin her senaryoda olması gerektiğini savunur. Bu 
aşamalar; başlangıç durumu, dönüştürücü öge, dina-
mik öge, eksikliğin giderilmesi ve bitiş durumu ola-
rak adlandırılır. 

Greaimas’ın geliştirdiği bu modele göre her öykü-
nün başlangıcında ana karaktere, gönderici tarafın-
dan bir görev verilir (Başlangıç Durumu). Bazı öy-
külerde ana karakter içten bir motivasyonla hareket 
ediyorsa gönderici, ana karakterin kendisidir. Sonra-
sında ana karakter bu görevi başarmak için bir yol 
izler, bu yol, ejderha öldürmeyi amaçlayan bir savaşçı 
için aşılması gereken bir yol, üniversite sınavını geç-
mek için çalışan bir öğrenci için ise bitirmesi gereken 
ders kitaplarıdır (Dönüştürücü Öge). Bu dönüştürü-
cü öge sırasında ana karakterde bazı kazanımlar ger-
çekleşir ve bu sırada hedefine ulaşmasına mani olan 
engelleyici veya ona yardım eden yardımcı karakter-
ler ile karşılaşır. Örneğin kahraman yolunu kaybet-
mişken bir kılavuza rastlar veya bir dersten başarısız 
olan bir öğrenciyi arkadaşı ders çalıştırır. Dinamik 
öge bölümünde ana karakter kendisine verilen göre-
vin ana unsuru ile birebir mücadele eder. Kahraman 
ejderha ile savaşır, öğrenci sınavına girer. Bazı öykü-
ler bu 3. aşamada galibiyet ile bitse de çoğu öyküde 4. 
ve 5. aşama da vardır. Dinamik ögeden yenik bir şe-
kilde çıkan ana karakter, neden başarısız olduğunun 
muhasebesini “Eksikliğin Giderilmesi” bölümünde 
yapar. Kahraman, ejderhanın zırhını delebilmek için 
özel bir silahı ele geçirir; sınavda başarısız olan öğ-
renci, başarısız olduğu konulara tekrar çalışır. Bitiş 
durumunda bir murada eriş olabilir. Ama ana karak-
terin öykü boyunca geçirdiği değişimden dolayı asla 
başlangıç durumu ile aynı olmaz.   

Storyboard: Resimli taslak, bir teknik dekupajdır. 
Kurgulama işleminde sahnelerin hem sözcüklerle bir 
betimlemesi yapılır hem de her sahne çizgi filmlerde 
olduğu gibi şematik bir biçimde görselleştirilir. Doğal 
olarak resimli taslağı oluşturmak için hareketleri be-
lirtmek amacıyla bazı kalıplar oluşturulmuştur. Uzun 
sürecek animasyon projelerinde öykünün görselleş-
tirilmesi, animasyonun üretimi sırasında animatöre 
rehberlik eder. 

Ön Bilgiler
Cut out animasyon stop motion tekniği ile yapıl-

mış örnek çizgi film izlenir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Zenginleştirme, Yeniden Kurgulama
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normal bir film çekiminden farklı olarak görüntü elde 
edimi, hareketin kare kare fotoğraflanıp birleştirilmesi 
ile elde edilir. İnsan gözü için sürekli sayılabilecek ideal 
bir görüntünün saniyede 24/25 kareden oluşması ge-
rekmektedir.” açıklamasını yapar.  

Öğretmen ve öğrenciler toplumsal sorunlar hak-
kında konuşarak bu sorunlardan bir tanesini tema 
olarak belirlerler. Bu sorunlar; işsizlik, yoksulluk, 
salgın hastalıklar, trafik, göç, çarpık kentleşme, israf, 
çevre kirliliği, kadına şiddet, futbolda şiddet vb. ola-
bilir. 

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğretmen, etkinliğe animasyon tarihini anlata-

rak, geçmişte yapılmış stop motion çizgi filmlerden 
örnekler göstererek giriş yapar. Bu örnek çizgi filmle-
rin senaryosu Greimas’ın eylemler modeline göre in-
celenir. Yapıtlardaki ana karakter, gönderici, yardım-
cı ve engelleyici karakterler çözümlenir. 

Öğretmen cut out animasyonunu öğrencilere an-
lattıktan sonra “Stop motion çizgi film oluşturulurken, 

Görsel 285: Greimas’ın beşli öykü çözümleme şablonu

Temayı belirleyen öğrenci grubu, senaryolarını 
Greimas’ın eylemler modeline göre oluşturur. Son-
rasında öğrenciler senaryolarını görselleştirerek bir 
storyboard oluşturur. Bu storyboard, öğrenciler ve 
öğretmene sahneler hakkında fikir vermesi yeterli 
olacağından, olabildiğince basit bir şekilde hazırlanır.

Görsel 286: Şablon üstüne çizim örneği
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Örnek Storyboard Çizimi
Öğrenciler storyboard çalışmasının ardından animasyonda geçecek karakterlerini tasarlarlar. Bu tasarım-

ları yaparken karakterlere ilgi çekici unsurlar eklenir ve her bir karakter farklı geometrik formların birleşimin-
den oluşturularak karakterler arasında çeşitlilik sağlanır. 

Tasarlanan bu karakterler kukla hâline getirilirken oynaması planlanan eklemleri birbirinden ayrı şekilde, 
yeniden bir kartona çizilip kesilir.

Animasyon için arka plan hazırlanırken renk ve doku armonisi gözetilerek her türlü kumaş ve karton 
kullanılabilir. 

Görsel 287: Cut Out animasyon için hazırlanmış kuklalar

Görsel 288: Stop Motion’dan bir sahne, Son Oyun – The Last Game
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Öğrencilerin her aşamada görev alması için etkinlik boyunca görev değişiklikleri yapılabilir ama kamera 
ve tripoda çarpıp kadraj açısını yanlışlıkla değiştirmemeleri için bu tip hareketliliklerin minimuma indiril-
mesi gerekir. Fotoğraf çekimi sırasında mutlaka uygulamadaki onion skin özelliği açılarak öğrencilerin sürece 
daha hâkim olması sağlanır.  Öğrencilerin çalışma esnasında birbirleri ile yardımlaşmalarına imkân tanınır. 
Oluşturulan her animasyon öğrencilerle birlikte izlenir ve yorumlanır. Öneriler hakkında konuşulur.  

Ek Etkinlik Önerisi

Kurguya ses ve müzik eklemesi yapılır.

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi Değerlendirme Formu’na” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Çekim yapılırken kamera, çalışma masasına 90 derece ile dik bir biçimde bakacak şekilde ayarlanır, öğren-
cilerden birisi ekrana bakıp fotoğraf çekerken, diğerleri karakterleri hareketlendirir.

Görsel 289: Web kamerasının dik konumda masaya
sabitlenmesi Görsel 290: Stop Motion çalışması yapan öğrenciler
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ETKİNLİK NO : 92

ETKİNLİK ADI : LİNOL BASKI

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Eskizlerine dayalı oluşturduğu taslakları seçerek sunar.

Kullanılacak Araç-Gereçler :  35x50 linolyum, linol kesme ve oyma takımı, matbaa mürekkebi  
  veya su bazlı baskı boyası, 35x50 resim kâğıdı, kauçuk linol  
  merdane, üstüpü ya da bez, tahta kaşık 

Uygulama Alanı : Özgün Baskı Teknikleri

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma Yöntemi.

Beceri Alanları : Yaratıcılık

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Baskı Uygulamaları

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Linol oyma işlemi yapılırken öğrencilerin oyma/

kesme aletlerini özenli kullanmalarına dikkat edil-
melidir. 

Kavramlar 
Özgün Baskı: Çeşitli araç ve malzemeler ile ha-

zırlanmış kalıplar yardımıyla ya da bu malzemeleri 
doğrudan kullanarak kâğıt ve benzeri malzemeler 
üzerine basılmasıyla elde edilen çalışmalar için kul-
lanılan bir terimdir (Keser, 2009).  Resimden ayrılan 
yönü özgün baskı resmin çoğaltılabiliyor olması ve 
birden fazla kopyasının olmasıdır.

Linol Baskı: Linolyum malzemesinden yapılan 
bir baskı çeşididir.

Ön Bilgiler
Özgün baskı teknikleri ile ilgili bilgiler verilir.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
İçerik Zenginleştirme-Bağımsız Çalışma

Öğrenme-Öğretme Süreci
Özgün baskı tekniklerinden biri olan linol baskı 

tekniğinde, oyulması kolay olduğundan linolyum adı 
verilen yer muşambası kullanılmaktadır. Kalıp linol 
oyma bıçaklarıyla oyularak hazırlanır. Renkli baskı 
alınacaksa her renk için ayrı kalıp hazırlanması ge-
rekmektedir bilgisi öğrencilere verildikten sonra, kâ-
ğıt üzerine baskısını almak istedikleri çizimlerin kara 
kalem eskizlerini yapmaları istenir. Yapılan eskizler 
arasından çalışmaya en uygun olanı seçilerek baskısı 
linol üzerine çizilir. Oyma işlemine başlamadan önce 
oyma bıçaklarının kullanımı ile ilgili güvenlik bilgi-
leri verilir. Çizilen resmin beyaz olması istenen kı-
sımları, oyma bıçağı ile oyulur. Cam yüzey üzerine 
matbaa mürekkebi ya da su bazlı baskı boyası konur 
ve üzerinde hareket ettirilerek merdaneye boya alınır. 
Alınan boya oyulan linol üzerine düzgün şekilde ya-
yıldıktan sonra üzerine linolyum boyutundan biraz 
daha büyük kâğıt koyularak (Kâğıtta paspartu geniş-
liğinde kenar boşluğu bırakılır.) tahta kaşıkla baskı 
uygulanır. Bu sayede resim kâğıt üzerine aktarılmış 
olur. Çalışma istenildiği kadar çoğaltılabilir.

Görsel 291: Linol baskı örneği

Görsel 293: Linol baskı örneği

Görsel 292: Linol baskı örneği

Görsel 294: Linol baskı örneği
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Kaynaklar

Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü. Ütopya Yayınevi.

Ek Etkinlik Önerisi
Bu özgün baskı çalışması köpük (strafor) ile de 

yapılabilir.

Değerlendirme

Etkinliğe ait “Öz Değerlendirme ve Materyal Ge-
liştirme Formu”na etkinlik karekodu ile ulaşabilirsi-
niz.

Görsel 295: Linol baskı örneği Görsel 296: Linol baskı örneği
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ETKİNLİK NO :  93

ETKİNLİK ADI :  USTALARIN ESERLERİNDEN SENTEZLER

Etkinlik Türü : Sınıf İçi Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 4 Hafta

Kazanımlar

•  Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

•  Görsel sanat çalışmasında mizah kullanır.

•  Güncel sanattan yararlanarak görsel sanat çalışmasının biçimini geliştirir.

•  Sanat eserini veya nesneleri dönüştürerek yeniden ifade eder.

•  Sanat eserinin niteliklerini (özgünlük, yaratıcılık, teklik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer) sorgular.

•  Kendisi ve akranlarının çalışmalarının güçlü ve zayıf yönlerini belirler.

•  Toplumsal değişim ve dönüşüme dayalı sanatın tanımlarını tartışır.

Disiplinler Arası Boyut : Sanat Tarihi

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Seçilen sanatçı/sanatçıların eserlerine ait reprodüksiyon örnekleri,  
   resim kâğıdı (büyük boy çalışılabilir), çeşitli boyalar, kalemler

Uygulama Alanı :  Sanat Tarihi, Resim 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Probleme Dayalı Öğretim

  Araştırmaya Dayalı Öğretim

  Soru-Cevap

Beceri Alanları  : Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Yenilenme  
  Becerileri

  Esneklik ve Uyum Yeteneği

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Serbest Teknik (Seçilen sanatçı ve eserlere göre birden fazla teknik bir arada da kullanılabilir.)

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar 
Farklı sanat akımlarının önemli temsilcileri ve 

eserlerine ait örnekler temin edilir. Bu örnekler di-
jital ortamda sunulabilir. Farklı sanat akımlarında 
eser üreten sanatçılardan isimler seçilir ve bir kâğıda 
isimler yazılarak katlanır. Bir önceki hafta öğrenci-
lere bu isimlerden kura çektirilir (birkaç tane). Her 
öğrenciye kendilerine çıkan sanatçıların hangi akım-
da eser ürettiğini ve bu akımlarla ilgili kısa bilgileri 
araştırarak gelmeleri istenir. 

Kavramlar
Çağdaş Sanat: Yaklaşık 1980 yılından bu yana 

üretilen eserler için kullanılan terim (Graham ve 
Pooke, 2018:23). Farklı anlam içerdiğini düşünenler 
olduğu gibi çağdaş sanat ile güncel sanat ifadelerini 
aynı anlamda kullanımı da mevcuttur.

Pastiş: Birinin üslubunu, tarzını, taklit etme 
(Atan, 2006: 284).

Parodi: Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya 
bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bam-
başka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ay-
rılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türüdür (URL 1, 
2021). Fakat bu kavram, çağdaş sanattın da kullandı-
ğı bir ifade biçimi hâline gelmiş, sanatçılar tarafından 
ele alınan eserler, orijinal biçimini bozmadan, yeni 
özellikler ekleyerek sunma biçiminde kullanılmaya 
başlamıştır.

İroni: Alaya alma.
Bütünlük: Bir eseri oluştururken kullanılan tasa-

rıma ait ögelerin (çizgi, leke, doku, renk vb.) bir araya 
gelişindeki anlamlılık, parçaların uyumu.

Uyum: Bir sanat yapıtını oluşturan ögelerin bir-
birlerine ters düşmemesi durumu. Bütünü meydana 
getiren ilgili ögelerin/parçaların kendi aralarındaki 
iletişimi (Atan, 2006: 284).

Ön Bilgiler
19. yy. boyunca sanat alanında empresyonizm, 

ekspresyonizm, sürrealizm, kübizm gibi birçok farklı 
akım ortaya çıkmıştır. Bu akımlar genel olarak mo-
dernizm dönemine (bu dönemin yaklaşık1860-1960 
arasındaki bir dönemi içerdiği düşünülür) denk gel-
mesi nedeni ile de modern sanat akımları olarak da 
adlandırılmaktadır. Sonrasında ise değişen ve gelişen 
teknoloji, sanayi, farklılaşan ekonomi, politika top-
lumsal kültürel yaşam biçimi gibi sebeplerle birlikte 
sanat alanında da farklılaşma yaşanmaya başlanmış-

tır. Postmodern olarak da adlandırılan modern son-
rası bu dönem, sanatta “contemporary art” dilimize 
çevirisiyle “çağdaş sanat” olarak nitelendirilmektedir.

İçinde bulunduğumuz dönemin sanatını ifade 
etmek için kullanılan çağdaş sanat “Kullanılan fikir, 
materyal, metot ve süreçlerin çeşitlilik göstermesiyle 
oluşan daha özgürlükçü bir sanat anlayışı”dır (Gra-
ham ve Pooke, 2018:54) .

Çağdaş sanatın kullandığı birçok anlatım biçimi 
bulunmaktadır. Sınırsız bir ifade etme, malzeme kul-
lanma, düşünme yöntemlerine sahip olan bu döne-
min sanatının kavramları içerisinde yer alan pastiş, 
parodi, ironi çağdaş sanatın kullandığı ifade biçimle-
rinden bazılarıdır.

Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sı ve Marcel 
Duchamp, L.H.O.O.Q. çalışması, Diego Velázquez’in 
Papa X. Innocent’ın Portresi ve Francis Bacon, Papa 
X. Innocent’ın Portresi, El Greco’nun Orgaz Kontu-
nun Gömülmesi ve Nicholas Chistiakov’un Etlerle 
Orgaz Kontunun Gömülmesi gibi çalışmalar çağdaş 
sanatın pastiş, parodi ironi gibi kavramlarına örnek 
olarak gösterilebilir. 

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Ürünü Farklılaştırma- Bağımsız Çalışma Strate-

jisi

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğrencilerden, bir önceki hafta kendilerine ku-
rada çıkan sanatçı ve akımlara dair yapmış oldukları 
araştırmaları arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Bu 
akımlarla ilgili örnekler üzerinden konuşulur.

Öğretmen tarafından da farklı sanat akımları ve 
bunlara ait eser örnekleri gösterilir. Bu eserlerin öz-
günlüğü, yaratıcılığı, hayal gücü, biricikliği, kalıcılığı 
üzerinde tartışılır. Ardından da günümüz sanatı, çağ-
daş sanat üzerinde durularak, çağdaş sanatın pastiş, 
parodi, ironi gibi kavramları açıklanır, örnekler gös-
terilir. Bu eserler üzerinde de özgünlük, yaratıcılık, 
hayal gücü, biriciklik, kalıcılık kavramları tartışılarak 
zaman içerisinde, toplumsal değişim ve dönüşümlere 
göre sanatın nasıl farklılaştığı, tanımının, anlamının 
nasıl değiştiği yorumlanır.

Sonrasında öğrencilerden bir akım ve o akıma ait 
bir sanatçıya ait en az 3 eserini ve portresini belirle-
meleri istenir. Her öğrenci belirlediği akım ve eserleri 
biçim ve konu açısından, yansıttığı duygu ve düşün-
ce, yaratıcılık, hayal gücü açısından inceler ve arka-
daşları ile paylaşır. 
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Sonrasında öğrencilerden seçtikleri eserleri, ken-
di oluşturacakları bir kompozisyon içinde sentezle-
meleri istenir. Çalışmasında, eserleri çizerken gerçe-
ğine en yakın biçimde yapmaları gerektiği hatırlatılır. 
Çalışmalarında sanatçının portresine de yer verme-
leri, eserlerin dışında kalan bölümleri diledikleri gibi 
yorumlayabilecekleri söylenir. Kompozisyonlarında 
bütünlük ve uyumun önemli olduğu vurgulanır.

Önce eskiz çalışmaları yaptırılır. Daha sonrasın-
da orijinal çalışmaya geçilir.

Çalışma bitiminde öğrenciler kendi çalışmasına 
ait güçlü ve zayıf yönleri arkadaşları ile paylaşır.

Ek Etkinlik Önerisi 
Etkinlik aynı döneme ait farklı sanatçıların eser-

lerini ya da farklı dönemlere ait farklı sanatçıların 
eserlerini sentezleme şeklinde de uygulanabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Ustaların Eserlerinden Sentezler 

Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu 
okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Atan, A. (2006). Resimli Resim Sözlüğü. Asil Yayın Dağı-
tım.

Graham, W. ve Pooke, G. (2018). Çağdaş Sanatı Anlamak. 
Hayalperest Yayınevi.

URL 1 https://sozluk.gov.tr Erişim Tarihi: 04.06.2021

Görsel 297: Ustamdan öğrendim
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ETKİNLİK NO : 94
ETKİNLİK ADI :  KATLAMALI TASARIM

Etkinlik Türü : Çoklu Seçenekli Etkinlik/Görevler

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat/tasarım eleman ve ilkelerini kullanır.

• Eskizlerine dayalı oluşturduğu taslakları seçerek sunar.

• Sanatın kültürel çeşitliliğine dayalı evrensel bakış açısını görsel olarak ifade eder.

• Farklı teknik ve materyalleri kullanarak iki boyutlu çalışmanın üç boyutlu tasarımını oluşturur.

• Sanat eserini veya nesneleri dönüştürerek yeniden ifade eder.

Disiplinler Arası Boyut:  : Tasarım / Mimari Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Moda Tasarımı,  
  Grafik Tasarım, Teknoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  A4 dosya kâğıdı, renkli dosya kâğıtları, resim kâğıdı, 2B resim 
  kalemi, sulu boya kâğıdı, sulu boya kalemleri, sulu boya, fırçalar,  
  su kabı

Uygulama Alanı : Tasarım

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Gözlem, Gösterip Yaptırma

Beceri Alanları : Yaratıcılık ve Yenilenme Becerileri

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Desen Çizimi

Eskiz Çizimi

Tasarım

Uygulama.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrenciler, yapacağı tasarım türüne karar verir, 
tasarımı için origami örneğinden yola çıkarak birçok 
taslak oluşturur. Bu taslaklardan birini seçer, temize 
geçirir ve renklendirir. Böylelikle tasarımın birinci 
aşaması gerçekleşmiş olur. Eğer koşullar uygun ise 
ikinci aşamaya geçip tasarımını gerçekleştirir ya da 
en azından görsel bir prototipini (tasarımın gerçek 
boyutlarını gösteren bir örneğini ya da maketini) ya-
par.

Kavramlar
Origami, Tasarım.
Japonca “ori” (katlama) ve “kami” (kâğıt) sözcük-

lerinin birleşmesinden doğan “origami” “kâğıt katla-
ma sanatı” anlamına gelir. Origamide malzeme ola-
rak kâğıt, teknik olarak katlama kullanılır. Katlama 
işlemi nesneye çökme, esneme ve açılma gibi kabili-
yetler kazandırır.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
Süreç Zenginleştirme, Ürün Zenginleştirme.

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğrencilerden beyaz ve renkli dosya kâğıtları ile 

bildikleri origami örneklerini yapmaları istenir. Ör-
nekler yeterli değilse yeni origami örnekleri öğrenilip 
yapılır.

Öğrencilerden, seçtikleri bir origami örneğinin 
desenini resim kâğıdına çizmeleri istenir. Böylelikle 
origami örneğine daha dikkatli bakmaları sağlanır. 
Öğrencilerden origami örneğinin heykelsi yapısı -üç 
boyutlu geometrik formu-, sürekliliği, düzeni ve ken-
dine has estetiğini incelemeleri istenir. 

Origamide, iki boyutlu olan kâğıt, katlama işle-
mi ile üç boyutlu olur. Diğer bir deyişle düz bir kâğıt, 
katlama işlemi ile daha komplike bir hâle dönüşür.

Origami, Japon kültürüne has geleneksel bir 
kültür ögesi olmasının yanı sıra tasarımcıların her 
daim ilgi odağında olmuş, herkes tarafından sevilen, 
evrensel niteliğe sahip bir sanattır. Üç boyutlu geo-
metrik yapı, süreklilik ve düzen origamide öne çıkan 
temel unsurlardır. Origami, tasarımcıların özellikle 
üzerinde durduğu; özgünlük, yenilikçilik, uygulana-
bilirlik, yaratıcılık, işlevsellik, görsel zenginlik (este-
tik yapısı) gibi önemli niteliklere sahiptir.

Bu çalışmada bir origami örneğinden yola çıka-
rak yeni bir tasarım yapılacaktır.

Tasarımcılar, origami sanatı örneklerinden yola 
çıkarak mimari tasarımlar, moda tasarımları (kıyafet 
ve aksesuar tasarımı), mobilya tasarımları, endüstri-
yel tasarımlar, grafik tasarımlar (ambalaj tasarımı) 
ve teknolojik ürün tasarımları gerçekleştirmişlerdir. 
Öğrenciler de ne tasarımı yapacağına karar verirken 
ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalıdır.

Görsel 298: Tuzluk origamisinin kat yerlerinden yola
çıkarak kâğıdın yeniden katlanıp kesilip yapıştırılmasıyla 

oluşturulmuş bir sehpa tasarımı

Görsel 299: Tuzluk origamisinin kat yerlerinden yola
çıkarak kâğıdın yeniden katlanıp kesilip yapıştırılmasıyla 

oluşturulmuş bir sehpa tasarımı
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Öğrencilere, tasarım sürecinde çalışmalarını 
oluştururken origami görüntüsünün oluşturduğu 
doku, farklı tonlardaki ışık etkileri, tekrarlarla oluş-
turulan düzen anlayışı, derinlik algısı gibi sanat/tasa-
rım eleman ve ilkelerini bilinçli olarak kullanabilme-
si için gerektiğinde danışmanlık yapılır.

Bu çalışma ile origami sanatına ait bir örneği dö-
nüştürerek yeniden bir tasarım yapmış olunur.

Çalışmanın sonuçlanmasından sonra öğrencile-
re tasarımcıların origami sanatından esinlenerek ya 
da origaminin sunduğu olasılıklardan yararlanarak 
gerçekleştirdikleri örnekler gösterilir. Öğrencilerden 
tasarım sürecinde edindikleri deneyimleri de kulla-
narak tasarımcıların çalışmalarını değerlendirmeleri 
istenir.

Her öğrencinin çalışmasını sunması ve öğrenci-
lerin birbirlerini “Akran Değerlendirme Formu” ara-
cılığıyla değerlendirmeleri sağlanır.

Origamiden esinlenilerek tasarlanmış mimari 
yapılar:

• Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, Ning-
bo, Çin,

• Embedded Project, Şangay, Çin,

• Karuizawa Müzesi, Nagano, Japonya,

• Park Pavilion, Cuenca, İspanya,

• Klein Bottle House, Rye, Victoria, Avustralya,

• Panteon Nube, Murcia, İspanya,

Origamiden esinlenilerek tasarlanmış kıyafetler:

• Andre Lima, Origami fashion,

• Issey Miyake, Origami fashion,

• Sid Neigum, Origami fashion,

• Lea Freni, “Fibonacci Skirt”,

• Junya Watanabe, Origami fashion,

• Lucia Benitez, Origami fashion,

• Azzedine Alaia, Origami fashion,

• Jule Waibel, Origami fashion,

• Wong Yung,”Origami Shirt”,

• Sandra Backlund, Origami fashion,

• Jum Nakao, “Origami dresses”,

• Alexandra Zaharova, Ilya Plotnikov, “Paper Dres-
ses”,

• Tara Keens Douglas, Origami fashion,

• Morana Kranjec, Origami fashion,

Origamiden esinlenilerek tasarlanmış aksesu-
arlar:

• Tithi Kutchamuch, Nutre Arayavanish, “Paper 
Rings”,

• Claire Naa, Arnaud Soulignac, Origami Jewelry,

Origamiden esinlenilerek tasarlanmış mobil-
yalar:

•  Andrea Lucatello, “Origami Sofa”,

• Florian Krautli, “Magnetic Curtain”,

Origamiden esinlenilerek tasarlanmış endüst-
riyel ürünler:

• Umut Yamaç, “Perch Light” (Origami kuş lamba-
sı),

• Jule Waibel, “Cones”,

• İssey Miyake, “Distortion”,

Görsel 300: Tuzluk origamisinin kat yerlerinden yola
çıkarak kâğıdın yeniden katlanıp kesilip yapıştırılmasıyla 

oluşturulmuş bir sehpa tasarımı
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Origamiden esinlenilerek tasarlanmış ambalaj 
tasarımları:

• Nathalia Ponomareva, “Green Berry Tea”,

• Reka Fülöp, “KonyhaKert”.

Ek Etkinlik Önerisi
• Öğrenciler, origaminin tarihçesini araştırabilir-

ler.

• Öğrenciler, origami sanatçılarını ve eserlerini 
araştırabilirler.

• Öğrenciler, origamiden esinlenerek tasarım ya-
pan tasarımcıları araştırabilirler. 

•  Origami ve Japon kültürüne ilgi duyan öğrenci-
ler,  Eleanor Coerr tarafından yazılan “Sadako ve 
Kâğıttan Bin Turna Kuşu” adlı kitabı okuyabilir-
ler.

• Origami ile matematik ve mühendislik arasında-
ki ilişkiyi önemseyen öğrenciler, Fizikçi Robert 
Lang’ın TED konuşmasını dinleyebilirler. Robert 
Lang, matematiksel origami üzerine yaptığı çalış-
maları ile tanınmış ve origaminin modern mü-
hendislik problemlerinde çözüm olarak kullanıl-
maya başlanmasını sağlamıştır. 

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Akran Değerlendirme Formu”na, 

etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.



Ö Y G  7 3 6 5

ETKİNLİK NO : 95

ETKİNLİK ADI : DENİZLERİN ÖTESİNDE

Etkinlik Türü : Araştırmaya Odaklı Etkinlik 

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 5 Hafta

Kazanımlar

• Sanatın kültürel çeşitliliğine dayalı evrensel bakış açısını görsel olarak ifade eder.

• Harf, sayı, sembol ve resimler arasında bağlantılar kurarak farklı yöntem ve tekniklere dayalı görsel  
 sanat çalışması oluşturur. 

• Görsel sanatlar çalışmasında paradoks veya metafor anlatımlar üretir.

• Kendi görsel sanat çalışması için açıklayıcı bir metin (manifesto) oluşturur. 

Disiplinler Arası Boyut:  : Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Psikoloji, Coğrafya, Kimya

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Makas, yapıştırıcı, renkli çıktılar, resim kâğıdı, yağlı boya ya da  
  akrilik boya, çeşitli fırçalar, palet, tuval, su kabı, yağlı boya için  
  inceltici

Uygulama Alanı : Resim

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma

Beceri Alanları : Yaratıcılık, Bilgi Okuryazarlığı 

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kolaj Çalışması

Akrilik Boya Tekniği

Yağlı Boya Tekniği

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Hazırlıklar
Öğrenci İçin Ön Hazırlık: Her öğrenci bir renk 

seçer. Bu renkle ilgili araştırma yapar.  Ulaşabildiği 
bilgiler arasından görsel olarak kullanılabileceği her 
tür bilginin renkli çıktısını alır. Ayrıca tipografik öğe-
ler için de çıktı alır. 

Öğretmen İçin Ön Hazırlık: Öğretmen farklı 
markalara ait yağlı boya ya da akrilik boya renk kar-
telası temin eder.

Kavramlar
Pigment, Metafor (Mecaz), Manifesto (Bildiri)
Pigment: Her tür boyanın renk verici maddesi 

(Sözen ve Tanyeli, 1994, s.190).

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
İçerik Geliştirme, Yeniden Üretme

Öğrenme-Öğretme Süreci

Isınma Etkinliği

Öğrencilere, profesyonel ressamların kullandı-
ğı yağlı boyalara ait renk kartelaları gösterilir. Renk 
kartelasında yer alan renklerle ilgili bilgileri gösteren 
semboller ve renk isimleri üzerinde durulur. Bu et-
kinlikte; seçilecek bir rengin tarihsel, kültürel, sanat-
sal ve psikolojik etkileri üzerine bir araştırma yapı-
lacağı ve bu araştırma sonucunda elde edilen yazılı 
ve görsel bilgiye dayalı bir uygulama yapılacağı açık-
lanır. Etkinlik için seçilen örnek renk mavidir. Renk 
kartelasındaki mavi renkler incelenir.

Çeşitli boya markalarına ait renk kartelalarında 
yer alan bazı maviler:
• French Ultramarine / Fransız Mavisi,
• Cobalt blue / Kobalt Mavisi,
• Cerulean blue / Gök Mavisi,
• Prussian Blue / Prusya Mavisi,
• Indanthrone blue / İndanthron Mavisi,
• Manganze Blue / Manganez Mavisi,
• Turquoise / Turkuaz, Türk Mavisi,
• Phthalo Blue / Ftalo Mavisi.

Ana Etkinlik
 Mavi, en popüler renklerden biridir. Özellikle 

“Ultramarin” Rönesans Dönemi ressamları tarafın-
dan çok sevilen, kolaylıkla ulaşılamayan, çok pahalı 
bir boyadır. “Ultramarine”, “Lapis Lazuli” adlı taşın 
öğütülmesi ile elde edilen derin mavi renk bir pig-
menttir. Ultramarinin kelime anlamı tam olarak 
“denizlerin ötesinde” anlamına gelir. Çünkü Afga-
nistan’daki “Sa-i-seng, Taş Yeri” olan bir dizi maden-
den çıkarılıp ticaret yolları aracılığıyla Avrupa’ya it-
hal edilirdi. Bu yüzden ultramarine, getirildiği yerin 
uzaklığını işaret eden bir adlandırmayla anılmıştır. 

Ultramarine bir alternatif olarak kullanılan “Azu-
rit” daha ucuz mavi bir mineraldi. Azurite bazen “cit-
ramarino” denir, denizin bu tarafından geldiğine işa-
ret ederdi (Finlay, 2002, s.260).

Görsel 301: Lapis Lazuli taşının öğütülmesi ile elde
edilmiş Ultramarin pigment

Oldukça pahalı olan ultramarine bir alternatif 
olarak, 1828 yılında Fransız kimyager Jean-Baptiste 
Guimet tarafından sentetik bir ultramarin üretildi ve 
“French Ultramarine” olarak adlandırıldı. Böylelikle 
kullanımı daha da yaygınlaştı.

Her bir rengin adlandırılması, elde ediliş yöntemi 
ya da keşfedilişi kendi içinde bir hikâye barındırır. Bu 
hikâyelerdeki zenginlikleri bulmak ve ortaya çıkar-
mak için araştırma yapmalıyız. Bu etkinlikteki uygu-
lama basamaklarından ilki de araştırma yapmaktır.

Öğrenciler bir renk seçerler. Bu renkle ilgili bir 
ön araştırma yaparlar. Renk kartelalarında renk çe-
şitlerini tespit ederler. Yukarıdaki listede olduğu gibi 
her bir rengi araştırırlar.  Rengin adlandırılması, elde 
ediliş yöntemi ya da keşfedilişiyle ilgili bilgileri ve 
görselleri toplarlar. Araştırmalarını genişletir, seçtik-
leri renkleri “tarih, kültür, sanat ve psikoloji” olmak 
üzere dört çerçeve içinde derinlemesine inceler, veri-
leri düzenlemek üzere kaydederler. 
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Araştırma evresinde doğru bilgi ve kaynağa ulaş-
mak, bu bilgiyi etkin olarak kullanmak önemlidir. 
Araştırma için öncelikle kitap ve dergi gibi basılı 
kaynakları kullanmak, verilerin doğruluğunu teyit 
etmek için kolaylaştırıcı bir unsurdur. Sonrasında 
çevrim içi ortamda çeşitli arama motorları, uygula-
malar, dijital kütüphaneler gibi farklı kaynaklardan 
yararlanılmalı, bilginin doğruluğundan emin olmak 
için kaynaklar kontrol edilmelidir.

Tarih, Sanat, Kültür, Psikoloji çerçevesinde “Mavi” 
renk:
• Egytian Blue / Mısır Mavisi; bilinen ilk sentetik 

pigmenttir. Antik Mısırlılar, küçük obje ve hey-
kelcikleri renklendirmek için kullanmışlardır.

• 1704-1706 yılları arasında Alman Johann Jacob 
Diesbach, Prusya mavisini bulmuştur.

• 1802 yılında Fransız kimyager Louis-Jacques 
Thenard, Kobalt mavisini bulmuştur.

• 1960 yılında Fransız Ressam Yves Klein, “Ulusla-
rarası Klein Mavisi” adı ile kendi geliştirdiği pig-
mentin patentini almıştır.

• 13. yüzyılda Türk topraklarından Avrupa’ya ilk 
defa yayılan turkuvaz taşına Fransızlar “Türk 
taşı” anlamında “Turkuvaz” adını vermiştir. Tur-
kuvaz ilk olarak 1573’te İngiltere’de bir renk ola-
rak tanınırken, dünyaya adını “Türk mavisi” ola-
rak duyurmuştur (Gülşen, 2021, s.256).

• Sarı çiçekli bir bitki olan çivit otundan ve mor çi-
çekli bir bitki olan indigo bitkisinden mavi renk 
elde edilir. 

• Sahra Çölü’nde yaşayan ve baştan aşağı indigo ile 
elde edilen mavi boyadan yapılan kıyafetler giyen 
Tuareg kabilesindeki erkekler için “çölün mavi 
adamları” denmiştir (Gülşen, 2021, s.265).

• İspanyol ressam Pablo Picasso, “Mavi Dönem” 
olarak bilinen 1901-1904 yılları arasında yaptığı 
çalışmalarda yoğun şekilde mavi rengi kullan-
mıştır. Yakın arkadaşının vefatı, onun bu dönem-
de melankolik bir ruh hâline bürünmesine neden 
olmuştur. 

• 17. yüzyılda İstanbul’da Sultan I.Ahmet’in emriy-
le inşa edilen Sultanahmet Camii “Mavi Cami” 
olarak da bilinir. 

• 13. yüzyıl Selçuklu Dönemi'nde yapılan Karatay 
Medresesi'nin içi oldukça etkili mavi renkli mo-
zaik çiniler ile kaplıdır. 

• 2009 yılında Oregon State Üniversitesinin labora-
tuarlarında “YlnMn Blue” adlı yeni bir mavi pig-
ment keşfedildi. Bu boyadan yapılan yeni mavi 
mum boya da “Bluetiful” olarak adlandırıldı.

• Mavi rengin, insan psikolojine olan etkileri ince-
lendiğinde sakinleştirici bir etkisi olduğu gözlen-
miştir. Gökyüzünü, denizi, dinlenmeyi ve son-
suzluğu çağrıştırır. 
Tarih, sanat, kültür, psikoloji çerçevesinde “mavi” 

renkle ilgili derinlemesine araştırmanın bazı sonuç-
ları yukarıda sıralanmıştır. Elde edilen bilgilere ait 
görsel örnekler seçilir. Bunlara ilaveten yazı, simge ve 
kod gibi unsurlar da (Tipografik ögeler) kompozis-
yona görsel bir zenginlik katacağı için dâhil edilebilir. 
Görsel örneklerin ve tipografik ögelerin çıktıları alı-
nır. Kolaj tekniğini kullanarak “mavi” rengi anlatan 
bir kompozisyon kurgulanır. Elde edilen en iyi sonuç 
resim kâğıdına yapıştırılarak kolaj çalışması sonuç-
landırılır. Çalışmada beğenilen en iyi unsurlar, tuval 
üzerine yağlıboya ya da akrilik tekniği ile aktarılır. 
Kolaj çalışması, yapılacak resim için bir taslak nite-
liği taşır. Resmin yapım sürecinde bazı değişikliklere 
gidilmesi olağandır. 

Öğrencilerden, kurguladığı kompozisyonla il-
gili açıklayıcı bir metin yazmaları istenir. Bu metin 
çalışmasının manifestosunu oluşturur. Eseri için bir 
başlık belirler. Bu başlık izleyicinin eseri yorumlama-
sı için kolaylaştırıcı bir unsur olabileceği gibi sayı ve 
harflerden oluşan bir kodla oluşturulursa mesafe ko-
yan, zorlaştıran bir unsur da olabilir. Manifestoda; en 
çok ilgisini çeken konu, ön plana çıkmasını istediği 
bir hikâye, bu resmi yapmasını sağlayan motivasyon-
dan ya da çalışmasının odak noktasından bahsedile-
bilir. Aynı zamanda bu manifesto eserin künye bil-
gileri ile birlikte eserin yanında açıklayıcı bir metin 
olarak sergilenebilir.

Ek Etkinlik Önerisi
 Kolaj çalışması dijital ortamda da yapılabilir.

Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Ölçekleri For-

mu”na, etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar
Sözen, M. ve Tanyeli, U., (1994). Sanat Kavram ve Terimle-
ri Sözlüğü. Remzi Kitabevi.

Gülşen, p., (2021). Renkler Tarih-Kültür-Sanat-Psikoloji. 
Destek Yayınları.

Finlay , V., (2002). Renkler Boya Kutusunda Yolculuklar. 
Dost Kitabevi.

Mavi, Bir Rengin Tarihi, Michel Pastoureau, Çeviri: İnci 
Malak Uysal, 2013, Can Yayınları.
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ETKİNLİK NO :  96

ETKİNLİK ADI :  ESER İNCELİYORUM 

Etkinlik Türü : Disiplinler Arası Olarak Tasarlanmış Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Kültürel Miras

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 2 Hafta

Kazanımlar

•  Eskizlerine dayalı oluşturduğu taslakları seçerek sunar.

•  Gözleme dayalı çizimlerinde farklı bakış açılarıyla anlamları yorumlar ve yansıtır.

•  Farklı teknik ve materyalleri kullanarak iki boyutlu çalışmanın üç boyutlu tasarımını oluşturur.

•  Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre sanat eserlerinin özelliklerini karşılaştırarak çıkarımlarda  
 bulunur.

•  Müze, galeri, ören yerlerindeki eserlerin nasıl ve hangi yöntemlerle korunabileceği konusunda fikir üretir.

•  Sanat eserini sözlü ve yazılı (eleştiri yazısı) olarak tartışır.

•  Kendi görsel sanat çalışması için açıklayıcı bir metin (manifesto) oluşturur.

Disiplinler Arası Boyut : Sosyal Bilgiler, Tarih, Arkeoloji

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Çalışma yaprağı, resim kâğıdı, renkli boyalar, kil, üç boyutlu   
   tasarım programları

Uygulama Alanı :  Müze Eğitimi, Resim, Heykel

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma- İnceleme Stratejisi 

Beceri Alanları  : Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Müze Eğitimi

Sanat Eseri İnceleme 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Kavramlar
Restorasyon: Tarihsel kültür ürünlerinin gelecek 

kuşaklara aktarılabilmesi için yapılan müdahaledir 
(Sözen ve Tanyeli, 2010).

Konservasyon: Her tür sanat yapıtında yıpran-
manın durdurulması çalışmasıdır (Sözen ve Tanyeli, 
2010).

Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğrencilerle müze hakkında konuşmalar yapılır. 

• Müzelerin amaçları nelerdir?
• Müze, galeri, ören yerlerindeki eserler nasıl ve 

hangi yöntemlerle korunur?
• Restorasyon nedir?
• Konservasyon nedir?
• Restorasyon ile konservasyon arasındaki fark ne-

dir?
Yapılan bu konuşmalardan sonra öğrenilen bilgi-

ler not tutulur. İnternet ve basılı kaynaklardan daha 
derinlemesine araştırmalar yapılır. Müzelerdeki eser-
lerle ilgili araştırmalar yapılır. 

Sanal müze gezileri yapılabilir. Bir eser seçilir. Se-
çilecek eserlere örnek olarak, 

Görsel 302: Kanatlı Denizatı Broşu
(Uşak Arkeoloji Müzesi)

Görsel 303: İskender Lahti (İstanbul Arkeoloji Müzesi)
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• İskit Tarağı (St. Petersburg Müzesi)

vb. eserler verilebilir.

Seçilen eserle ilgili Ek 1 çalışma yaprağı doldu-
rulur. Seçilen eserin görseli çıktı alınarak Ek 2 çalış-
ma yaprağına yapıştırılır. Kara kalem çizimi yapılır 
ve renkli olarak resimlenir. Son olarak bu eser günü-
müzde olsa nasıl bir eser olurdu, renkleri nasıl olur-
du, dokusu nasıl olurdu, yapımında hangi malzeme 
kullanılırdı sorularını cevaplayan taslak tasarımları 
yapılır. Bu tasarımlar sınıf arkadaşlarına anlatılır ve 
konu üzerinde birlikte yorumlar yapılır. Bu yorumlar 
yapılan taslak çizimlere farklı bakış açıları getirmesi 
açısından faydalıdır. 

Hazırlanan taslaklardan bir tanesi seçilerek üç 
boyutlu çalışma yapılır. Bu çalışmalar kille yapılabi-
leceği gibi üç boyutlu programlarda tasarlanabilir. 

Yapılan çalışmayı açıklayıcı bir yazı (manifesto) 
yazılır ve ürün dosyası dijital ya da basılı olarak ha-
zırlanarak etkinlik bitirilir. 

Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu ve Ma-
teryal Geliştirme Formu”na etkinlik karekodunu oku-
tarak ulaşabilirsiniz. 

Kaynakça

Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2010). Sanat Kavram ve Terimleri 
Sözlüğü. Remzi Kitabevi.
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ETKİNLİK NO : 97

ETKİNLİK ADI : ESTETİK, BEĞENİ ve DEĞER

Etkinlik Türü : Seçenekli Etkinlik

Modül :  Modül 7

Öğrenme Alanı : Görsel İletişim ve Biçimlendirme

  Sanat Eleştirisi ve Estetik

Eğitim Programı : ÖYG 7

Önerilen Süre : 3 Hafta

Kazanımlar

• Sanat eserinin niteliklerini (özgünlük, yaratıcılık, tekçilik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer) sorgular.

• Sanatla estetik beğeni arasında ilişki kurar.

• Popüler kültürün günümüz görsel sanatlarına olan etkisini tartışır.

• Sanat eserini sözlü ve yazılı (eleştiri yazısı) olarak tartışır.

• Sanat eserini veya nesneleri dönüştürerek yeniden ifade eder.

• Çalışmalarını (resim, fotoğraf, film, video vb.) dijital ortamda sunar.

Disiplinler Arası Boyut :  Edebiyat, Bilişim Teknolojileri

Kullanılacak Araç-Gereçler :  Bilgisayar, projeksiyon

Uygulama Alanı : Sanat Felsefesi 

Öğretim Yöntem ve Tekniği : Araştırma-İncelemeye Dayalı Öğretim, Tartışma

Beceri Alanları : Eleştirel Düşünme Becerisi

  İletişim Becerisi

Görsel Sanatlara Özgü Uygulama Yöntem ve Teknikleri:

Kil Tekniği

Kâğıt Hamuru Tekniği

3 ve 2 Boyutlu Renkli Kara Kalem Teknikleri

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğretmen İçin Ön Hazırlıklar
3. Hafta İçin: Sanat eserinin nitelikleri (özgün-

lük, yaratıcılık, tekçilik, kalıcılık, hayal gücü, estetik 
değer) renkli kartonlara yazılarak atölye duvarına 
asılır.

Öğrenci İçin Ön Hazırlıklar
3. Hafta İçin: Seçilen bir sanat eseri ve sanatçı-

sı hakkında araştırma yapmak. Yapılan araştırmanın 
sunumunu hazırlamak.

Kavramlar
Sanat eserinin nitelikleri: 
Özgünlük: İçinde bulunduğu toplumun gerçek 

koşularının bir sonucu olarak beliren ve bir taklidin 
ürünü olmayan tüm kültürel ve sanatsal olguları ve 
tutumları niteler. (Hancerlioğlu, 2004)

Yaratıcılık: Bilinen şeylerden yepyeni şeyler oluş-
turmak; yeni, özgün, bir senteze ulaşmak, sorunlara 
yeni çözüm yolları bulmak. Daha önce kurulmamış 
ilişkileri kurabilmek. Böylece yeni bir düşünce şema-
sı içinde, yeni yaşantılar, deneyimler, yeni fikirler ve 
yeni ürünler ortaya koyabilme yetisidir (Keser, 2009).

Biricik: Benzersiz. Tek olmak. Çokluğun ve iki-
liğin tersidir.

Kalıcılık: Bütün sanatlar zamanla koşulludur. 
Ancak tarih içinde belli bir zamanın düşüncelerini, 
isteklerini, gereksinmelerini, umutlarını yansıttığı 
ölçüde insanlığı temsil eder. Ama sanat bu sınırlılığı 
da aşar ve o tarihsel an içinden insanlığın zamansız-
lığında sürekli var olma durumunu/anını da yaratır. 
Fakat, sanat arada büyük değişmeler, toplumsal ayak-
lanmalar da olsa, sürekliliğin ve önemini hiçbir za-
man kaybetmeyecektir.(Lenoir,  2003).

Hayal Gücü: İnsanın zihninde canlandırdığı, ta-
sarladığı şeyleri, hiçbir yere bakmadan, imgeye dayalı 
(hayali) olarak betimleme yetisidir.(Tanyeli ve Sözen 
2004).

Estetik Değer: Nesne ve olayların estetik önemi-
ni belirleyen nitelikleridir. Nesne ve olguları, nesnel 
ve öznel önem taşıyan niteliği ifade eder (Hancerli-
oğlu, 2004).

Estetik Beğeni: Güzelle çirkini ayırt edebilme ye-
teneğidir. İnsan bu yeteneği toplumsal yaşama süre-
cinde edinir (Hancerlioğlu, 2004).

Popüler Kültür: Geniş halk kitleleri arasındaki 

sempati ve başarı kazanmış olandır. Endüstri devri-
mi ile birlikte ortaya çıkan ve burjuvazinin artistik 
ihtiyaçlarının karşılandığı film, müzik, resim, roman, 
reklam ve televizyonu içeren yeni çeşitlikteki üretim-
lerdir. Popüler kültür, kapitalizm tarafından sağlanan 
kültürel kaynaklar ile gündelik hayat arasında üreti-
lir. Bu nedenle popüler kültür, sanatsal niteliksel de-
ğerden çok, işlevsel bir değere sahiptir(Keser, 2009).

Sanat Eseri: Sanatsal değer taşıyan ve bu nitelik-
te olması daha yapım aşamasında amaçlanmış nesne. 
Sanat yapıtı, sanat eseri veya eser (Tanyeli ve Sözen 
2004).

Özdeş: Sanatçının sanat eserine izleyicinin algı-
laması için yüklediği anlam.

Öğretimde Yapılan Farklılaştırma
İçerik Zenginleştirme
Bağımsız Çalışma

Öğrenme-Öğretme Süreci
Hazırbulunuşluk Isınma Etkinliği

1. Hafta Etkinliği
“Görünüşlerin altındaki iç gerçekleri gören sanatçı 

Auguste Rodin.”
Öğretmen, Theodore Géricault “Medusa’nın Salı” 

sanat eserini ekrana yansıtarak Rodin’in sanat anlayı-
şını anlatan aşağıdaki metni okur veya anlatır.

 “Theodore Géricault’nun yapıtının fotoğraftan 
daha üstün olduğunu düşünüyorum çünkü onun bo-
yadığı saçlar, havada uçuşuyormuş izlenimi veriyor. 
Bu izlenim, izleyicinin o saçlara arkadan öne doğ-
ru bakarken, önce bacakların üst bölümünün genel 
olarak o kişinin ileri doğru atılımını gerçekleştiren 
gücü sağladığını, sonra bedenin öne doğru uzandı-
ğını, daha sonra da bacakların alt bölümünün yerden 
kesildiğini görmesinden kaynaklanıyor. Sağlanan bu 
bütünlük, devinimin (duygu durumu değişimi, bir 
düşüncenin harekete geçmesi, zaman değişimi, nesne 
veya figürün hareketi) eş zamanlılığı (bilimsel, anato-
mik) bakımından hatalıdır. 

Ne var ki söz konusu bölümler art arda gözlendi-
ğinde, bunun doğru olduğu ortada, önemli olan da 
bu gerçek çünkü tabloda bizi etkileyen, gördüğümüz 
bu gerçektir.” Sanatçı doğaya öykünüyor olsa bile, bu 
onun doğayı bire bir kopyalamasını gerektirmez. Mo-
del olarak aldığı görüntünün dışında, anlam olarak 
özdeş bir izlenimi ortaya koyduğu yapıtta uyandır-
maya çalışmasından kaynaklanıyor.” (Lenoir; 2003).
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Görsel 304: Medusa’nın Salı, Theodore Géricault Klasik 
Gravür, 1885, Paris, Fransa.

Rodin’in bu sanat eserinden ve eleştiri yazısından 
hareketle estetik beğeni ve estetik değer kavramla-
rı üzerinde durulur. Öğrencilere aşağıdaki sorulara 
benzer sorular yöneltilerek, estetik beğeni ve estetik 
değer kavramı üzerinden sanat ile olan ilişkisine de-
ğinilir. 

• Estetik beğeni neleri içerir? Güzel, hoş, iyi çirkin 
vb.

• Sanat eserinde estetik beğenimizi oluşturan olgu 
veya olaylar nelerdir? Eğitim, aile, sanat eseri vb.

• Estetik beğenilerimizi kim belirler? Ben, toplum, 
popüler kültür, arkadaşlarım, görsel medya vb.

• Estetik değer ile maddi değer aynı şey mi? Sanat 
eserinde estetik değer neleri içerir?

• Sanat eserinde estetik değer yargılarımızı oluştu-
ran olgu veya olaylar nelerdir? Eğitim, aile, sanat 
eseri vb.

• Sanat eserinde estetik değer yargılarımızı kim be-
lirler? Ben, toplum, popüler kültür, arkadaşlarım, 
görsel medya vb.

• Sanat eserindeki estetik değer yargılarımızda öz-
nel ve nesnel nitelikler nelerdir?

• Sanat eserinin nitelikleri nelerdir?
• Sanat eserinin nitelikleri, estetik beğeni ve estetik 

değeri etkiler mi? Ne düzeyde etkiler?

Öğretmen, bu sorular ve tartışma sonucunda öğ-
rencilere estetik beğeni ve estetik değer kavramlarını 
açıklar.

Etkinliğin uygulama kısmında ise öğretmen, 
“Estetik Beğeni ve Estetik Değer Çalışma Yaprağını” 
öğrencilere dağıtır. Estetik beğeni ve estetik değer 
kavramlarını düşünerek, üç sanat eserini değerlen-
dirmelerini ister.

Görsel 305: Düşünen Adam, Auguste Rodin, Heykel,
1882 (alçı), 1904 (bronz), Rodin Müzesi, Paris.

Görsel 306: Balzac Anıtı, Aguste Rodin, 1898,
Rodin Müzesi, Paris, Fransa.
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Öğretmen, Balzac’ın büstü için yazılan bir eleştiri 
yazısından şu ifadeyi okur: “Şimdiye kadar kimsenin 
aklına bir adamın beynini çıkarıp suratına yapıştır-
mak gelmemiştir (Lenoir, 2003).”  Bu cümleden yola 
çıkarak öğrencilerden “Medusa’nın Salı”, “Düşünen 
Adam” ve “Balzac Anıtı” adlı eserlerin estetik beğeni 
ve değer yargılarını yeniden yorumlamaları ve sanat 
eserlerini istenilen teknik ve malzeme ile dönüştürüp 
özgün olarak ifade etmeleri istenir. Atölyede kil, kar-
ton, kâğıt hamuru, 3 boyutlu ve 2 boyutlu renkli ve 
kara kalem çalışmaları için uygun malzemelerden öğ-
rencilerin seçimine göre dağıtılır. Öğrenci çalışmala-
rı sergilenir. Rodin’in heykelleri ile öğrenci çalışma-
ları estetik beğeni ve değer açısından karşılaştırılır. 
Rodin’in heykellerinde, estetik beğeni ve değerlerini 
nasıl ifade ettiği, aynı zamanda öğrencilerin çalışma-
larında da bunların var olup olmadığı tartışılır.

Görsel 307: Temple, Damien Hirst, 2008, Bronz Üzeri Lake Boya, 657,9 x 327,7 cm (nesne boyutu),
55 x 222 x 340 cm (kaide)

Ana Etkinlik
2. Hafta Etkinliği: 

Öğretmen, bir hafta önce üzerinde durduğu sa-
natın nitelikleri, estetik beğeni ve estetik değer etkin-
liği hakkında hatırlatmalar yapar. Aguste Rodin ve 
Theodore Géricault eserlerini tekrar gösterir ve sana-
tın niteliklerini tekrarlar.

Daha sonra öğrencilerine Damien Hirst ve Yayoi 
Kusama eserlerini gösterir.

Öğrencilerine, sanatın niteliklerinin popüler kül-
tür ve toplumun bakış açısı, estetik beğeni ve estetik 
değer yargılarına göre nasıl değişebileceğini sorgula-
tarak aşağıdakilerine benzer sorular yöneltir. 
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Büyük Sarı Balkabağı, Yayoi Kusama, 1994, Fi-
berglas, 2 m yükseklik, 2.5 m çevre, Naoshima Çağ-
daş Sanat Müzesi, Naoshima Adası, Seto İç Deniz, 
Japonya.

• Sizce Aguste Rodin ve Theodore Géricault ile Da-
mien Hirst ve Yayoi Kusamain çalışmaları arasın-
da nasıl farklılıklar vardır?

– Sizce bu sanatçılardan hangisi daha özgündür? 

– Hangisi hayal gücüne dayanır?

– Hangisi benzersizdir?

– Hangisi yaratıcıdır?

– Hangisi estetik değerleri içerir?

− Sizce popüler, sanat eserlerini nasıl etkiler? (Renk, 
konu, nesne vb.)

Görsel 308: Büyük Sarı Balkabağı, Yayoi Kusama, 1994,
Fiberglas, 2 m yükseklik, 2.5 m çevre,Naoshima Çağdaş
Sanat Müzesi, Naoshima Adası, Seto İç Deniz, Japonya.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME
BECERİ BASAMAKLARI

1. Konu üzerine bilgi düzeyine göre araştırma yap.

2. Bilginin veya imgenin yapısına ilişkin akıl yürüt-
meler kur. 

3. Elinde var olan kanıtların üzerine düşün.

4. Olma ihtimali olduğunu düşündüğün fikirlerini-
olasılıkları tanımla.

5. Ana argümanların ve savların üzerine değerlen-
dirme yap.

6. Fikirlerinin sunumunu sözlü ve yazılı olarak yap.

Sorular sonunda her bir öğrenciden eleştirel dü-
şünme basamaklarını dikkate alarak görev planı yap-
maları istenir. Aguste Rodin, Theodore Géricault, 
Damien Hirst ve Yayoi Kusamain’in sanat eserinden 
yola çıkılarak, sanatın niteliklerinin popüler kültür ve 

toplumsal estetik beğeni ve değer yargıları göre na-
sıl değişdiğini konu alan bir betimleme yapmaları is-
tenir. Görev planında konuyu anlatan yazı, şiir, klip, 
sunu, animasyon, broşür, afiş, tarih şeridi, blog vb. 
betimlemelere yer verilmelidir.
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Ödev konusu için bir sanatçı ve sanat eseri belir-
lemeleri istenir. Bu sanatçı ve sanat eseri üzerinden 
sanat eserinin nitelikleri (özgünlük, yaratıcılık, tekçi-
lik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer) dikkate alına-
rak değerlendirme yapmaları istenir. Öğrencilerden, 
yapılan araştırma ve değerlendirmeler doğrultusun-
da, sınıf içinde sunmaları için hazırlık (araştırma, 
yazı, video, sunum vb.) yapmaları istenir.

Değerlendirme Etkinliği
3. Hafta:
Ödev olarak yapılan araştırma ve değerlendirme-

lerin sınıf içerisinde sunumları yapılır. Sunumlar ya-
pıldıktan sonra sınıf içinde sanatçı ve sanat eserleri, 
sanat eserinin nitelikleri açısından tartışılır. Sınıfta 
sunulan sanatçı ve sanat eserlerinden birini seçerek, 
sanat eserinin niteliklerini (özgünlük, yaratıcılık, 
tekçilik, kalıcılık, hayal gücü, estetik değer) dikkate 
alınarak bir eleştiri yazısı yazılır.

Öğrencilerden, yazdıkları eleştiri yazılarını oku-
maları istenir. Sözlü olarak eleştiri yazıları tartışılır. 
Yazılan eleştiri yazıları ile öğrencilerin fikirleri alınır.  
Öğrenci, eleştiri yazısında kullandığı sanatın nitelik-
leri kavram/kavramları duvarda asılı olan renkli kar-
tonlarda bularak, sanatçı, sanat eseri ve kendi ismini 
yazması istenir. Çalışmalar çevrim içi ortamda oluş-
turulacak bir internet sayfası ile de sunabilir.

Değerlendirme: 
Bu etkinliğe ait “Sanat Eleştiri Yazısı Araştır-

ma-İncelemeye Dayalı Öz Değerlendirme” ve “Eleştirel 
Düşünme Becerisi Öz Değerlendirme Formları”na et-
kinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar

Hançerlioğlu, O. (2004), Felsefe Sözlüğü. Remzi Kitapevi.

Tanyeli, U. ve Sözen M. (2004) Sanat Kavram ve Terimleri 
Sözlüğü. Remzi Kitapevi.

Keser, N. (2009), Sanat Sözlüğü. Ütopya Yayınevi. 

Lenoir,  B. (2003). Sanat Yapıtı. Çevirmen: Aykut Derman, 
Yapı Kredi Yayınları.

Görsel 309: Sanat eleştirisi dergileri örnekleri. En özgün sanata dair yeniliklerin,  en iyi eleştirmen ve tarihçiler
tarafından yazılan yazıların, yer aldığı örnek dergiler.
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Estetik Beğeni: Güzelle çirkini ayırt edebilme yeteneğidir. İnsan 
bu yeteneği toplumsal yaşama sürecinde edinir.

Estetik Değer: Nesne ve olayların estetik önemini belirleyen 
nitelikleridir. Nesne ve olguları bireysel ve öznel önem taşıyan 
niteliği ifade eder.

1. Beğeni ve estetik beğeni kavramalarını düşünerek aşağıdaki 
üç resmi değerlendiriniz. Resmin karşısındaki kutuya düşünce-
lerinizi yazınız.

2. Maddi değer ve estetik değer kavramalarını düşünerek 
aşağıdaki üç resmi değerlendiriniz. Resmin karşısındaki kutuya 
düşüncelerinizi yazınız.

“Görünüşlerin altındaki iç gerçekleri gören sanatçı Auguste Rodin.”

A.“Medusa’nın Salı”
Auguste Rodin

1. 2.

B. “Düşüne Adam”
Auguste Rodin

1. 2.

C. “Balzac Anıt”
Aguste Rodin

1. 2.

Estetik Beğeni ve Estetik Değer Çalışma Yaprağı

Öğrencinin Adı Soyadı:
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Sanat Eserinin İsmi: 

Sanatçı İsmi:

Seçtiğiniz sanat eseri ve sanatçısı hakkında araştırma yapınız. Öğretmeniniz veya ailenizden 

yardım alabilirsiniz. Sanat eserini görebileceğiniz bir yere asınız. Aşağıdaki kavramları tek 

tek okuyunuz. Her bir kavrama en uygun cevabı veya cevapları vermeden önce sanat eserini 

incelemeyi unutmayınız. Sorulara vereceğiniz cevapların tek bir doğru cevabı olmayacaktır. 

Önemli olan, sanat eserine bakarken bu kavramların nasıl kullanıldığını görebilmektir. 

Kendinizi yazarak ifade edebileceğiniz gibi çizimlerle de ifade edebilirsiniz. Başarılar. 

A. Özgünlük B. Yaratıcılık

C. Biricik (Benzersiz) D. Kalıcılık:

E. Estetik Değer: F. Estetik Beğeni:

Sanat Eseri Nitelikleri Çalışma Yaprağı 

Öğrencinin Adı Soyadı:
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GÖRSEL KAYNAKÇA

Görsel 1: Shutterstock ID 1927092758 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 2: Shutterstock ID 1165530988 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 3: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 4: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 5: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 6: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 7: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 8: Öğrenci çalışması

Görsel 9: Shutterstock ID 1172859265 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 10: Shutterstock ID 717505357 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 11: Shutterstock ID 1459404644 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 12: Shutterstock ID 1402356056 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 13: Shutterstock ID 549503506 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 14: Shutterstock ID 1199855773 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 15: Shutterstock ID 1861904386 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 16: Shutterstock ID 1523770805 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 17: Shutterstock ID 1658677039 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 18: Shutterstock ID 407909140 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 19: a. Shutterstock ID 269739173 Erişim Tarihi: 14.06.2021
b. Shutterstock ID 412768312 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 20: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 21: Shutterstock ID 54995800 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 22: Shutterstock ID 1939408882 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 23: Shutterstock ID 1548170303 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 24: Shutterstock ID 2001492989 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 25: Shutterstock ID 1343464394 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 26: Shutterstock ID 1259845207 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 27: Shutterstock ID 1466342861 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 28: Öğrenci çalışması

Görsel 29: Öğrenci çalışması

Görsel 30: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 31: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 32: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 33: Shutterstock ID 1581313816 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 34: Shutterstock ID 751011847 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 35: Etkinlik yazarına ait çalışma
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Görsel 36: Shutterstock ID 271090073 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 37: Shutterstock ID 1573722136 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 38: Shutterstock ID 1254495673 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 39: Shutterstock ID 1183672435 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 40: Shutterstock ID 97280150 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 41: Shutterstock ID 158670854 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 42: Shutterstock ID 103193018 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 43: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 44: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 45: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 46: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 47: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 48: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 49: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 50: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 51: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 52: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 53: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 54: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 55: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 56: Etkinlik yazarına ait fotoğraf

Görsel 57: Etkinlik yazarına ait örnek uygulama

Görsel 58: Öğrenci çalışması

Görsel 59: Öğrenci çalışması

Görsel 60: Öğrenci çalışması

Görsel 61: Öğrenci çalışması

Görsel 62: Öğrenci çalışması

Görsel 63: Öğrenci çalışması

Görsel 64: Shutterstock ID 2025339404 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 65: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 66: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 67: Öğrenci çalışması

Görsel 68: Öğrenci çalışması

Görsel 69: Öğrenci çalışması

Görsel 70: a. Shutterstock ID 1307663164 Erişim Tarihi: 14.06.2021
b. Shutterstock ID 1609786366 Erişim Tarihi: 14.06.2021
c. Shutterstock ID 1794433885 Erişim Tarihi: 14.06.2021
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Görsel 71: a. Shutterstock ID 1816988039 Erişim Tarihi: 14.06.2021
b. Shutterstock ID 714479866 Erişim Tarihi: 14.06.2021
c. Shutterstock ID 715180153 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 72: a. Shutterstock ID 371813446 Erişim Tarihi: 14.06.2021
b. Shutterstock ID 371813443 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 73: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 74: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 75: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 76: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 77: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 78: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 79: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 80: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 81: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 82: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 83: Shutterstock ID 2031234818

Görsel 86: a. Shutterstock ID 1788709502 Erişim Tarihi: 14.06.2021
b. Shutterstock ID 1117736597 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 87: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 88: Öğrenci çalışması

Görsel 88: Öğrenci çalışması

Görsel 89: Öğrenci çalışması

Görsel 90: Öğrenci çalışması

Görsel 91: Öğrenci çalışması

Görsel 92: Öğrenci çalışması

Görsel 93: Öğrenci çalışması

Görsel 94: Öğrenci çalışması

Görsel 95: Öğrenci çalışması

Görsel 96: Etkinlik yazarına ait fotoğraf 

Görsel 97: Etkinlik yazarına ait örnek uygulama

Görsel 98: Öğrenci çalışması

Görsel 99: Öğrenci çalışması

Görsel 100: Shutterstock ID 1865217457 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 101: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 102: a. Öğrenci çalışması
b. Öğrenci çalışması

Görsel 103: Öğrenci çalışması

Görsel 104: Öğrenci çalışması

Görsel 105: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 106: Etkinlik yazarına ait çalışma
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Görsel 107: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 108: Öğrenci çalışması

Görsel 109: Öğrenci çalışması

Görsel 110: Öğrenci çalışması

Görsel 111: Öğrenci çalışması

Görsel 112: Öğrenci çalışması

Görsel 113: Öğrenci çalışması

Görsel 114: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 115: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 116: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 117: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 118: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 119: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 120: Shutterstock ID 1790143622 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 121: Shutterstock ID 1482436922 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 122: Shutterstock ID 719652712 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 123: Shutterstock ID 730562110 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 124: Shutterstock ID 1478870813 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 125: Shutterstock ID 1929613853 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 126: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 127: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 128: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 129: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 130: Etkinlik yazarına ait çalışme

Görsel 131: Shutterstock ID 671680165 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 132: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 133: Shutterstock ID 1215228751 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 134: Shutterstock ID 1742167502 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 135: Shutterstock ID 30292216 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 136: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 137: a. Shutterstock ID 1889884327
b. Shutterstock ID 1772860220
c. Shutterstock ID 29237971

Görsel 138: a. Shutterstock ID 360876023 Erişim Tarihi: 14.06.2021 
b. Shutterstock ID 222067081 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 139: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 140: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 141: Shutterstock ID 1170708682 Erişim Tarihi: 14.06.2021
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Görsel 142: Dağlı, Ş . (2013). Hat Sanatımızda Resimsel Bir Yaklaşım Aynalı Yazılar . Akdeniz Sanat, 6 
(11) , 241.

Görsel 143: Bulduk Türkmen, B. (2018). Resimleme Dilinde Alternatif Bir Yaklaşım: Kaligrafi ile 
Resimleme. Sanat ve Tasarım Dergisi , (22) , 346.

Görsel 144: Bulduk Türkmen, B. (2018). Resimleme Dilinde Alternatif Bir Yaklaşım: Kaligrafi ile 
Resimleme. Sanat ve Tasarım Dergisi, (22), 352.

Görsel 145: Shutterstock ID 1777893047 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 146: Shutterstock ID 1465308445 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 147: Shutterstock ID 1077882845 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 148: Sanatçı-Heykeltraş İlker YARDIMCI’nın kendi arşivinden

Görsel 149: Sanatçı-Heykeltraş İlker YARDIMCI’nın kendi arşivinden

Görsel 150: Sanatçı-Heykeltraş İlker YARDIMCI’nın kendi arşivinden

Görsel 151: Sanatçı-Heykeltraş İlker YARDIMCI’nın kendi arşivinden

Görsel 152: Sanatçı-Heykeltraş İlker YARDIMCI’nın kendi arşivinden

Görsel 153: Sanatçı-Heykeltraş İlker YARDIMCI’nın kendi arşivinden

Görsel 154: Sanatçı-Heykeltraş İlker YARDIMCI’nın kendi arşivinden

Görsel 155: Öğrenci çalışması

Görsel 156: Öğrenci çalışması

Görsel 157: Öğrenci çalışması

Görsel 158: a. Shutterstock ID 1482487778 Erişim Tarihi: 14.06.2021
b. Shutterstock ID 1699894744 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 159: a. Shutterstock ID 1242853288 Erişim Tarihi: 14.06.2021
b. Shutterstock ID 1408622786 Erişim Tarihi: 14.06.2021
c. Shutterstock ID 1882529473 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 160: Öğrenci çalışması

Görsel 161: Öğrenci çalışması

Görsel 162: Öğrenci çalışması

Görsel 163: Öğrenci çalışması

Görsel 164: Öğrenci çalışması

Görsel 165: Öğrenci çalışması

Görsel 166: Öğrenci çalışması

Görsel 167: Öğrenci çalışması

Görsel 168: Öğrenci çalışması

Görsel 169: Öğrenci çalışması

Görsel 170: Shutterstock ID 1793384113 Erişim Tarihi: 14.06.2021
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Görsel 171: Etkinlik yazarına ait çalışma 

Görsel 172: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 173: Shutterstock ID 1383886886 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 174: Öğrenci çalışması

Görsel 175: Öğrenci çalışması

Görsel 176: Öğrenci çalışması

Görsel 177: Öğrenci çalışması

Görsel 178: Görsel tasarım uzmanının çizmiş olduğu görsel, komisyon üyeleri tarafından bu 
ders kitabı için oluşturulmuştur.

Görsel 179: Görsel tasarım uzmanının çizmiş olduğu görsel, komisyon üyeleri tarafından bu 
ders kitabı için oluşturulmuştur.

Görsel 180: Görsel tasarım uzmanının çizmiş olduğu görsel, komisyon üyeleri tarafından bu 
ders kitabı için oluşturulmuştur.

Görsel 181: Görsel tasarım uzmanının çizmiş olduğu görsel, komisyon üyeleri tarafından bu ders 
kitabı için oluşturulmuştur.

Görsel 182:  Shutterstock ID 1938556273 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 183: Shutterstock ID 17347272525 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 184: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 185: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 186: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 187: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 188: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 189: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 190: Shutterstock ID 1383839576 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 191: Shutterstock ID 1425122537 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 192: Shutterstock ID 1125461870 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 193: Shutterstock ID 1125461873 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 194: Shutterstock ID 1529617169 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 195: Shutterstock ID 1681301716 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 196: Shutterstock ID 1503333644 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 197: Shutterstock ID 1270054735 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 198: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 199-212: ÜYEP Genel Yetenek Alanı Öğrenci Çalışmaları (Etkinlik yazarı tarafından ger-
çekleştirilmiş etkinlik)

Görsel 213: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 214: Görsel https://sanalmuze.gov.tr/ adresinden ekran görüntüsü olarak alınmış-
tır(15.06.2021 23:14)
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Görsel 215: Görsel https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.
html adresinden ekran görüntüsü olarak alınmıştır. (Erişim Tarihi: 15.06.2021 23:46)

Görsel 216: Görsel https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.
html adresinden ekran görüntüsü olarak alınmıştır. (Erişim Tarihi: 15.06.2021 23:48)

Görsel 217: Görsel https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.
html adresinden ekran görüntüsü olarak alınmıştır. (Erişim Tarihi: 15.06.2021 23:49)

Görsel 218: Görsel https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.
html adresinden ekran görüntüsü olarak alınmıştır. (Erişim Tarihi: 15.06.2021 23:51)

Görsel 219: Görsel https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.
html adresinden ekran görüntüsü olarak alınmıştır. (Erişim Tarihi: 15.06.2021 23:51)

Görsel 220: Görsel https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.
html adresinden ekran görüntüsü olarak alınmıştır. (Erişim Tarihi: 15.06.2021 23:55)

Görsel 221: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 222: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 223: Shutterstock ID 521786464 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 224: Shutterstock ID 2050864109 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 225: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 226: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 227: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 228: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 229: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 230: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 231: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 232: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 233: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 234: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 235: Öğrenci çalışması

Görsel 236: Öğrenci çalışması

Görsel 237: Öğrenci çalışması

Görsel 238: 1Uçar, Tevfik F. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İnkılâp Kitabevi. İstanbul.17.

Görsel 239: Güray, E . (2020). Fahrelnissa Zeid’e Işık, Renk Ve Şeffaflık Bağlamında Yeniden Bir 
Bakış: Paleokrystal Serisi ve Vitrayları . Görünüm , 8 (8) , 46-56 .
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Görsel 240: Öğrenci çalışması

Görsel 241: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 242: Öğrenci çalışması

Görsel 243: Öğrenci çalışması

Görsel 244: Shutterstock ID 1164129985 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 245: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 246: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 247: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 248: Öğrenci çalışması

Görsel 249: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 250: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 251: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 252: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 253: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 254: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 255: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 256: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 257: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 258: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 259: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 260: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 261: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 262: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 263: Shutterstock ID 587265206 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 264: Shutterstock ID 1936160164 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 265: Shutterstock ID 788459296 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 266: Shutterstock ID 1515811547 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 267: Shutterstock ID 1419786521 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 268: Shutterstock ID 724637329 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 269: Öğrenci çalışması

Görsel 270: Öğrenci çalışması

Görsel 271: Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımı Örneği (Ümmügül Çiçek Köse)
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Görsel 272: EcoFit ambalaj doğaya dönüş infografiği (Ümmügül Çiçek Köse)

Görsel 273: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 273: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 274: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 275: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 276: Öğrenci çalışması

Görsel 277: Öğrenci çalışması

Görsel 278: Shutterstock ID 1898689030 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 280: Öğrenci çalışması

Görsel 281: Öğrenci çalışması

Görsel 282: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 283: 1https://www.peramuzesi.org.tr/koleksiyon/oryantalist-resim-koleksiyonu/1. Erişim 
tarihi: 15.06.2021

Görsel 284: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 285: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 286: Shutterstock ID 1749819143

Görsel 287: Öğrenci çalışması

Görsel 288: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 289: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 290: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 291: Shutterstock ID 1035989494 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 292: Shutterstock ID 1186060909 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 293: Shutterstock ID 639032881 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 294: Shutterstock ID 1238388793 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 295: Shutterstock ID 672679924 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 296: Shutterstock ID 331341347 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 297: Öğrenci çalışması

Görsel 298: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 299: Etkinlik yazarına ait çalışma
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Görsel 300: Etkinlik yazarına ait çalışma

Görsel 301: Shutterstock ID 2040456458 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 302: Shutterstock ID 1007588536 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 303: Shutterstock ID 1664254621 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 304: Shutterstock ID 268991894 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 305: Shutterstock ID 1797400635 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 306: Shutterstock ID 312590966 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 307: Shutterstock ID 700739176 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 308: Shutterstock ID 1478669741 Erişim Tarihi: 14.06.2021

Görsel 309: Shutterstock ID 2002716611 Erişim Tarihi: 14.06.2021


