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IO3 
EDUCLAB 

ARAÇ TAKIMI

Giriş

Bu Araç Takımı Erasmus+ tarafından finanse edilen EDUCLAB (Eğitim ve Sayısal Kültürel 
Laboratuvar) projesinin üçüncü Fikri Çıktısı (IO3)’dır. Avrupa Kültürel Miras Yılı çerçevesinde farklı 
kültürel arka plana sahip 3-5 yaş grubu çocuklarla sınıfta kültürel atölye çalışmaları düzenlemek 
için öğretmenlere çok pratik ve yenilikçi araçlar sunmayı amaçlar. 

Araç takımı, okul öncesi eğitim veren öğretmenleri kültürel atölye çalışmalarının organizasyonu ve 
uygulamasına yönelik etkinliğin sınıfta nasıl düzenleneceğine dair vereceği adım-adım talimatların 
yanı sıra atölye sırasında kullanabilecekleri kaynakları, teknikleri ve malzemeleri vererek etkin 
bir destek sağlayacaktır. Bunun yanı sıra tanımlanan atölye çalışmaları, engelli çocukların ya da 
göçmen ailelerin çocuklarının da olası katılımlarını göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır.
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Genel Hedefler

Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki hedeflere ulaşmak için en önemli araçtır. Bu ilişkinin 
doğası yaratıcı (bazı durumlarda sanatsal da olabilir) olmalıdır ancak yaratıcı sürecin nasıl 
işlediği ve sonuçlarının ne olduğu bilinmelidir. Bu da doğrudan deneyimle öğrenilebilir. Bu 
nedenle, çocukları sanatla ve onun ifadesel dilinin karmaşıklığı ile tanıştırırken, öğretmenin 
sanat eserlerini, bir sanatçının çalışmalarını ve şiirselliğini veya bir sanatsal akımı bilmesi ve 
tabii ki sınıfta uygulanması önerilen sanatsal teknikleri biliyor olması gerekir. Aynı zamanda 
öğretmenin planlama, uygulama ve sanatsal yöntemleri ve teknikleri çocukların özelliklerine 
ve öğrenme yeteneklerine göre uyarlayabiliyorken, sınıfın (ya da grubun) bireysel ve kolektif 
düzeyde ifade potansiyelini de işin içine katabiliyor olması gerekir.
Sanatsal aktivitelerin en önemli hedeflerinden birisi çocuğun kendisini ifade edebilmesini 
teşvik etmektir. Bu nedenle öğretmen çocukların doğalarının içkin bir ögesi olan yaratıcılıklarını 
özgürleştirebilecekleri bir bağlam yaratmalıdır.  
Bu çerçevede, öğretmen çocukları kendi ifade uzamında yönlendiren başlangıç referans noktası 
olmalı, sonrasında da onları kendi sanatsal dünyalarını doğrudan uygulama ile yaratmaları için 
özgür bırakmalıdır. Değerlendirme, kendi kendini değerlendirme ve sonuçların uygulanması ile 
ilgili olarak tüm bunlar, yaratıcı ilişki bir bütün olarak hesaba katılıp, atölye çalışması sırasında 
ve sonunda analiz edilmelidir. 
Bir sanatçının sanatsal teknikleri ve eserleri, atölye çalışmalarının karakteri ve konuları sınıfta 
fotoğraf veya video projeksiyon, interaktif uygulamalar, resimli kitaplar ve çocuk kitapları 
kullanılarak gösterilmelidir. Bu gösterim türü yapılacak eğitsel bir geziye (bir sanat müzesi, 
güncel bir sergi, tarihsel veya arkeolojik, sosyo-antropolojik, çevresel ve bilimsel bir alan) uygun 
malzemeden seçilmelidir.

Kültürel atölye çalışmalarının amaçları:
• Farklı tekniklerin ve ifade malzemelerinin vazgeçilmez keşfetme aracı olan oyunlar 

aracılığıyla eğlenceli bir ortam ve anlar yaratmak.
• Eleştirel düşünceyi geliştirmek.
• Sadece sözel düzeyde değil, duygusal ve vücutsal iletişim aracılığıyla etkileşimi teşvik 

etmek. Her bir aktivite sanatsal teknik ve önerilen sanatçıya yaklaşımda kademeli yaklaşım 
prensibini takip edecektir.

• Özellikle görsel, dokunsal, işitsel ve kinestetik (devinduyumsal) algıyı tetikleyerek çoklu ifade 
kanallarını öğrenme olanağı sağlamak.

• Her bir çocuğun özgürce deneyimleyebilecekleri ve iletişim kurabilecekleri bir ortamda 
plastik ve figüratif ifadelerini değerlendirmek. 

• Daha erken yaşlardaki çocukların, el-göz koordinasyonunu, kesinlik ve duyu-motor 
gelişimlerini sağlamaya yönelik önemli bir egzersiz olan karalama ve boyama yetilerini 
geliştirmek.

• Grup çalışması aracılığıyla entegrasyon, empati ve sosyalleşmeyi geliştirmek.
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• Kendi kişisel iletişim gereksinimleri temelinde her bir çocuğun kendi ritmine saygı göstermeyi 
geliştirmek. Her tür koşulda tedirginlik yaratacak herhangi bir telaşı engellemek ve bunun 
yerine beklemeyi ve sabrı gerektiren deneyimleri desteklemek.

• Projeyi çocukların dünyasına ve günlük yaşamlarına olabildiğince yakınlaştırmak için video, 
müzik, performans ve interaktif uygulamalar gibi teknoloji temelli aletleri ve güncel iletişimin 
yeni araçlarını deneyimlemek.

Disiplinlerarasılık ve STEAM yaklaşımının uygulanması

Araç Takımındaki kullanılan metodoloji şimdilerde okul eğitiminde kullanılan, araştırma ve 
yeniliklere disiplinlerarası bir yaklaşım olan modern STEAM yaklaşımıdır. STEAM (Bilim, 
Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitimi geçtiğimiz on yıllık dönemde, öğretmenlere 
farklı disiplinleri bir arada kullanabilmesi ve aynı zamanda öğrencinin yenilikçi inşa yeteneklerini 
araştırma, sorgulama, keşfetme ve denemesine olanak tanımasıyla giderek artan bir ilgiyi 
üzerine çekmiştir (Colker and Simon, 2014). STEAM yaklaşımı, çocukların doğalarında yer 
alan keşfetme ve deneme dürtülerini desteklemesi bağlamında onlara çok uygundur. Robelen 
(2011)’a göre STEAM uygulaması sanatın STEM alanları ile kesişmesini sağlar ki bu da 
öğrencinin katılımını ve öğrenmesini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaratıcı düşüncenin 
ve yaratıcılığın kilitlerini açar.    
Bu nedenle disiplilerarası bir yaklaşıma sahip bu Araç Takımının her bir bölümü çoklu 
algılamaya yönelik aktiviteler, teknoloji kullanımı, deneysel uygulamalar, farklı yerlere ziyaret, 
güvenli ve eğlenceli ortam yaratımı, proje temelli süreç ve sanatın dahil edilmesiyle çocukların 
uygulamalar aracılığıyla katılacağı aktif öğrenme yöntemini içerir. 

Eğitsel yolun yapısı

Eğitsel yol 3-5 yaş arasındaki çocukları hedefler ve iki aşamaya ayrılmıştır: 

A.  Atölye çalışmasının planlanması ve eğitsel amaçların belirlenmesi
B.  Atölye çalışmasının uygulanması

•  Bir müze ya da geçici bir sergi, tarihsel veya arkeolojik, sosyo-antropolojik, çevresel veya 
bilimsel bir yerin gezilmesi öncesinde yapılacak atölye çalışmaları

• Bir müze ya da geçici bir sergi, tarihsel veya arkeolojik, sosyo-antropolojik, çevresel veya 
bilimsel bir yerin gezilmesi sırasında yapılacak atölye çalışmaları

• Gezi sonrası sınıfta yapılacak atölye çalışmaları
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A)  Atölye çalışmasının planlanması ve eğitsel hedeflerin belirlenmesi
Atölye çalışmalarının planlaması okul öncesi eğitim öğretmenlerinden oluşan bir grup ve/veya bir 
proje koordinatörü tarafından yapılacaktır ve sanat öğretimine ilişkin tüm teorik ve metodolojik 
açıları hesaba katarak, aktivitenin çeşitli aşamalarının ve hedeflerin dikkatli belirlenmesi gerekir. 
Atölye çalışmasının genel teması belirlendiğinde, insan kaynağı ve atölye çalışmasının hangi 
bağlamda düzenleneceği gibi konuları da dikkate almak gerekir:
• Anaokulunun bulunduğu kent için müze olanaklarının araştırılması ve ardından ziyaret 

edilecek mekânın ve çocuklarla yürütülecek atölye çalışmalarının belirlenmesi ve seçilen 
mekânın eğitim konusu ile ilgisi belirlenmelidir. Seçim sürecinde ziyaret edilecek kurumun 
ya da yerin çocuklara yönelik eğitim programları da okulda ve mekânda gerçekleşecek 
aktivitelerin devamlılığı bağlamında hesaba katılmalıdır. Bu nedenle, sınıfta uygulanacak 
aktiviteler, ziyaret sırasında bağımsız bir şekilde gerçekleşecek aktivitelerle uyumlu bir şekilde 
organize edilmelidir. Eğer, bir nedenden ötürü bir müzeye eğitsel bir gezi gerçekleştirmek 
mümkün olmazsa, atölyeler mevcut müfredatın pedagojik programı ile uyum gösterecek 
şekilde diğer disiplinlerarası projelerin bir parçası olarak da düzenlenebilir.     

• Atölyeleri yönetecek öğretmenlerin proje için seçilen konular ve teknikler bağlamında teknik 
yeterliliğinin teyit edilmesi. Atölye çalışmasının planlanmasına, teorik ya da uygulama 
düzeyinde öğretmenin eğitilmesine ve aynı zamanda atölye çalışmasını içeren Aşama B’ye  
bir sanatçıyı ya da kültürel alanda faaliyet gösteren bir uzmanı dahil etmek mümkündür.

• Bireysel öğretim ünitelerinin tasarlanması ve bilgi ve uygulamaların adım-adım eklendiği 
Araç Takımı atölye belgesinin hazırlanması.

• Sınıf özelliklerinin belirlenmesi: öğrenci sayısı, aktiviteye göre sınıfı kontrol edebilme şeması, 
engelli (zihin ve/veya fiziksel) öğrencilerin varlığı. Grup sayısı okulun, çevrenin ve çocukların 
özellikleri dikkate alınarak atölye çalışması için gereken alanı hesaba katarak özgürce 
belirlenebilir. Etkinlikler aynı anda en az 8, en fazla 25 öğrenci ile yürütülebilir.  

• Etkinlik türü ve çocuk sayısını göz önünde bulundurarak öğretim materyaliyle ilgili ekonomik 
kaynakların analizi.

• Sınıfta yürütülecek atölye çalışmalarla ilgili hazırlayıcı ve ayrıntılı listeler bu etkinliği 
yürütecek okul öncesi öğretmenlerine verilmelidir. Bu listede en fazla 1 saat sürecek farklı 
aktivitelerin/atölyelerin nasıl uygulanacağına dair bilgiler çocukların yaşı da dikkate alınarak 
adım-adım belirtilmelidir. Yürütülecek atölye çalışmalarının tarifi bu Araç Takımı tarafından 
sağlanmaktadır.

B) Atölye çalışmasının uygulaması:
Araç Takımının bölümlerine bakınız. 
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Uygulama sırasında olası risk faktörleri

Engelli öğrenciler (özellikle otizm) ya da ifade zorluğu çeken yabancı kökenli çocuklar ile 
ilgilenirken sözel konuları idare edebilmek zor olabilir. Bu tür özel durumlarda tüm sınıf 
veya grup için dilsel bir aracı aracılığıyla bir tanıtım yapılması gereklidir. Ellerin kullanıldığı 
uygulamalarda, bu tür dahil olma zorluklarının daha az olacağı aşikardır. 
Bazı çocukların, zaman zaman denetlenmesi zor olan kil ile zorluk yaşaması durumunda, 
tanıtım yolu çocuğun malzemeye karşı güven sağlamasına yardımcı olunmalıdır. Çok akışkan 
olmamalıdır, aksi taktirde çok fazla uğraş gerektirir ve form almaz. Tanıtımın malzemeyi sunan 
bir oyun olması önemlidir. Örneğin farklı renklerdeki killer bir küp formunda gösterilebilir. 
Çocuklar bu küpleri bir yandan diğerine götürerek, ya da üst üste koyarak oyuna dahil olabilir. 
Daha sonraki bir aşamada, malzemedeki değişimi/dönüşümü hissetmeleri için çocukların 
küpün yüzeyine parmaklarıyla baskı uygulamaları (her seferinde bir küp) istenebilir. Diğer 
deneyimler hafif dokunuşlarla malzemenin formunu değiştirmek, küpten küreye geçmek, 
malzemeyi düzleştirmek olabilir. Bu aşamada uygulamanın amacına narin bir şekilde ulaşmak 
için ortamda rahatlatıcı Micro step müzik kullanabilirsiniz.

Değerlendirme ve Bilgilendirme

Her bir atölye çalışmasının sonunda öğretmenler çocuklarla birkaç dakikalık bir daire 
oluşturacaklar ve atölye ile ilgili sorular sorarak onlardan geri bildirim alacaklardır. Bu sorular, 
“Atölye çalışmasının konusu eğlenceli miydi?”, “Neden?”, “Uygulama zor muydu?”, “Neden?” 
olabilir. Öğretmenler bilgilendirmede kullanmak üzere yanıtları yazacaklardır.
Atölye çalışması sırasında, paralel olarak, koordinatör, özel bir form aracılığıyla, etkinliği 
denetlemek ve öğretmen ile çocuklar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek zorundadır.
Bu verilerin toplanması iki nedenden dolayı faydalıdır: İlk olarak öğretmenlerin performansının 
değerlendirilmesi, ikinci olarak da etkinliğin değerlendirilmesi. Koordinatör toplanan veriyi 
çocukların geri bildirimleri ile karşılaştırarak değerlendirebilir ve böylece eğitim programındaki 
gelişimi de gözlemleyebilir.
Toplanan sonuçlar ve geliştirmeye dair konular toplantılarda, deneyimin paylaşılmasını 
cesaretlendirmek, kişinin kendisini eleştirebilmesini teşvik etmek ve öğretmenin performansını 
geliştirmeye yönelik motivasyonunu arttırmak için paylaşılacaktır. Bu yolla, öğretmenler birlikte 
çalıştıkları ekiple ilgili düşüncelerini ve zorlukları paylaşma, diğerlerini teşvik etme ve sık sık 
beyin fırtınası yaparak çalışma koşullarını geliştirme olanağı bulacaklardır. Denetim aşamasında 
koordinatör yürütülen atölye çalışması sırasındaki dinamikleri yeniden gözlemlemek ve 
amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını denetlemek için video çekimleri yapabilir.   
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Tavsiyeler ve öneriler

Farklı sanat eserlerini ve içeriklerini, karakterleri, objeleri, renkler ve çizgileri analiz ederek, 
öğretmenin, çocukların sanat eserinin “kendisiyle” oynayabilecekleri etkileşimli destekleyici 
malzeme sağlayacağı öngörülmektedir. Bunlar sanat eserlerinin, puzzle formatında üretilmiş 
halleri olabilir. Böylece eser farklı filtreler ve renkler gözlemlenerek, eserde kullanılan 
malzemenin değiştirilmesiyle, eserde verilen konumların, seslerin, formların ve duyguların taklit 
edilmesiyle, kumaşlarla eserde verilen karakterlerin taklit edilmesiyle yeniden oluşturulabilir. 
Bazı durumlarda eserin, sanatçının kullandığı malzemeden farklı bir malzeme (örneğin renkli 
kartonlar) veya farklı bir teknik (resimde yer alan objelerin sınıfta gerçek objelerle oluşturulması) 
kullanarak yeniden oluşturulması önerilir.  Planlama aşamasında sanat eserinin analizi için her 
yol göz önüne alınmalıdır. Genellikle engelli ya da konuşma zorluğu çeken çocuklarla ilgilenirken, 
dolaysızlığı ve sözcükler kullanılmadan da iletişim kurma olanağı sağlaması nedeniyle sanat 
kullanılır.  
Her halükârda göçmen çocuklar ve engelli çocuklar için önceden teorik bir değerlendirme 
yapmak mümkün değildir. Etkinlikler, genel eğitim programı ile atölye çalışmasının uyumlu 
olacağı bir şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin, otizmli çocukları sınıfta bulunması durumunda en 
azından iki tip etkinlik öngörülmelidir. Bunlardan bir tanesi yüksek performansa yönelik, diğeri 
de düşük performansa yönelik olmalıdır. Otizmli çocukların her birinin kendine has özelllikleri 
mevcuttur.
Genelde engellilik konusunda, özelde küçük çocuklar için içerik geleneksel yolla sunulamaz. Bu 
nedenle yukarıda açıklandığı gibi bir sanat eserinin gözlenmesiyle ilgili olarak deneyimlerimizle 
çalışmalıyız. Dahası yabancı bir çocuk, bir göçmen çocuk veya engelli bir çocukla sözlü iletişim 
kurmaya çalışmak, başarısız ve etkisiz olabilir.  
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Etkin vatandaşlık ve çevre

1. Atölyenin amaçları ve içeriği hakkında kısa tanıtım
Avrupa eğitim programlarında demokratik vatandaşlık, insan hakları, kültürlerarasılığın değeri, 
ırkçılık karşıtlığı ve çevresel konulara ilgi gibi konulara odaklanarak giderek artan temel bir rol 
oynar. Bu eğitim yöntemi farklılığın çok önemli bir değer olduğuna ilişkin ideal bir metafor olarak 
yorumlanabilecek biyolojik çeşitliliğin önemini yansıtmaya yönelik çocukları cesaretlendirecektir. 
Program sınıfta yapılacak çeşitli etkinlikler ile konuyla ilgili bir yerin (hayvanat bahçesi, doğa 
bilimleri müzesi, botanik bahçesi, halka açık bir park, bir göl, bir dağ veya deniz) gezilmesini 
içerir.

2. Gerekli kaynaklar
Atölye çalışmasının gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin öncelikle bir takım yardımcı 
malzemeler bulması gerekmektedir. Biyolojik çeşitlilik üzerine atölye çalışması için canlı 
organizmaların çeşitliliğini ve bunların ekosistemlerini gösteren resimli kitaplar tanımlamak 
gerekir. Bunların Manora (prakaryot), Protista (tek hücreli ökaryotlar), Fungi (mantar ve ilgili 
organizmalar), Plantae (bitkiler), Animalia (hayvanlar) gibi alemler şeklinde sınıflandırılması 
daha iyi olur. Benzer şekilde, çocuklara yönelik bir dilde yazılmış sürdürülebilir gelişmenin 
olmamasının (su kirliliği, sera etkisi, atık döngüsü vb.) etkileri konusunda diğer bazı kitapları 
tanımlamak da gereklidir. 
Resimli kitaplar, öyküsel anlatım ve tablet, TV veya video projeksiyon ve akıllı tahta gibi 
görsellerin yansıtılmasıyla çocuklara değişik konuların sunulması çok önemlidir. Çocuklara 
yönelik hazırlanmış videolar ve/veya belgeseller de kullanılabilir.

1) Biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir gelişmenin başarısızlığı 
üzerine çocuklara yönelik hazırlanmış ücretsiz resimli kitap 
bulmak.

2) Beş aleme yönelik elle tutulur karakterler yaratmak. 
Okul öncesi öğretmenleri çocukların oynayabileceği 
kartondan şekiller hazırlamak zorunda kalacaklardır. 
Örneğin kartondan, renkli kumaşla kaplı bir bakteri, hafif bir 
ahşaptan mantar, bir yaprak ve farklı malzemeler kullanarak 
bir hayvanın bir bölümünü yapabilirler.

3) Etkinlikler için malzemelerin hazırlanması: Ahşap ve/veya 
karton şekiller, bez, kumaş, ahşap, şişe mantarı, yaprak, 
kağıt, mukavva, sıcak tutkal, tutkal, sünger, boyama için 
rulolar ve fırçalar. Kağıt havluların mukavva silindirleri.   
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3. Grup büyüklüğü
Etkinlikler aynı anda en az 8, en fazla 25 çocuk ile gerçekleştirilebilir.

4. Süre
Çevre ile ilgili bir yerin de ziyaretini içerek her biri 1,5 saatlik 3 atölye çalışması öngörülür. 

5. Öğretmenlere etkinliklerin nasıl uygulanacağı konusunda adım adım talimatlar
Bu eğitim 3-5 yaş grubundaki çocukları hedefler ve üç aşamadır:
• Bir hayvanat bahçesi, bir doğa bilimi müzesi, bir botanik bahçesi, bir park, bir dağ veya deniz 

gezisi öncesi hazırlık atölyeleri
• Atölye çalışması veya bir hayvanat bahçesi, bir doğa bilimi müzesi, bir botanik bahçesi, bir 

park, bir dağ veya deniz gezisi.
• Bir hayvanat bahçesi, bir doğa bilimi müzesi, bir botanik bahçesi, bir park, bir dağ veya deniz 

gezisi sonrası sınıfta gerçekleşecek atölye çalışmaları

Sınıftaki ilk atölye çalışması:
Atölye no. 1 – Süre: Yaklaşık 1,5 saat
(5 dakika) Grup öğretmenin etrafında daire oluşturarak oturur ve öğretmen atölye çalışması 
yapılacağını ilan eder. Öğretmen çocukların ilgisini çekmek ve merak uyandırmak için atölye 
çalışmasının konusunu ve aşamalarını anlatır. 
(15 dakika) Bu ilk aşamada öğretmen çocukları biyolojik çeşitlilik teması üzerine, olasılıkla 
bir okul öncesi eğitimcisi tarafından yazılmış bir metnin canlandırmalı bir okumasına dahil 
eder. Öğrencilerin hepsinin canlandırmalı okumanın sınırlarını belirleyen bir halı üzerine 
oturmalıdır. Öğretmen okunan metnin dramatize etmek için çeşitli teknikler (objeler, imgeler, 



IO3. EDUCLAB Araç Takımı 11

projeksiyon, tablet veya çeşitli sesler çıkarma 
gibi) kullanabilir. Bu aşamada çocukların 
öğretmenin hareketlerini taklit ederek veya 
sesler çıkararak sürece katılmaları gerekir. 
Bu ilk aşamada etkileşim, çocukların çok 
edilgen kalmaması için oldukça önemlidir. 
Okuma sırasında öğretmenin daha önceden 
yapılmış karton şekilleri (bakınız bölüm no.2) 
kullanmak zorundadır. Böylece öğrenciler 
bunlara dokunabilir ve beş alemi temsil eden 
bu karakterlerle oynayabilirler.
(30 dakika) Çocuklar bir boyama atölyesine 
dahil edilir. Öğretmenler ve çocuklar 2x2 
metre boyutunda yere konulmuş 5 adet 
kâğıt tabakası boyayacaklardır. Bu nedenle 
sınıfı 5 gruba bölmek gerekir. Her bir grubun 
renk paleti aynı olacaktır. Bunlar yeşil, 
kırmızı, mavi, beyaz ve siyahtır. Her bir çocuk 
istediği rengi yaratmakta, sünger, fırça veya 
rulo kullanmakta ve kâğıdın istediği yerini 
boyamada özgürdür. Sonuçta her bir grup 
tarafından kullanılan renkler aynı olsa bile 
birbirinden farklı 5 kâğıt tabakası ortaya 
çıkacaktır. Renklerin farklılığı biyolojik çeşitlilik 
için bir metafor olacaktır ve ikonografik 
düzeyde bu 5 tabaka farklı alemler arasındaki 
içkin ilişkiyi temsil etmektedir.  Boyama esnasında çocukların boyamakta oldukları yere serilmiş 
kâğıt tabakaların üzerine çıplak ayakla basmalarına izin vermek önemlidir. Ancak öğretmen 
çocuklara kâğıt üzerinde yürürken dikkatli olmalarını söylemelidir. Kağıtlar tamamen boya ile 
kaplanmalıdır ve boyama süreci herhangi bir karışıklığı önlemek için dikkatlice koordine edilmeli 
ve kâğıt üzerine bir kerede en fazla iki çocuğun olmasına izin verilmelidir. Grup halinde çalışma 
ve “bir takım yaratma” ötekinin varlığına saygı göstermeyi öğrenmenin bir yöntemini temsil eder. 
Bu durum sonrasında diğer canlı türlerine doğru genişletilebilir. Aynı zamanda, her bir çocuğun 
kâğıt havluları sarmak için kullanılan mukavva silindiri olacaktır ve bunları kendi istedikleri bir 
veya daha fazla renge boyayacaklardır. Silindir boyandığında, büyülü bir şekilde çocukların bir 
sonraki etkinlikte dünyayı keşfedecekleri bir teleskopa dönüşecektir.
(5 dakika) Son daire zamanı: Öğretmen çocuklarla birlikte bir daire oluşturarak oturur ve 
etkinliğin ilginç olup olmadığını, atölye çalışmasındaki fiziki uğraşın kolay mı zor mu olduğunu 
ve izlenimlerini sorar ve yanıtları not eder.
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Sınıftaki ikinci atölye çalışması
Atölye Çalışması No. 2 – Süre: Yaklaşık 1,5 saat
İkinci atölye çalışmasında yapılacak olanlar, sınıfta yapılan ilk atölyede yapılanlara ve çevre 
ile ilgili bir mekâna yapılan ve orada gerçekleştirilen etkinliklere dayanacaktır. Çocuklar artık 
kurumuş renkli 5 adet kâğıt tabakaya bakarken öğretmen onları tabakaların farklı ancak, tıpkı 
Dünya gezegeni üzerinde yaşayan canlılar (sadece onlar değil) gibi, benzer oldukları, renklerin 
her durumda kuvvetli bir şekilde birbirleriyle bağlantılı oldukları konusunda uyaracaktır. Çocuklar 
okulun bahçesinde teleskoplarıyla bir keşif turuna yönlendirilir. Bitkilerin, otların, çiçeklerin, 
böceklerin, kuşların gözlenmesi özellikle dokunma ve koklama ile birleştirilmesi çok temel bir 
noktadır. Çocuklardan yere düşmüş yaprakları toplayarak kâğıt üzerine sürmenin yanı sıra ot, 
dallar ve yosun gibi organik şeyler veya küçük taşlar gibi inorganik şeyleri toplaması istenir. Bahçe 
ziyaretinden çocuklardan sonra en çok sevdiği canlıyı farklı teknikler (boyama, çizme, kolaj) 
kullanarak kâğıda veya kartona çizmeleri veya boyamaları istenir. En çok sevdikleri canlının yanı 
sıra, her bir grup beş farklı aleme ait canlıları da betimlemeleri istenir. Frottage tekniği (cismin 
üzerine kâğıt konularak kalem vb. malzemenin sürtülmesi) canlıların ve yaprakların resimleri 
yapıldığında, çocuklardan bunların bazılarını kendi kâğıt tabakaları üzerine yapıştırmaları 
istenir. Böylece her bir grup kendi ekosistemlerinin başkalarının karışmasıyla zenginleştiğinin 
farkına varacaktır. Bahçede bulunan tüm malzemenin de yapıştırılması mümkündür. Sonuçta 
ortaya çıkan çalışma birçok ilişki/grubun oluşturduğu ekosistemin dengesinin toplu bir temsili 
olacaktır.
Atölye çalışmasının sonunda öğretmen bir daire oluşturarak sürecin ana bulgularını özetler, 
sonuç hakkında yorumlarda bulunur ve çocukları yaptıkları işe dair konuşmaya teşvik eder.          
 
6. Değişik uygulamalar (aktivitelerin belirli çocuk yaş gruplarına nasıl 

uyarlanacağı ile ilgili talimatlar)
Atölye çalışmalarının hedef aldığı çocuk yaş grubu (özellikle 3-4 yaş grubu) için iletmek 
istenilen içerik her zaman oyunlar, keşif ve öykülerle verilmelidir. Öyküler anlatılırken imgelerin 
ve dramatizasyonun kullanılması önemle tavsiye edilirken görsel, işitsel ve koku ilişkilerinin 
kurulması büyük önem taşır.
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Tarih ve arkeoloji

1. Atölyenin amaçları ve içeriği hakkında kısa tanıtım
Tarih ve arkeoloji için pedajoji, çocuğun kimliğinin gelişmesinde çok önemli alanlardır. Tarih ve 
arkeoloji eğitimi çocuğun şimdi ve geçmiş arasında önemli bir ilişki kurmasını sağlar ve somut 
olmayana yönelik duyarlı olmasını sağlar. Tarihi kişilikler ve geçmiş uygarlıkların maddi kültürü 
üzerine odaklanan atölye çalışmaları çocuğun kimliği ve yaşadığı yerin kimliği ile ilişkinin 
yaratılmasında belirleyici bir değere sahiptir. Bu bölümde iki farklı disiplinin (tarih ve arkeoloji) 
varlığı dikkate alındığında etkinlikler ilişkili olacak ancak farklı zamanlarda yapılacaktır. Atölye 
çalışmalarının yapıldığı yere bağlı olarak  okul öncesi öğretmenlerinden oluşan ekip öncelikle 
temalar, karakterler ve ziyaret edilecek mekanların yanı sıra kullanılacak yardımcı malzemelere 
de karar vermelidir.
•  Atölyenin ana teması (tarihsel bir uygarlık veya kişi)
• Çocukların deneysel çalışmalar yapabileceği tarihi veya arkeolojik bir mekân (tarihi bir ev, 

müze, arkeolojik bir alan, özel bir anlamı olan tarihi yapılar)
• Etkinliklerde kullanılacak yardımcı malzemelerin yapılması ve sınıfta anlatılacak öykünün 

belirlenmesi.

2. Gerekli kaynaklar
TARİH ATÖLYESİ İÇİN 
Bu atölye için öğretmenler öncelikle tarihi kişilikleri ve sembolik atıfları (kılıç, kalkan, ok, şapka, 
madalya, sopa vb.) hazırlamalıdır. Şekillerin uzunlukları, çocuklardan biraz daha uzun olacak 
şekilde 70/80 cm. kadar olmalıdır. Seçilecek tarihi kişiliklerin seçiminde kentin kamusal 
alanlarında heykelleri bulunan ya da belirli bir tarihi öneme sahip yapılarda betimlemesi bulunan 
(resim, fresko, eski fotoğraflar vb.) kişiler dikkate alınmalıdır. 
Tarihsel tema veya kişi seçildiğinde, öğretmen ekibinin eğitsel faaliyet başlamadan önce bazı 
malzemeleri hazırlaması gerekir:  
1)  Yaklaşık 0.5 cm kalınlığında kartondan insan formları hazırlamak. Bu formların yüksekliği 

çocuklardan biraz daha uzun, 70-80 cm. olmalıdır. Bu formlar atölye çalışması sırasında 
tarihi karakterleri tasvir etmek için kullanılacaktır. Bu nedenle öğretmenlerin sadece formu 
karton üzerine çizip profili kesmeleri gerekir.

2) Belirlenen tarihi karakterlerle ilgili olarak yaklaşık 0.5 cm kalınlığında hayvan şekilleri (örn. 
bir at, bir köpek, bir kuş) hazırlamak. Bu şekillerin boyutları insan figürü boyutlarıyla orantılı 
olmalıdır. Yine farklı karakterler için sembolik şekillerin (kılıç, kalkan, ok, şapka, madalya, 
sopa vb.) hazırlanmalıdır. Bunlar için sadece profili kesmek yeterlidir.

3) Her bir çocuk için 2 adet mukavva dikdörtgen hazırlamak. Dikdörtgenlerin boyutu çocuğun 
boyuna göre bir büstü içine alacak büyüklükte olmalıdır. Dikdörtgenlerin birisinde bir t-shirtün 
yakasını çağrıştıran bir kesik atılmalıdır.
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4) Etkinlikler için malzeme hazırlamak: 0.5 cm kalınlığında mukavva, markerler, kumaşlar, sıcak 
tutkal, renkli kartonlar, renkli ve şeffaf paketleme malzemesi ve sicim.

ARKEOLOJİ ATÖLYESİ İÇİN
Arkeoloji ile ilgili atölye çalışması için okul öncesi öğretmenlerden oluşan grup öncelikle 
bazı yardımcı malzemeleri hazırlamalıdır. Arkeolojik bir kazıyı taklit etmek gerektiğinden, 
öğretmenlerin sınıf dışında, bahçede veya okul avlusunda kullanılacak bir dizi renkli mukavva 
kutu hazırlaması gerekir. Kutular renkli kağıtlarla (örneğin sarı, kırmızı, mavi, turuncu ve yeşil) 
kaplanmalıdır. Kutuların boyutları: Yükseklik 30 cm, genişlik 50 cm ve uzunluk 90 cm olmalıdır. 
Kutular arkeolojik bir kazıyı taklit etmek için kullanılacağından uygun yerlere yerleştirilmeli ve 
toprak, kum ve kil agregası (ısıyla genleştirilmiş kil parçaları) ile doldurulmalıdır. Atölye çalışması 
öncesinde öğretmenler bazı malzemeler hazırlamadır:
1)  Renkli kutuları aralarında makul bir mesafe bırakarak bahçede uygun yerlere yerleştirmek.
2) Kilden küçük bir vazo ya da amfora bulup, kırmak. Bu parçalar daha sonra yapışkanla bir 

araya getirilecek şekilde olmalıdır. 
3) Atölye için gerekli malzemeleri hazırlamak: Elek, plastik mala veya küçük plastik kepçe/kaşık, 

kazı sırasında bulunan objelerin temizlenmesi için küçük fırçalar, farklı tarihsel dönemlerle 
ilişkili objeler.

3. Grup büyüklüğü
Etkinlikler aynı anda en az 8, en fazla 25 çocuk ile gerçekleştirilebilir.

4. Süre
Tarihi veya arkeolojik bir yerin de ziyaretini içerek her biri 1,5 saatlik 3 atölye çalışması öngörülür.
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5. Öğretmenlere etkinliklerin nasıl uygulanacağı konusunda adım adım talimatlar
Bu eğitim 3-5 yaş grubundaki çocukları hedefler ve üç aşamadır:
•  Tarihi bir malikane, bir müze, bir arkeolojik alan, özel bir önemi olan tarihi binaların ziyareti 

öncesinde hazırlık atölye çalışmaları.
• Tarihi bir malikane, bir müze, bir arkeolojik alan, özel bir önemi olan tarihi binaların ziyareti 

sırasında yapılacak çalışmalar.
• Tarihi bir malikane, bir müze, bir arkeolojik alan, özel bir önemi olan tarihi binaların ziyareti 

sonrasında sınıfta yapılacak atölye çalışmaları

Sınıfta yapılacak ilk atölye çalışması
Atölye no. 1 – Süre: Yaklaşık 1,5 saat
(5 dakika) Grup öğretmenin etrafında daire oluşturarak oturur ve öğretmen atölye çalışması 
yapılacağını ilan eder. Öğretmen çocukların ilgisini çekmek ve merak uyandırmak için atölye 
çalışmasının konusunu ve aşamalarını anlatır. 
(15 dakika) Bu ilk aşamada öğretmen çocukları daha önce bir grup okul öncesi öğretmeni 
tarafından yazılmış seçilen temalar ve kişiler üzerine bir metnin canlandırmalı bir okumasına 
dahil eder.  Öğrencilerin hepsinin canlandırmalı okumanın sınırlarını belirleyen bir halı üzerine 
oturmalıdır. Öğretmen okunan metnin dramatize etmek için çeşitli teknikler (objeler, imgeler, 
projeksiyon, tablet veya çeşitli sesler çıkarma gibi) kullanabilir. Bu aşamada çocukların 
öğretmenin hareketlerini taklit ederek veya sesler çıkararak sürece katılmaları gerekir. Bu ilk 
aşamada etkileşim, çocukların çok edilgen kalmaması için oldukça önemlidir. 
(30 dakika) Çocuklar uygulamalı bir kolaj çalışmasına katılır. Öğretmenler ve çocuklar, okul 
öncesi öğretmenlerinin hazırlamış olduğu karton şekilleri tamamlarlar. Sınıf çeşitli gruplara 
bölünür ve bu gruplar tutkal kullanarak şekiller üzerine farklı malzemeleri yapıştırır. Çocuklar 
insan şekilleri üzerine kestikleri renkli kâğıt veya kumaşları yapıştırır.
Çocuklar kendi istekleri ve el yetenekleri çerçevesinde formları istedikleri gibi kaplamakta özgür 
olmalıdırlar ancak bir büst için kumaşın bir giysi oluşturacak şekilde konumlandırılması ya da bir 
kılıç için gümüş rengi bir kâğıt kullanılması gibi açık bildirimler yapılmalıdır. Çocuklara seçecekleri 
malzeme konusunda yardımcı olunmalıdır ancak ürettikleri çalışma göz-el koordinasyonlarını 
yansıtmalıdır. Atölye çalışması bittiğinde, öğretmen çeşitli malzemeleri (şapka, kalkan, kılıç vb.) 
figürler üzerine sıcak yapıştırıcı ile yapıştırabilir.  
(5 dakika) Son daire zamanı: Öğretmen çocuklarla birlikte bir daire oluşturarak oturur ve 
etkinliğin ilginç olup olmadığını, atölye çalışmasındaki fiziki uğraşın kolay mı zor mu olduğunu 
ve izlenimlerini sorar ve yanıtları not eder.

Sınıftaki ikinci atölye çalışması
Atölye Çalışması No. 2 – Süre: Yaklaşık 1,5 saat
İkinci atölye çalışmasında yapılacak olanlar, sınıfta yapılan ilk atölyede yapılanlara ve tarihi ve 
kültürel bir mekâna yapılan ve orada gerçekleştirilen etkinliklere dayanacaktır.
Öğretmenler ilk atölye çalışması sırasında üretilen şekilleri kullanarak öyküyü özetler. Çocukların 
etkinliğe dahil edilmesi bir tür törensel bir yaklaşımla (olasılıkla bir halı üzerinde oturarak) 
yapılmalıdır. Canlandırmalı okuma süreci sonlandığında, çocuklarla ilk atölye çalışmasında 
olduğu gibi bir kolaj çalışması yapılır.
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Öğretmenler çocuklara kolsuz bir gömleği çağrıştıran 2 mukavva şekil verir. Çocuklar 
yaratıcılıklarına göre bunların üzerine kumaş ve renkli kâğıt yapıştırır. Sonrasında öğretmen bu 
iki mukavvayı omuz yüksekliğinden sıcak tutkalla yapıştırarak birleştirir. Mukavvaların boyutu 
çocukların büst boyutu kadar olmalıdır. Bu iki mukavvadan birisinin üzerinde bir t-shirt yakasını 
temsil eden bir kesik vardır çünkü bu çocuğun göğsünün üzerine yerleştirilecektir. Bu sayede 
her bir çocuk daha önce yaratılan tarihi figürünkine benzer bir büste sahip olacaktır.

Atölye çalışmasında çocukların tamamlayacağı diğer mukavva şekiller (kalkan, kılıç, taş, 
asa vb.) de kullanılabilir. Bu yolla çocuklar kendilerini atölye çalışmasına konu olan bir veya 
daha fazla kişiyle tanımlama olanağı bulabilir. Öğretmenler çocukları yaptıkları kostümleri 
kullanabilecekleri bir tiyatro atölyesi gibi başka dramatizasyon etkinliklerini de öngörebilirler.

Arkeoloji üzerine sınıfta yapılacak ilk atölye çalışması
Atölye Çalışması No. 1 – Süre: Yaklaşık 1,5 saat
(5 dakika) Grup öğretmenin etrafında daire oluşturarak oturur ve öğretmen atölye çalışması 
yapılacağını ilan eder. Öğretmen çocukların ilgisini çekmek ve merak uyandırmak için atölye 
çalışmasının konusunu ve aşamalarını anlatır. 
(15 dakika) Bu ilk aşamada öğretmen, toprağı kazarak geçmişin izlerini arayan bir arkeolog 
karakteri üzerine kurulu bir metni çocukları da sürece dahil ederek canlandırmalı bir okuma 
yapar. Okunan metin bir grup okul öncesi öğretmenin daha önceden hazırlanır. Çocuklar, 
canlandırmalı okumanın alanını tanımlayan bir halı üzerine oturmalıdır. Öğretmen öyküyü 
anlatımı sırasında arkeolojik bir kazıda kullanılan aletler, büyük uluslararası kazılardan resimler, 
tabletler veya sesler kullanabilir. Bu aşamada çocuklar öğretmenin hareketlerinin taklit ederek 
kendi vücutlarını hareket ettirerek veya sesler çıkararak sürece dahil olmalıdır. Bu aşamada 
etkileşim, çocukların çok edilgen olmaması için çok önemlidir.
(30 dakika) Çocuklar bir arkeolojik kazıyı canlandırmak için uygulamalı bir laboratuvara katılır. 
Sınıf 4-5 çocuktan oluşan gruplara ayrılır ve her bir gruba renkli bir kutu verilir. Her bir kutuda 
toprak, ısıtılarak genleştirilmiş kil parçaları ve günümüze gönderme yapan objeler (çok küçük 
oyuncaklar değil, gündelik objeler) ve uzak geçmişe ait objeler (antik objelerin kopyaları) 
bulunur.  Bu objelere ek olarak her bir kutuda daha önceden kırılmış bir vazo ya da amfora 
parçaları vardır. Vazoların çok fazla kırılmamasına dikkat edilmelidir. Ortalama 10 orta boy 
parça bulunmalıdır. Kırma işleminde küçük bir çekiç kullanılabilir. Kırılan parçalar eşit olarak 
kutular arasında bölüştürülür. Bu şekilde çocuklar kazı sırasında yukarıda tanımlanan objeleri ve 
parçaları bulacaklardır. Kazı için çocuklar küçük plastik kepçeleri, sanki malaymış gibi kullanır. 
Objeler bulunduğunda çocuklar, öğretmenler tarafından oluşturulan masa ve elekten oluşan iki 
iş istasyonuna gider. Çocuklar buldukları objeleri eleğin içine koyar ve onu öğretmenle birlikte 
sallayarak fazla toprağın aşağıdaki bir kaba dökülmesini sağlar. Böylece toprak diğer atölye 
çalışmalarında kullanılabilir. Obje elendikten sonra masanın üzerine alınır. Atölyenin sonunda 
her bir grup tüm objeleri ve vazo parçalarını bulmuş ve ikinci atölye çalışmasında kullanmak 
üzere her bir grup için ayrı kutulara koymuş olacaktır. 
(5 dakika) Son daire zamanı: Öğretmen çocuklarla birlikte bir daire oluşturarak oturur ve 
etkinliğin ilginç olup olmadığını, atölye çalışmasındaki fiziki uğraşın kolay mı zor mu olduğunu 
ve izlenimlerini sorar ve yanıtları not eder.
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Arkeoloji üzerine sınıfta yapılacak ilk atölye çalışması
Atölye Çalışması No. 2 – Süre: Yaklaşık 1,5 saat
İkinci atölye çalışması sınıftaki ilk atölye ve olasılıkla arkeolojik alan ziyareti sırasında yapılan 
etkinlik üzerine şekillenecektir.
Öğretmen bir arkeoloğun çalışmasına odaklanan öyküyü özetler (örneğin bir obje 
bulunduğunda ne olur). Çocuklar atölye çalışmasına bir tür törensel bir hava ile, örneğin 
bir halı üzerine oturarak dahil edilmelidir. Öğretmen çocuklar tarafından bulunan objeleri 
gösterir ve onlarla etkileşime geçerek antik ve modern objeler arasındaki farkı anlamalarını 
sağlar. Canlandırmalı okuma kısmı bittiğinde, çocuklar atölye çalışmasının ikinci aşamasına 
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dahil edilir. Her bir grup küçük fırçalar kullanarak buldukları objeleri temizler ve öğretmenin 
yardımıyla bunların günümüze mi, yoksa geçmişe mi ait olduklarını belirler. Kırık vazonun 
parçaları çocuklar tarafından temizlendikten sonra bir masa üzerine konulmalıdır. Bu son 
aşamada öğretmen parçaları yapıştırarak, objeyi oluşturur. Böylece çocuklar bu araştırmanın 
önemli bir parçasının geçmişten gelen objeleri yeniden oluşturmak ve bunları müzede 
sergilemek olduğunu anlayacaklardır. 

6.  Değişik uygulamalar (aktivitelerin belirli çocuk yaş gruplarına nasıl 
uyarlanacağı ile ilgili talimatlar)

Atölye çalışmalarının hedef aldığı çocuk yaş grubu (özellikle 3-4 yaş grubu) için iletmek 
istenilen içerik her zaman oyunlar, keşif ve öykülerle verilmelidir. Öyküler anlatılırken imgelerin 
ve dramatizasyonun kullanılması önemle tavsiye edilirken görsel, işitsel ve koku ilişkilerinin 
kurulması büyük önem taşır.
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Gelenek ve zanaat

1. Atölyenin amaçları ve içeriği hakkında kısa tanıtım
Avrupa çapında on altı milyondan fazla kayıtlı zanaatkar ve küçük işletme vardır ve ekonomik 
faaliyetleri Üye Devletlerin tarihinden köklenen uzun bir deneyime dayanmaktadır. Yerel işçilik, 
belirli bir mevkiinin ekonomik kimliğinin temel bir parçasıdır ve ayrıca Avrupa için milyonlarca iş 
imkânı yaratır. Bu nedenle, Avrupa Birliği, yıllardır, bir yandan iş kurmayı teşvik eden programlar 
geliştirirken, diğer yandan giderek artan biçimde çeşitli okul sistemlerinde zanaatkarların 
yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla pedagojik yöntemler geliştirmiştir. Atölye çalışması, el 
işçiliğinin materyale dayalı yönlerini bir araya getiren ve Avrupa tiyatro ve halk tarihinin kimlik 
özelliğini çağrıştıran bir malzeme olan kâğıt hamurundan yapılan maskelerinin üretilmesine 
odaklanmaktadır.

2. Gerekli kaynaklar
Atölye sırasında çocuklar kendi kişisel maskelerini oluşturacaklar.
Okulöncesi öğretmen ekibinin, çocukların yaşadığı yer veya bölgeye bağlı teatral ve folklora ait 
maskeler üzerinde bir araştırma yapmaları gerekmektedir. Bu araştırma sırasında belirlenen 
geleneksel karakterlerin tiplerine bağlı olarak, okul öncesi öğretmen ekibinin, atölye sırasında 
çocuklara gösterilebilmeleri için yerel maskelerin ve/veya kostümlerin fotoğraflarını ve 
videolarını bulmaları gerekmektedir. Ayrıca, okul öncesi öğretmen ekibi, çocuklara daha fazla 
ilham vermek ve bu maskelere dokunmalarını sağlamak için atölye sırasında gösterilecek 
bazı maskeler oluşturmalıdırlar. Bu maskelerin boyutu yaklaşık olarak bir çocuğun yüzünün 
büyüklüğü kadar olmalıdır; ancak süslemeler yerel folklorda veya tiyatro geleneğinde tanımlanan 
maske türüne bağlı olarak farklı olacaktır.
Atölye çalışması, çocukları süreçte adım adım takip edebilmek için bir seferde en fazla 6/8 
çocuğu içermelidir. Atölye çalışmasının uygulaması için basit ya da karmaşık olmak üzere geniş 
bir yelpazede çeşitli çalışma yöntemleri benimsenebilir. Malzeme listesi:
1) Ham kil ve alçıdan yapılmış maske 

Ham kil, alçı tozu, gazete, su, sıvı tutkal, fırçalar, tempera boya, nesneler ve kumaşlar, sıcak 
tutkal.

2) Oyun Hamurundan (Plastisin) yapılmış maske 
Ham kil, alçı tozu, gazete, su, sıvı tutkal, fırçalar, tempera boya, nesneler ve kumaşlar, sıcak 
tutkal.

3) Plastik maske 
Plastik maske, gazete, su, sıvı tutkal, fırçalar, tempera boya, nesneler ve kumaşlar, sıcak 
tutkal.

3. Grup büyüklüğü
Etkinlikler aynı anda 6 ila 8 çocuk ile gerçekleştirilebilir.
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4. Süre
Eğitim yöntemi, oluşturulacak maske türüne ve bir zanaat atölyesinin, yerel folklora ait bir 
müzenin veya yerel kent müzesinin ziyaretine bağlı olarak, her biri yaklaşık 1 saat süren bir dizi 
atölye çalışmasını içerir.

5. Öğretmenlere etkinliklerin nasıl uygulanacağı konusunda adım adım talimatlar
Eğitim yöntemi 3 ila 5 yaş arası çocuklara yöneliktir ve 3 aşamaya bölünecektir:
• Bir zanaat atölyesini, yerel folklor müzesini veya kent müzesini ziyaret etmeden önceki ön 

atölye çalışmaları
• Bir zanaat atölyesinde, yerel folklor müzesinde veya kent müzesinde gerçekleşecek bir 

atölye etkinliği veya eğitsel bir ziyaret
• Bir zanaat atölyesine, yerel folklor müzesine veya kent müzesine yapılan ziyaretten sonra 

sınıfta gerçekleştirilen atölye çalışmaları

Sınıfta yapılacak ilk atölye çalışması:
Maskenin üretilmesi için basit ya da karmaşık olmak üzere geniş bir yelpazede çeşitli 
çalışma yöntemleri takip edebilirsiniz. Seçilen atölye çalışmasının türüne bağlı olarak, 
okul öncesi öğretmen ekibi etkinlikleri zaman çerçevesinde ve en uygun gördüğü 
şekilde organize edebilecektir. Maskeler alnın bir bölümünü, gözleri ve burnu veya tüm 
yüzü kaplayacak şekilde oluşturulabilir. Atölye çalışmasının en başında öğretmen, yerel 
geleneklere, zanaat değerine ve el işçiliğine bağlı olarak video, fotoğraf ve benzer maskeler 
göstererek etkinliği tanıtması gerekmektedir. Atölyenin içeriği tanımlandıktan sonra, 
öğretmen çocuklara kendi maskelerinin oluşturulmasında adım adım rehberlik eder. 

1) Ham kil ve alçıdan yapılmış maske
Atölye, uygulama ve el işçiliği açısından en karmaşık ve çok safhalı yöntem üzerine kuruludur.
İlk adım olarak çocuklar ham kilden mümkün olduğunca çizgisel ve basit özelliklere sahip bir 
maske oluşturacaklar. Öğretmen, maskeyi bir karton kutuya koymalı ve ön kısmını daha önce su ile 
karıştırılmış ve kremsi bir kıvama sahip alçı ile kaplamalıdır. Alçı, yüzeyi kaplamak için ham kilden 
yapılmış maske üzerine yeterli miktarda dökülmelidir; alçının fazlası kutuda muhafaza edilecektir. 
Alçının kuruması birkaç gün sürecektir, bu nedenle bu ilk aktivite 60 dakika kadar sürebilir.
Atölye çalışmasının ikinci bölümünde çocuklar alçının sertleştiğini ve ham kili alçı kalıbın içinden 
çıkarabileceklerini keşfedeceklerdir. Bu adımda, öğretmen alçı kalıbın içinde bulunan tüm kili 
çıkarırken çok dikkatli olmalı ve çocuklara yardım etmelidir. Bu prosedür tamamlandıktan 
sonra, öğretmen çocuklara içinde sıvı yapıştırıcı ile karıştırılmış su dolu bir kap kullanarak kâğıt 
hamurunun nasıl oluşturulacağını göstermelidir. 

Öğretmenin yardımıyla, çocukların izleyeceği süreç çok basittir:
• kâğıdı veya gazete kağıdını su ve tutkalla dolu kaba daldırın
• kaptan küçük kâğıt parçaları alın ve küçük bir fırça kullanarak alçı maskesi kalıbına (negatif) 

yapıştırın
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• tüm şekli (negatif) bir kat kâğıt ile örtün ve üç katman kâğıt elde edene kadar iki kez 
tekrarlayın

Bu adım tamamlandıktan sonra, içinde kâğıt tabakaları olan alçı kalıp birkaç gün kurumaya 
bırakılmalıdır. Kâğıt kuruduktan sonra, çocuklar, öğretmenin yardımıyla, kağıt hamurundan 
maskelerini alçı kalıptan dikkatlice çıkarabilirler. Maske daha sonra tempera boya ile boyanabilir 
ve süslenebilir veya sıcak tutkalla üzerine yapıştırılabilecek olan kumaş parçaları veya küçük 
nesnelerle zenginleştirilebilir.

2) Oyun Hamurundan yapılmış maske
Prosedür, yukarıda tarif edilen adımların aynısını içerir. Temel fark, ham kil yerine oyun hamuru 
kullanılmasıdır ve alçı kullanımı öngörülmemektedir. Çocuklar maskelerini oyun hamuru ile 
yaparlar ve kuruduktan sonra doğrudan yüzeyi kaplamak için kâğıt hamuru yöntemini takip 
ederler. Kâğıt hamuru, oyun hamurunun üzerinde kalmaya devam ederken ve maske yukarıda 
tarif edildiği gibi süslenebilir ve boyanabilir.

3) Plastik maske
Bu yöntem, burada önerilenler arasında en basit yöntemdir. Her çocuğa kağıt hamuru ile 
kaplamak üzere plastik bir maske verilecektir. Maske, kâğıt kuruduktan sonra yukarıda tarif 
edildiği gibi süslenebilir ve boyanabilir.

6. Değişik uygulamalar (aktivitelerin belirli çocuk yaş gruplarına nasıl 
uyarlanacağı ile ilgili talimatlar)

Atölye çalışmalarının hedef aldığı çocuk yaş grubu (özellikle 3-4 yaş grubu) için iletmek istenilen 
içerik her zaman oyunlar, keşifler ve öykülerle verilmelidir. Öyküler anlatılırken imgelerin ve 
dramatizasyonun kullanılması önemle tavsiye edilirken, görsel, işitsel ve koku ilişkilerinin kurulması 
büyük önem taşır.
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Anlatılar ve sözlü tarihler

1. Atölyenin amaçları ve içeriği hakkında kısa tanıtım
2018 yılında, Avrupa Kültürel Miras Yılı’nın açılışı etkinliğinde, Avrupa’nın bugününün ve 
geleceğinin kurucu bir unsuru olarak Avrupa kültürel mirasının zenginliği vurgulanmıştır. 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Tibor Navracsics şunları söylemiştir: 
“Kültürel miras, Avrupa yaşam biçiminin kalbinde yatar. Kim olduğumuzu tanımlar ve aidiyet 
duygusu yaratır. Kültürel miras sadece edebiyat, sanat ve nesnelerden oluşmaz, aynı zamanda 
öğrendiğimiz el sanatları, anlattığımız hikayeler, yediğimiz yiyecekler ve izlediğimiz filmlerdedir. 
Gelecek nesiller için kültürel mirasımızı korumalı ve hakkettiği değeri vermeliyiz.”
Atölye çalışması, okul bağlamında aile ile yenilenmiş bir ilişki kurma yoluyla çocukları yerel 
geleneklerden ve yeni gelenlerin menşe yerlerinden haberdar olmalarını sağlayarak farklı 
kuşaklar ve farklı kültürler arasındaki bağlantıyı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Gerekli kaynaklar
Atölye çalışmasının gerçekleştirilmesi için okul öncesi öğretmen ekibinin, çocukların ailelerini ve 
bir video çekilmesi sürecini içeren katılımcı bir metod planlamaları ve uygulamaları gerekecektir. 
Aile üyelerine açık çeşitli toplantılar yoluyla öğretmenler, topluluğa yeni katılan sakinlerin ve 
hali hazırda topluluk içerisinde yaşayan bireylerin menşe yerlerine ait davranışları ve gelenekleri 
aktarmak ve anlatmak için en uygun kişileri belirleyeceklerdir. Aile üyeleri belirlendikten sonra, 
çocukların da katıldığı (yaklaşık 30 dakika süreli) kısa sınıf toplantıları düzenlenecektir. Popüler 
geleneklere özel dikkat gösterilecektir: dans, müzik, atasözleri, tekerlemeler, şarkı söyleme, eski 
el sanatları, geleneksel yemekler. Atölye çalışmasının amacı bir yere ait olma duygusu geliştirmek 
ve çocuklar ve aileler arasında çok kültürlülük konusunda farkındalık yaratmaktır. Son video, 
ana temayla ilgili anlatıyı yapan aile üyesinin ses kayıtlarından ve çocukların çizimlerinden 
oluşacaktır. Video, bu atölye çalışmasının sonuçlarını anaokulu ile paylaşmak üzere düzenlenen 
ve çocukların çizimlerini içeren bir serginin de dahil olduğu bir etkinlikte sunulacaktır. Ayrıca son 
sergi sırasında, basılıp sergilenebilmesi ve tüm aile üyeleri ile paylaşılabilmesi amacıyla ailelerle 
yapılan toplantıların fotoğraf ile belgelenmesi tavsiye edilmektedir.
Öğretmenler, video’yu çekebilmek için dijital bir ekipman setine ihtiyaç duyacaklardır: Ses 
kaydedici (mikrofon veya cep telefonu); kamera; çocuk çizimlerini kaydetmek için bir tarayıcı 
veya alternatif olarak bir kamera; video kurgu programı ile bir bilgisayar; yazıcı; video projektörü 
veya alternatif olarak projenin son bilgilendirmesi için interaktif bir beyaz tahta veya televizyon.

3. Grup büyüklüğü
Aktiviteler en az 8, en fazla 25 çocuk ile gerçekleştirilebilir.
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4. Süre
Eğitsel yol, aile üyelerinin uygunluğuna göre değişken sayıda toplantı içerir; her toplantı, dinleme 
ve çizim aktiviteleri dahil olmak üzere yaklaşık 1,5 saat sürecektir. Sosyal-antropolojik öneme 
sahip bir alana ziyaret yapılması planlanmaktadır.

5. Öğretmenlere etkinliklerin nasıl uygulanacağı konusunda adım adım talimatlar
Eğitsel yol 3 ila 5 yaş arası çocuklara yöneliktir ve 3 aşamaya bölünecektir:
•  Sosyal-antropolojik öneme sahip alanı ziyaret etmeden önce ön atölye çalışmaları
• Sosyal-antropolojik önemin olduğu bir yerde atölye çalışması veya eğitim ziyareti
• Sosyal-antropolojik öneme sahip alana yapılan eğitim ziyaretinden sonra sınıfta atölye 

çalışmaları

Sınıfta atölye çalışması sırasında (ziyaretten önce veya sonra):
Atölye çalışmasının amacı, çocuklar tarafından yapılan taranmış çizimlerden ve aile üyelerinin 
konuşmalarını içeren bir ses kaydından oluşan bir video yaratmaktır. Çizimler ve ses kayıtları, 
ebeveynlerin ve büyükanne ve büyükbabaların veya aile üyelerinin hikayelerine odaklanacaktır. 
Ön toplantılarla seçilecek olan aile üyelerinin sınıfa gelmeleri ve çocuklara birlikte hikayeler, 
efsaneler, eski el sanatları, geleneksel tekerlemeler, ninniler, masallar anlatmaları veya 
geleneksel halk oyunları ya da müzikleri ve geleneksel yemek tarifleri hakkında bilgi vermeleri 
gerekmektedir.
Sınıfta iken, aile üyeleri çocuklarla etkileşime gireceklerdir ve öğretmen soru sorarak ve 
diğer müdahalelerde bulunarak anlatımı kolaylaştırmak ve yardımcı olmak için orada hazır 
bulunacaktır. Anlatı, her toplantıda en fazla yarım saat sürecektir. Sunumun ardından çocuklar, 
okulöncesi öğretmen ekibi (boya kalemi, kalem, kalem, kolaj, resim) tarafından kararlaştırılacak 
farklı sanatsal teknikler kullanarak anlatımı çizimlere dönüştüreceklerdir.
Öğretmen, aile üyelerinin sunumlarını kaydetmeli ve daha sonra en ilginç ses parçalarını seçmeli 
ve bunları kurgu aşamasında, çocuklar tarafından yapılan çizimlerle ilişkilendirmelidir.
Atölye, belirlenen aile üyelerinin sayısına göre tekrarlanabilir.

6.  Değişik uygulamalar (aktivitelerin belirli çocuk yaş gruplarına nasıl 
uyarlanacağı ile ilgili talimatlar)

Atölye çalışmalarının hedef aldığı çocuk yaş grubu (özellikle 3-4 yaş grubu) için iletmek 
istenilen içerik her zaman oyunlar, keşif ve öykülerle verilmelidir. Öyküler anlatılırken imgelerin 
ve dramatizasyonun kullanılması önemle tavsiye edilirken, görsel, işitsel ve koku ilişkilerinin 
kurulması büyük önem taşır.
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Sanat

1. Atölyenin amaçları ve içeriği hakkında kısa tanıtım
Son zamanlarda sanat pedagojisi, çocuklara ve ergenlere yönelik sanatsal faaliyetlerin olumlu 
etkilerini giderek artan biçimde kanıtlamıştır. UNESCO, Dünya Sanat Eğitimi Konferansı’nın 
(2006 ve 2010) iki yayınında, görsel ve sahne sanatları eğitiminin “çocukların, gençlerin ve 
yaşam boyu öğrenenlerin dengeli ve yaratıcı, bilişsel, duygusal, estetik ve sosyal gelişimi için bir 
temel” olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
Özellikle, çocukların yaşamlarının ilk yıllarında sanat dünyasına katılmalarını sağlamak, bireysel 
yaratıcılıklarının gelişmesi ve onları kültürel alanlara yakınlaştırmak için esas bir öneme sahiptir.
 
2. Gerekli kaynaklar
Kültürel atölye çalışmalarının uygulanması için aşağıdaki kaynaklara ihtiyaç vardır:
• 25 kg ham kil
• kili kolayca kesmek için demir tel (öğretmen başına bir tane)
• her bir çocuk için 1 küçük ahşap plaka (kil şekillendirmek için destek düzlem)
• kili şekillendirmek için kullanılan aletler

3. Grup büyüklüğü
Aktiviteler en az 8, en fazla 25 çocuk ile gerçekleştirilebilir.

4. Süre
Eğitsel yolun toplam süresi yaklaşık 5 saattir: kültürel ziyaretten önce sınıfta yapılacak bir atölye 
çalışması (yaklaşık 1,5 saat), müzede bir atölye (yaklaşık 1 saat buçuk), ziyaretten sonra sınıfta 
yapılacak bir atölye çalışması (yaklaşık 1,5 saat.

5. Öğretmenlere etkinliklerin nasıl uygulanacağı konusunda adım adım talimatlar
Eğitsel yol 3 ila 5 yaş arası çocuklara yöneliktir ve 3 aşamaya bölünecektir:
• Bir sanat müzesini veya geçici bir sergiyi ziyaret etmeden önce ön atölye çalışmaları.
• Bir sanat müzesinde veya geçici bir sergide atölye çalışması veya eğitim ziyareti.
• Bir sanat müzesine veya geçici bir sergiye eğitim ziyaretinden sonra sınıfta atölye çalışmaları.
Bir sanat müzesinde veya geçici sergide seçilen sanat eserleri esas alınarak, izlenecek adımlar 
şunlardır:
• sergilenen bir veya daha fazla sanatçının tanımlanması
• atölyeyi yürütecek öğretmen tarafından sanatçının biyografisinin incelenmesi
• sınıftaki ve müzedeki atölyeler için sanat eserleri seçimi
• seçilen sanatsal üretim tekniklerinin teorik ve pratik olarak derinlemesine incelenmesi ve 

içerik ile sanatsal üretim tekniklerinin çocukların yeteneklerine uyarlanması
• 3 ila 5 yaş arası çocuklar için en uygun sanatsal üretim teknikleri şunlardır: tempera boya, 
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parmak boyası, çizim (markerlar, kurşun kalemler, tebeşir, pastel boya), heykel (kil, model 
hamuru, alçı), kolaj, dekolaj, frotaj, fotoğraf, video.

Sınıftaki ilk atölye çalışması sırasında:
Atölye no. 1- süre: 1 saat
(5 dakika) Grup, bir sanat atölyesi yapılacağını açıklayan öğretmenin etrafında bir daire 
şeklinde oturmaktadır. Öğretmen, heyecan ve beklenti yaratmak için atölyenin konusunu ve 
hangi tekniklerin kullanılacağını açıklar.
(15 dakika) Bu ilk aşamada öğretmen çocuklarla anne figürü arasındaki ilişki hakkında bir 
diyalog oluşturur. Öğretmen ve çocuklar, hepsi yerde oturur halde, annelerinin adlarını tek 
tek telaffuz ederler ve daha sonra tüm isimler birbirlerine bağlı olduğu bir tahtada etiketlere 
yazılır. Kadın figürleri arasındaki bu bağlantı, çocukların her birimizin hayatının ANNE figürü 
ile bağlantılı olduğunu ve bütün canlı varlıkların DOĞA ANA ile aralarında bir bağ taşıdıklarını 
anlamalarını sağlamak için faydalıdır. Bu başlangıç, çocukların bu figürün önemini ve neden 
birçok sanatçının sık kullandığı bir konu olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır.
Bu noktada öğretmen, sanat eserlerini (resimler ve heykeller) göstererek annelik ve doğuş 
temasını kısaca anlatır. Sanat eserlerinin görüntülerini ikonografik referans olarak kullanarak 
bu eserlere uygun bir öykü oluşturmak da mümkündür.
(30 dakika) Çocuklar bir kil heykel atölyesi gerçekleştirirler. Öğretmenler ve çocuklar, annelerinin 
rahminde oldukları halde kendi heykellerini yapacaklardır: doğumdan önceki yaşamın temsilini. 
Bu ilk “rehberli” aşamayı, çocukların hayatlarının ilk aylarının belirli bir anını temsil eden ikinci bir 
heykel yapacakları bir “serbest safha” takip edecektir: ilk banyo, beşik, emzik, emzirme, belirli bir 
duygusal ve sembolik bağ kurdukları nesneler (sanat eserlerinde gözlemlenenlerle ilişkili olarak 
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günlük yaşamımız).
Aslında, Eğitsel yol doğuş ve annelik temasını hem evrensel, hem de her birimiz için tuhaf ve 
özel bir unsur olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Kili çocuklara vermeden önce, öğretmen malzemeyi anlatır, kilin ve şekillendirme araçlarının 
fiziksel özelliklerini uygulamalı örneklerle gösterir: bu önemli bir tanıtım aşamasıdır.
(5 dakika) Son daire zamanı: öğretmenler çocuklarla bir daire şeklinde otururlar ve etkinliğin 
ilginç olup olmadığını, uygulamalı atölye çalışmasının kolay veya zor olup olmadığını ve 
izlenimlerinin ne olduğunu sorarlar (cevapları not alın).

Sınıfta yapılacak ikinci atölye çalışması
Atölye no. 2- süre: yaklaşık. 1,5 saat
(5 dakika) Grup, ilk atölyede ve müze ziyareti sırasında ele alınan konular ile aynı başlıkta bir 
sanat atölyesi yapılacağını ilan eden öğretmenin etrafında bir daire şeklinde oturur. Öğretmen, 
heyecan ve beklenti yaratmak için hangi tekniklerin kullanılacağını açıklar.
(15 dakika) İlk aşamada herkes hala bir daire içinde yerde otururken, öğretmen çocuklarla 
önceki aktivitelerle ilgili anılarını canlandırmak için şimdiye kadar yapılanlar hakkında bir diyalog 
oluşturuyor.
Diyalog oluşturulduktan sonra, öğretmen çocuklara “doğa ana” konusunu sunar ve bu tanımın 
kendileri için ne anlama geldiğini sorar. Öğretmen cevapları not kağıtlarına yazar ve ilk atölyede 
kullanılan tahtaya (annelerin isimleriyle eşleşecek şekilde) ekler. Bu konumlandırma, annelerin 
isimleri ile çocukların ana doğa hakkındaki fikirleri arasında görsel bir bağ oluşturur (çocuklar 
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okumayı bilmese bile kavramsal ve görsel bağlantı sağlanır). Öğretmen, çocuklar için anneleri 
kadar yüksek bir önem kazanan doğanın önemini vurgulamalıdır. Özellikle, bu atölyede, 
insanların nefes alabilmesini sağlayan değerli dostları ağaçların ve yaprakların rolüne büyük 
önem verilecektir.
(30 dakika) Çocuklar bir görsel sanatlar atölyesi gerçekleştirirler (frotaj ve kolaj). Öğretmen 
frotaj tekniği hakkında uygulamalı bir gösteri yapar ve tüm çocuklara çeşitli yüzeylerde (A4 
kâğıt ve tek renkli boya kalemi ile) uygulamalı denemeler yapmaları için gerekli malzemeleri 
sağlar. Daha sonra çocuklar, ağaç kabuğunda frotaj tekniğini kullanmak için okul bahçesine 
çıkartılır: tüm sayfayı tek bir renkle doldurmaları gerekmektedir. İlk sayfayı bitirdikten sonra, 
çocuklar renk değiştirmeli ve aynı çalışmayı iki kez daha tekrar etmelidir (sonunda her çocuğun 
üç farklı renk sayfası olacaktır, örneğin kırmızı, sarı ve kahverengi). Sınıfa geri döndüklerinde 
tüm kağıtlar birbirine karıştırılır. Öğretmen her çocuğa 3 farklı renkte sayfa verir. Her çocuğun, 
kendi yeteneğine göre, kâğıdın boyutu kadar büyük bir yaprak formunu serbest el çizimi ile 
kâğıdın üzerine çizmesi beklenir (alan algısı üzerinde alıştırma). Yaprak çizildikten sonra, kesilir 
(el-koordinasyonu için alıştırma), ardından işlem diğer iki sayfada tekrarlanır.
“Kesme aşaması” sona erdiğinde, çocuklar yaprağı kenara koymalı ve kâğıdın gerisini küçük 
parçalara ayırmalıdır. Böylece çocukların her birinin önünde dikkatlice masalarına konmuş 3 
yaprak ve renkli frotaj kâğıt parçaları olacaktır.
Çocuklar daha sonra çalışmalarını masada bırakırlar ve duvara çoktan kare şeklinde üç adet 
büyük beyaz kâğıt (2 metre x 2 metre) asmış olan öğretmenin önünde yere otururlar.
Öğretmen her bir kâğıda, tıpkı çocukların sayfalarında olduğu gibi, tüm kullanılabilir alanı 
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kaplayan kocaman bir yaprağın şeklini çizer (sadece dış hattını, çocuklar tarafından kullanılan 
boya kalemlerinin aynı renkleriyle).
Sonrasında, çocuklar öğretmen tarafından yönlendirilen üç gruba ayrılır. Çocuklardan 
yapraklarını üst üste gelmeden, yan yana yerleştirerek dış hatları çizilmiş büyük yaprak şeklinin 
içine yapıştırmaları istenir. Küçük yapraklardan oluşan kolajın büyük şekli tamamen doldurması 
gerekmektedir. Küçük kâğıt parçaları ise çocuklar tarafından yaprak etrafına “rüzgâr efekti” 
oluşturacak şekilde yapıştırılacaktır.
Bu şekilde doğa anayı sembolize eden üç büyük yaprak çocukların kolektif bir çalışmasının 
sonucu olacaktır ve anaokulunda kalacaktır (ilk atölyede yapılan çalışma ise bireyseldir). Dahası, 
her çocuk iş birliğinin altı çizilmesi gereken bir yönü olarak sınıf arkadaşları tarafından üretilen 
frotaj kağıdını kullanmıştır.
(5 dakika) Son daire zamanı: Öğretmenler çocuklarla bir daire şeklinde otururlar ve etkinliğin 
ilginç olup olmadığını, uygulamalı atölye çalışmasının kolay veya zor olup olmadığını ve 
izlenimlerinin ne olduğunu sorarlar (cevapları not alın).

6. Değişik uygulamalar (aktivitelerin belirli çocuk yaş gruplarına nasıl 
uyarlanacağı ile ilgili talimatlar)

Atölye çalışmalarının yapıldığı çocukların her bir yaş grubu için, özellikle 3-4 yaş arası 
çocuklar olmak üzere, aktarmak istediğimiz içerikleri her zaman oyunlar, keşifler ve hikayeler 
aracılığıyla tanıtılmalıdır. Not kâğıdı yerine (ilk ve ortaokul için kavramsal haritalar oluşturmak 
için en uygun olanı) resimsel / görsel kartlar kullanabilirsiniz. Bu nedenle, çocukların kendi 
annesini görselleştirdiği imgeden yola çıkarak (ancak burada bile dikkatli olmak gerekir, çeşitli 
durumlarda, annesini hiç tanımayan çocuklar mevcuttur, elbette bu tip durumlarda, böyle bir 
belirli bir temada çalışırken, önce öğrenci grubu hakkında ayrıntılı bilgi toplamak gereklidir), 
görsel, işitsel ve kokusal ilişkilenmeler yapabilirsiniz. Bunlar, farklı renkteki saçları ve gözleri 
ve hatta farklı cilt tonlarını temsil eden plastik kartlar olabilir. Çocuklar, kendilerine en çok 
annelerini (ya da refah ve koruma ile ilişkilendirdikleri bir kişiyi) anımsatan kartı seçebilir ve 
her bir çocuğun bir ses veya bir kokuyu seçilen kartla ilişkilendirebileceği bir şekilde tabloda 
konumlandırabilirler. Sonra herkes görsel bir bağlam içine tabloya yerleştirilmesi için annesinin 
adını söyleyebilir.
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Bilimler

1. Atölyenin amaçları ve içeriği hakkında kısa tanıtım
Avrupa Birliği, en başından beri, Araştırma ve İnovasyonu üye devletler arasındaki iş birliğinin 
temel bir unsuru olarak kabul etmiştir. Çocuklara bilim eğitimi vermek, meraklarını, eleştiri 
anlayışlarını ve sorunsallaştırma yeteneklerini daha da teşvik etmek anlamına gelir. Çocuklar 
için bilimsel atölye çalışmaları, teoriyi pratikle birleştirmek amacı ile esas olarak deneyim 
yoluyla bilgi edinmeye dayanmaktadır. Ayrıca, mavi-baskı atölyesi, bilimsel kavramları heyecan 
verici bir sanatsal uygulama ile birleştirmeyi amaçlamaktadır.

2. Gerekli kaynaklar
Mavi-baskı atölyesini uygulamak için, okul öncesi öğretmen ekibinin önceden bulması ve/veya 
yaratması gereken bazı öğretim ekipmanları gereklidir. Mavi-baskı, çeşitli fiziksel elementler 
(kâğıt, damıtılmış su, yeşil demir amonyumsitrat, kırmızı potasyum ferrisiyanid, güneş ışığı ve/
veya yapay ışık) arasında kurulan bilimsel ilişkiye dayanan eski bir temas baskısı tekniğidir. 
Temaslı baskıda kâğıt, demir amonyum ve potasyumdan oluşan kimyasal bir çözelti ile kaplanır; 
ışıkla temas ettiğinde, pozlama süresine göre tabaka önce masmavi ve sonra koyu mavi olur. 
Baskı çeşitli şekillerde yapılabilir, örneğin, kâğıdın üzerine bir fotoğraf negatifi yerleştirilerek 
veya üzerine takriben düz nesneler yerleştirilerek. Güneşe veya suni ışığa maruz kaldıktan 
sonra tabaka akan su ile durulanmalıdır; ancak o zaman istenen etki elde edilir, yani masmavi / 
mavi ve beyaz arasındaki kontrast (ışığı görmeyen parçalar, fotoğraf negatifi ile veya nesnelerle 
kaplandıkları için beyaz kalacaktır). Atölye çalışmasını gerçekleştirirken, öğretmen ekibinin bilim 
insanı-fotoğrafçı öyküsünü anlatabilmesi için bazı nesneler üretmesi gerekecektir. Bu nesnelere 
ek olarak, okul öncesi öğretmen ekibinin baskıları banyo edebilmesi için gereken her şeye sahip 
olması amacıyla “Mavi-baskı Seti” satın alması gerekecektir. A4 formatında yaklaşık 40 sayfa 
için: 20 gr yeşil demir amonyum sitrat; 8 gr kırmızı potasyum ferrisiyanid; 200 ml damıtılmış su. 
Kimyasal çözeltiyi elde etmek için iki kimyasal elementin suyla karıştırılması yeterlidir, ancak 
çocuklar kesinlikle çözeltiyle temas etmemelidir. Atölye çalışması için sayfaların hazırlanma 
aşamaları okul öncesi öğretmen ekibi tarafından yürütülecektir. Kâğıdı hazırlamak için (her bir 
çocuk için bir tane) çözeltiyi iki yüzeyden birine fırça ile sürün ve kâğıdın sarımsı hale geldiğini 
göreceksiniz. Solüsyon sürülü kâğıdın kuruması için yeterli zaman verin ve karanlık bir yerde 
tutun (kapalı bir kutu yeterlidir). Tabakanın hazırlanması tercihen loş ışıklı bir odada yapılmalıdır. 
Bu şekilde kağıtlar, çocuklar tarafından işlenilmek üzere baskı atölyesi için hazır olacaktır. 
Anlatımlı gösterimde, okul öncesi öğretmen ekibinin hikâyeyi canlandırmak için kullanılabileceği 
çeşitli kontak baskı örnekleri (masmavi ve mavi versiyonlar) oluşturması gerekecektir.
1) Damıtılmış su, yeşil demir amonyum sitrat, kırmızı potasyum ferrisiyanit ve çözeltiyi kağıt 

sayfalara sürmek için fırçalardan oluşan “Mavi-baskı Seti”ni satın alın.
2) Anlatım sırasında kullanılacak çeşitli materyallerin hazırlanması: içinde koyu sarı pigmentli 

(demir amonyuma benzer) çok büyük şeffaf bir plastik kavanoz; içinde kırmızı / turuncu 
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pigmentli (kırmızı potasyuma benzer) çok büyük şeffaf plastik bir kavanoz; çözeltinin 
hazırlanmasını göstermek için bir mutfak terazisi; çözeltiyi yaymak için büyük bir fırça; daha 
önce yapılan mavi-baskı baskılar; sıradan bir lamba; yapraklar ve kağıt parçaları.

3) Her çocuk, atölyeden sonra eve götüreceği bir A4 formatında pleksiglas çerçeve kullanacaktır.

3. Grup büyüklüğü
Aktiviteler bir seferde 8 çocuk ile gerçekleştirilebilir.

4. Süre
Eğitsel yol, her biri yaklaşık 1,5 saat süren ve bilimsel olarak ilgi çekici bir yere yapılan bir ziyaret 
de dahil olmak üzere 3 atölye çalışmasından oluşmaktadır.

5. Öğretmenlere etkinliklerin nasıl uygulanacağı konusunda adım adım talimatlar
Eğitim yöntemi 3 ila 5 yaş arası çocuklara yöneliktir ve 3 aşamaya bölünecektir:
• Bilimsel bir yeri (bilim veya gezegen bilimleri müzesi, planetaryum, doğa bilimleri müzesi) 

ziyaret etmeden önce ön atölye çalışmaları
• Bilimsel bir yerde atölye faaliyeti veya eğitim ziyareti (bilim veya gezegen bilimleri müzesi, 

planetaryum, doğa bilimleri müzesi)
• Bilimsel ilgi alanına (bilim veya gezegen bilimleri müzesi, planetaryum, doğa bilimleri 

müzesi) eğitim ziyaretinden sonra sınıfta atölye çalışmaları

Sınıfta yapılacak ilk atölye çalışması:
Atölye Çalışması no. 1 - süre: yaklaşık. 1,5 saat
(5 dakika) Grup, bir atölyenin yapılacağını açıklayan öğretmenin etrafında bir daire şeklinde 
oturmaktadır. Öğretmen, heyecan ve beklenti yaratmak için atölyenin konusunu ve evrelerini 
açıklar.
(15 dakika) Bu ilk aşamada öğretmen, laboratuvarında yaptığı bilimsel keşifleri anlatarak, 
çocukları bir “bilim insanı-fotoğrafçı” yaşamının teatral temsiline dahil eder.
Öğretmen bir bilim insanının ceketini giymeli ve üzerinde çeşitli aletlerle (renkli tozlar, lamba, 
büyüteç, ölçek, kâğıt, fırçalar, çeşitli nesneler, kâğıt parçaları vb.) dolu büyük bir çalışma 
masasının arkasında durmalıdır. Anlatı sırasında öğretmen, şaşırtıcı bilimsel keşfinin tüm 
“bileşenlerini” gösterir: Mavi-Baskı. “Bilim insanı-fotoğrafçı”, mavi-baskı yapmak için tüm süreci 
taklit ve daha önce yapılmış çeşitli örnekleri gösterir.
(30 dakika) Büyük keşif gösterildikten sonra “bilim insanı-fotoğrafçı” çocukları baskıya uygun 
bazı malzemeleri seçmeye ve keşfetmeye davet eder: kâğıt artıkları, cetvel gibi geçirgen 
nesneler, yün iplikler, saç bağlamak için bir kurdele, yapraklar, vb. Malzemeler toplandıktan 
sonra pleksiglas çerçevelerin içine yerleştirilecektir. Bu noktada, “bilim insanı-fotoğrafçı” sağlam 
bir baskı oluşturmak için tabakayı nesnelere örtüştürerek çerçeveyi kapatır (sarımsı kısım 
pleksiglasa doğru yerleştirilmelidir). Çerçeveler, sınıfta güneş ışığına direkt maruz kaldıkları bir 
yere yerleştirilecektir: “fotoğrafçı-bilim insanı”, kâğıdın dönüşümünün birkaç gün süreceğini 
hatırlatmalıdır. Çocuklar, kâğıdın renginin aşamalı olarak (günden güne) sarıdan yeşile ve sonra 
soluk maviye dönüştüğünü göreceklerdir.
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Sınıftaki ikinci atölye çalışması sırasında:
Atölye Çalışması no. 2 - süre: yaklaşık. 1 saat
İkinci atölyede öngörülen faaliyetler, sınıfta yapılan ilk atölye çalışması ve bilimsel olarak ilgi 
çekici olan alana yapılan olası etkinlik/eğitim ziyareti üzerine inşa edilecektir.
“Fotoğrafçı-bilim insanı” çocukların çerçeveleri açmasına ve kâğıdı “serbest bırakmasına” 
yardımcı olacaktır. Bu adım sırasında öğretmen, çocukların dikkatini kâğıdın renginin yavaşça 
değiştiğine ve aynı zamanda nesnelerin kapattığı tüm alanların beyaz kaldığına çekecektir. 
Bu ilk gözlem bölümünden sonra “bilim insanı-fotoğrafçı” son safhayı gerçekleştirir: kağıtları 
sadece suyla dolu bir tepsiye daldırarak durular. Bu anda büyük bir dönüşüm gerçekleşir: kâğıt 
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maviye döner ve örtülü kalan kısımlar 
daha da beyazlaşır (su geçişi çözeltinin 
kalıntılarını ortadan kaldırır ve güçlü bir 
renk kontrastı oluşturur).
“Fotoğrafçı-bilim insanı” çocukları yerden 
yaklaşık 40 cm yüksekte bir ip germeye 
davet eder (örneğin iki sandalyeye bağlı 
biçimde). Çocuklar, düzgün bir kuruma 
süreci sağlamak için baskılarını ipe 
mandal ile asarlar. Baskılar kuruduğunda, 
çerçevenin içinde yerleştirilip tüm 
çocuklar tarafından eve götürülebilir.
Atölye çalışmasının sonunda, “bilim 
insanı-fotoğrafçı”nın daire konuşma 
zamanında, etkinlikleri özetlemesi, sonuç 
hakkında yorum yapması ve çocukları 
yarattıklarını anlatmaya teşvik etmesi 
gerekecektir.

 
6. Değişik uygulamalar (aktivitelerin belirli çocuk yaş gruplarına nasıl 

uyarlanacağı ile ilgili talimatlar)
Atölye çalışmalarının hedef aldığı çocuk yaş grubu (özellikle 3-4 yaş grubu) için iletmek istenilen 
içerik her zaman oyunlar, keşifler ve öykülerle verilmelidir. Öyküler anlatılırken imgelerin ve 
dramatizasyonun kullanılması önemle tavsiye edilirken, görsel, işitsel ve koku ilişkilerinin 
kurulması büyük önem taşır.
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