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SİHİRLİ BİR GÜÇ 

ÇİZ, BOYA, KARALA



PİY

KAPSAMINDA

BU DÖNEMDE ORTAYA ÇIKMASI 
GEREKEN ANLAMLANDIRAMAMANIN 
GETİRDİĞİ KORKU, DEHŞET, 
ÇARESİZLİK GİBİ DUYGULAR VARDIR.

 

 



PİY

KAPSAMINDA

geçmiş-şimdi-gelecek'taki durumlarla 
bağlantılı olarak kendi istek ve 
ihtyiaçları hakkında konuş(a)mayan 
çocuklar, çizim-boyama ve yapıcı 
sanatsal yaratıcılığın sembolik dilini 
kullanarak kendlerini ifade edebilirler.  



PİY

KAPSAMINDA

ilkokul çocukları A4 kağıdı üzerinde 
rahatça çalışabilirken, küçük çocuklar 
bu büyüklükteki kağıtları kısıtlayıcı 
bulurlar ve daha geniş kağıtlar tercih 
ederler. (büyük kağıtlar ortak grup 
çizimleri içinde işlevseldir)
 



ısınma

başlangıç

ne çizdik?
uzman geniş bir kağıt üzerinde renkli 
bir keçeli kalemi, devamlı yönünü 
değiştirerek gezdirirken, farklı renkte 
bir kalem kullanan çocuk, uzmanı takip 
etmeye ve onu yakalamaya çalışır. bir 
süre sonra uzman durur, çizimi havaya 
kaldırır.  (çocuğa göstererek) 



karalama

resİM çıkarma

çocuk sayfa üzerinde çizgiler çizmeye 
veya karalama yapmaya teşvik 
edilebilir ve uzman bu çizgileri bir 
resim oluşturmak için kullanabilir. 
örneğin uzman, çocuğun yaptığı 
karalamaya bir kedi oluşturmak için 
göz ya da bıyık ekleyebilir.



karalayıcı :)

konuşmalar

Acemi karalayıcı ile konuşurken, çocuğun karalama sırasındaki 
hareketleri hakkında yorum yapın. Örneğin, ne kadar hızlı karalıyorsun,
ne kadar uzun çizgiler çizebiliyorsun. seni izlerken heyecanlandım. 

Çocuk karalama kontrolünü kazandıkça, çocuğun yaptığı çeşitli 
hareketler ve farklı işaretler hakkında yorum yapın. örneğin, Ooo 5 
tane daire çizdin, sayfada dolaşan bir sürü çizgi görüyorum.  

 Çocuk karalamalarına isim vermeye başladığında, çocuğun 
yorumlarını dinleyin ve çocuğun sunduğu anlamları diyalog kaynağı 
olarak kullanın. Örneğin, çocuk “Bu baba” derse, “Baban uzun mu? 
Babanla ne  yapıyorsunuz? Çocuk “koşuyorum” derse, “Oyun 
parkında koşmayı sever misin?” gibi sorular sorun. veya "Nereye 
koşuyorsun?" 



sorular

konular

eğer çizim yaparken kendini çizmişse 
"merak ediyorum, bu çocuk kendini 
nasıl hissediyor?"
eğer çiziminde başka insanlar veya 
nesneler varsa onlardan birini 
göstererek "bu kişi (veya nesne) 
olduğunu varsayarsan, nasıl hissettiğini
merak ediyorum."  



YÖNERGELER

PİY KAPSAMINDA 

YÖNERGESİZ ÇİZİMLERE BOYAMALARA 
ZAMAN VE FIRSAT VERİLMELİDİR. 

 
İSTEDİĞİN RESMİ YAPABİLİRSİN.

 
İSTEDİĞİN RENKLERİ VE KAĞIDI KULLANARAK 

İSTEDİĞİN BİR RESİM YAPABİLİRSİN.
 

HADİ YAPABİLECEĞİN EN GÜZEL RESMİ YAP. 



"kızgın" için hangi rengi seçerdin? hadi bunu seçtiğin
kalemlekağıdın altına yaz...  (devam)
şimdi buraya büyük bir kalp çiz.
şimdi bu senin kalbin olsun ve şimdi seçtiğimiz renkler
ile renklendirelim.
 eğer seçtiğin renklerden kalbinde çok hissediyorsan
ondan çok boyamalısın. az ise biraz boyamalısın.
böylece tüm kalbi boyayabilirsin.
Daha büyük çocuklarla bunun yerine, “sahip olduğun
her duygunun oranıyla kalbi renklendireblirsin”
diyebilirsiniz. 

 

DUYGU ODAKLI

 

KALP ÇİZİMİ



çocukları ile beraber YETİŞKİNLER
mandala boyama çalışmaları/YANINIZDA BULUNSUZ (BASİT ÖRNEKLER) 



boyama çalışmaları
yanınızda bulunmasında fayda var.  
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Milletimiz adına teşekkür ederiz.


