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Islak Üstüne Islak Boyama

Duygusal Gökkuşağı

Renkler�n Keşf�

Form Ç�z�m

Çamurun Rüyası

R�tm�k Hareket

Denge ve Beden Farkındalığı 
Hareketler�

Müz�ğ�n Reng�

Bu k�tapçıkta yer alan etk�nl�kler öğrenc�ler�n sosyal ve duygusal gel�ş�mler�ne
destek olmanın yanı sıra öğretmen�n kend� pedagoj�k gel�ş�m�ne katkı
sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Bel�rl� plan dâh�l�nde gerçekleşt�r�lmes�
gereken sanat-oyun ve hareket uygulamaların çocukların zor durumlar �le
başa çıkmalarını sağladığı, �ç�nde bulundukları durumu daha �y�
yorumlayab�lme becer�s� gel�şt�rd�kler�, sosyal ve duygusal açıdan
gel�ş�mler�ne destek olduğu b�l�msel araştırmalar �le de ortaya konmaktadır.

Sosyal ve duygusal gel�ş�m�n desteklenmes�ne yönel�k çok sayıda uygulama
mevcut olup burada sadece 6-12 yaş grubuna yönel�k temel çalışmalara yer
ver�lm�şt�r. K�tapçık �ç�nde yer alan uygulamaların sınıftak� öğrenc� sayısı,
öğrenc�ler�n yaş ve gel�ş�m durumlarına göre uygulamaya konulması
gerekmekted�r. 

Çocukların sadece pandem� sürec�nde değ�l tüm zamanlarda temel �ht�yacı
a�le ve öğretmen tarafından sağlanan sevg� ve �lg�, evde ve okulda sağlanan
rut�nler, sanat, oyun ve hareket temell� öğrenme süreçler�d�r.

Umuyoruz k� bu k�tapçık, öğrenme deney�m�nde çocukların kend�n�
keşfetmeler�ne ve öğretmenler �ç�n de böyles� b�r süreçte pedagoj�k olarak
kend�ler�n� gel�şt�rmeler�nde yardımcı olacaktır.
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Etk�nl�k Adı
Islak Üstüne Islak Boyama

Kazanımlar
- Duygularını �fade etmey� öğren�r.
- D�kkat ve odaklanma becer�s� gel�şt�r�r.
- K�ş�sel farkındalığını arttırır.

Yaş sev�yes�
6 yaş ve üzer�.

Gerekl� Materyal
Boyama kağıdı, suluboya, fırça, bulaşık sünger�.

Süre
20-25 dak�ka
- 5 dak�ka ön hazırlık
- 15-20 dak�ka uygulama
- 5 dak�ka değerlend�rme
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Hazırlık ve Uygulama
Öğretmen etk�nl�ğ�n başlamasından önce her öğrenc�n�n
gerekl� materyale sah�p olduğuna em�n olmalıdır. 

Başlangıçta öğretmen tüm öğrenc�lere boyamanın nasıl
yapılacağını göster�r. Boyama kağıdı bulaşık sünger� �le
ıslanır. Kağıdın ıslak olmasına d�kkat ed�l�r ancak kağıt
üstünde su damlacıkları bırakılmamalıdır. İlk kullanılması
gereken renk mav�d�r.

Öğretmen mav� reng� kullanırken, mav�n�n özell�kler�ne
�l�şk�n kısa b�r öykü anlatmalıdır. (Ek 1)

Öğretmen fırçasını suya batırıp ardından mav� renkten b�raz
alıp kağıdın  b�r yer�n� haf�f dokunuşlarla boyamaya başlar .
Ardından fırçayı suya batırarak mav�n�n açık ve koyu
renkler�n� elde etmeye çalışır. Mav� denge, d�ng�nl�k ve
rahatlama sağladığı �ç�n öncel�kle kullanılması gereken
renkt�r.

B�r sonrak� ders veya etk�nl�kte �k�nc� renk olan sarı �le
devam ed�l�r. Mav� de olduğu g�b� öğretmen boyamaya
başlamadan önce sarı reng�n öyküsünü anlatır (Ek-2)

Islak üstüne ıslak boyama çocukların duygularını �fade
etme, yaşama, keşfetme �le duygusal anlamda yaşadıkları
sıkıntıları pedagoj�k olarak çözeb�lmek amacıyla öneml� b�r
çalışmadır.

Ekler
Ek-1: “Ş�md� s�zlere mav�n�n kısa b�r öyküsünü anlatacağım.
B�r mav� vardı, herkes� sak�nl�ğ� ve d�ng�nl�ğ� �le hayran
bırakan. Mav� g�tt�ğ� heryerde kend�s�ne bakanları
sak�nleşt�rd�. Acele etmeden yavaş yavaş hareket ed�yordu
mav�, nefes alışver�ş� b�le dengel� ve sak�nd�.
 
Ek-2: “Mav�n�n b�r arkadaşı vardı neşel� ve capcanlı olan sarı.
Sarı g�tt�ğ� heryerde neşel� ve canlı yanı �le b�l�n�yordu.
Sarının mutluluğu ve heyecanı her hal�nden bell�ym�ş.
Bundan dolayı da hareketler� hızlı, canlı ve neşel�ym�ş. 
 
Ek-3: “Sak�n ve d�ng�n mav� �le, neşel� ve canlı sarının başka
b�r arkadaşları varmış. Bu arkadaşları �le güçlü, özgüven�
yüksek ve hırslı olan kırmızıymış. Kırmızı yürüyüşünden,
konuşmasından ve hareketler�nden kend�ne olan güven�n�
göster�yormuş. Arkadaşlarına önderl�k etmey� seven kırmızı
bazen acelec� olsa da hareketler�nde güçlülük ve denge
hemen farked�l�yordu.
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Etk�nl�k Adı
Duygusal Gökkuşağı

Kazanımlar
- Duygularını renkler� kullanarak �fade edeb�l�r.
- Duygularını arkadaşları �le paylaşmayı öğren�r.
- Duygularını farklı şek�llerde �fade etme becer�s�
kazanır.

Yaş sev�yes�
7 yaş ve üzer�.

Gerekl� Materyal
Boyama kağıtları ve boyalar 
(Sulu boya veya pastel boya)

Süre
25 dak�ka 
- 20 dak�ka uygulama   
- 5 dak�ka ger� b�ld�r�m
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Hazırlık ve Uygulama
Öğretmen ”duygular” üzer�ne b�r konuşma �le etk�nl�ğ�
başlatır: "Bazen mutlu oluruz bazen de üzüntülü. Bazı şeyler
b�z� mutlu eder bazı şeyler �se b�z� mutsuz. Mesela ben ..........
yapınca mutlu olurum. Ama ......... da ben� mutsuz eder.
Bazen de heyecanlanab�l�r, ya da çok neşel� olab�l�r�m.
Duygularımızın farkında olmak çok öneml�d�r. Duygularımız
�ç�n res�m yapmak, müz�k d�nlemek, h�kaye-öykü okumak
veya d�nlemek çok faydalı olab�l�r. Ş�md� s�ze ben�m
duygularımı anlatan b�r gökkuşağı boyaması yapacağım."

Öğretmen tüm öğrenc�ler�n göreb�leceğ� şek�lde gökkuşağı
ç�zer ve boyar. Ardından tüm öğrenc�lerden kend�
gökkuşaklarını ç�zmeler�n� �ster. 
  
Öğrenc�ler boyamalarını yaparken tek tek onlarla �lg�len�r ve
tüm duygularını yansıtacak b�r boyama yapmalarını �ster.
Tüm öğrenc�ler ç�z�mler�n� b�t�rd�kten sonra boyamalar
paylaşılır, herkes çalışmasından dolayı tebr�k ed�l�r ve
boyamaların sınıf duvarlarına asılmasıyla etk�nl�k
sonlandırılır.

Öğretmenlere Not:
Bu etk�nl�k duygusal gökkuşağı yer�ne duygusal ç�çek,
duygusal ağaç uygulaması şekl�nde de gerçekleşt�r�leb�l�r.
B�reysel çalışmalar yer�ne sınıf gruplara ayrılarak da aynı
çalışma yapılab�l�r. Öneml� olan boyamaların
tamamlanmasının ardından her öğrenc�n�n boyaması
üzer�ne paylaşımda bulunmasını desteklemek olmalıdır.

4



Etk�nl�k Adı
Renkler�n Keşf�

Kazanımlar
- Duygularını renkler� kullanarak �fade edeb�l�r.
- Duygularını formları kullanarak �fade edeb�l�r.
- Kaygı ve stres� azaltacak etk�nl�kler yapab�l�r.

Yaş sev�yes�
7 yaş ve üzer�.

Gerekl� Materyal
Grup sayısı kadar büyük kağıt, pastel veya sulu boya.

Süre
25-30 dak�ka
- 5 dak�ka ön hazırlık.
- 20 dak�ka uygulama.
- 5 dak�ka değerlend�rme.
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Hazırlık ve Uygulama
Öğretmen etk�nl�k önces� çocuklar �le ısınma hareketler�
gerçekleşt�r�r. (Ek-1)

Isınma etk�nl�kler�n�n ardından sınıf 4  ya da 5 öğrenc�den
oluşan gruplara ayrılır. Her grupta farklı yaş gruplarının
bulunması öneml�d�r.
 
Öğretmen duygularımızı her zaman konuşarak �fade
etmen�n mümkün olmadığı bazen h�ssed�lenler�n boyama ya
da ç�z�m �le de �fade ed�leb�leceğ�ne yönel�k kısa b�r g�r�ş
konuşması yapar. Ardından öğretmen etk�nl�ğ�n nasıl
gerçekleşeceğ�n� kısaca anlatır.
 
Gruplardan önler�nde bulunan kağıtlara (A3 veya daha
büyük b�r kağıt)  h�sler�n� ve duygularını �fade eden boyama
yapmalarını �sten�r. Bu boyama grup olarak yapılacaktır ve
her öğrenc�  sıra �le boyamaya katkı sunacaktır. Önce b�r
öğrenc� kağıt üzer�ne �sted�ğ� b�r form ya da şek�l ç�zecek,
sıra �le d�ğer öğrenc�ler bunun üstüne ekleme yapacaklardır.

Öğrenc�ler kend� �sted�kler� b�r form, şek�l, konu ya da �çer�k
boyaması yapab�leceklerd�r.

Ancak, grup üyeler� b�rl�kte değ�l sıra �le boyamaya katkı
sunacaklardır. Grup boyama etk�nl�ğ� olarak  b�l�nen bu
etk�nl�kte amaç grup olarak b�r etk�nl�ğ� gerçekleşt�rmek 

aynı zamanda duyguları paylaşmaktır. (Bunu yaparken
pandem� neden�yle mesafe kuralına d�kkat ed�lmes� ve her
öğrenc�n� kend� boya kalem�n� kullanması öneml�d�r.)

Gruplar çalışmalarına başladığında öğretmen�n her gruba
g�derek (ne ç�zeceks�n�z, hang� renkler� kullanacaksınız,
k�m�n f�kr�yd� g�b�) gerekl� yönlend�rmey� ve desteğ� sunması
öneml�d�r. Çalışmalar b�tt�ğ�nde tüm gruplar sıra �le
çalışmaları tüm sınıfla paylaşır ve hang� duyguyu öne
çıkardıklarını aktarırlar.

Paylaşımların ardından boyamaların sınıf duvarlarına
asılması �le etk�nl�k sona erer 

Ekler:
Ek-1: Isınma hareketler� r�tm�k hareketler etk�nl�ğ� �ç�nde
ver�len hareketlerden oluşab�l�r.

Öğretmenlere Not:
Çalışmalar sırasında pandem� kaynaklı sorunların ortaya
çıkmasını önlemek amacıyla başlangıçta öğretmen�n d�ğer
tüm etk�nl�klerde olduğu g�b� m�zah yönünü kullanarak bazı
kurallara uyulması gerekt�ğ�n� y�nelemes� öneml�d�r.
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Etk�nl�k Adı
Form Ç�z�m

Kazanımlar
- Stres ve kaygıyı azaltacak etk�nl�kler yapab�l�r.
- Z�h�nsel akt�v�tey� gel�şt�r�c� ç�z�mler yapab�l�r.
- Duygusal çev�kl�ğ� sağlayacak çalışmalar yapab�l�r

Yaş sev�yes�
7 yaş ve üzer�.

Gerekl� Materyal
Boyama kâğıtları ve pastel boya.

Süre
25-30 dak�ka
- 5 dak�ka ön hazırlık.
- 20 dak�ka etk�nl�k.       
- 5 dak�ka değerlend�rme.
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Hazırlık ve Uygulama
Etk�nl�k önces� tüm sınıf kısa b�r süre beden perküsyonu ya
da r�tm�k hareketler gerçekleşt�r�r.

Öğretmen ardından , boyama g�b� bazı ç�z�m çalışmalarının
da kend�m�z� �y� h�ssetmem�ze yardımcı olacağı yönünde
açıklama yapar.

Öğretmen öğrenc�lerden kend�s�n�n tahtaya ç�zd�ğ� formları
d�kkatl�ce �slemeler�n� �ster. Öğretmen formu yavaşça ç�zer. 
Ardından tüm sınıf ayakta o formu eller�n� �le havada ç�zer.
Havada ç�zd�kten sonra herkes avuç �ç�ne formu ç�zer. Avuç
�ç�ne parmakları �le ç�zd�kten sonra tüm öğrenc�ler sıralarına
oturup ayakları �le o formun hareket�n� yapmaya çalışırlar.

Tüm bu �şlemler�n ardından öğrenc�ler pastel boyaları �le
tahtadak� formu kend� kağıtlarına ç�zmeye çalışırlar.

Toplamda 5 formdan oluşan çalışma sonrası herkes
ç�z�mler�n� paylaşır ve ç�z�mler üzer�ne konuşulur.

Ç�z�mler�n sınıfta �sten�len b�r yere asılması �le etk�nl�k sona
erer.
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Ekler
Ç�z�m-1 Ç�z�m-2 Ç�z�m-3

Ç�z�m-5Ç�z�m-4 Formlar �ç�n kaynak: Lord, Angela.
(2019) Creat�ve Form Draw�ng for the
Four Temperaments. Howthorn
Press.UK
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Etk�nl�k Adı
Çamurun Rüyası

Kazanımlar
- Stres ve kaygıyı azaltacak etk�nl�kler yapab�l�r.
- Duygularını farklı yöntemler �le �fade etmey�
öğren�r.
- Sosyal ve duygusal akt�v�telere katılır.

Yaş sev�yes�
7 yaş ve üzer�.

Gerekl� Materyal
K�l çamuru ya da balmumu.

Süre
25-30 dak�ka
- 5 dak�ka ön hazırlık.
- 20 dak�ka etk�nl�k.
- 5-10 dak�ka değerlend�rme.
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Hazırlık ve Uygulama
Öğretmen öğrenc�lere k�l çamuru �le etk�nl�k yapacaklarını
açıklayarak etk�nl�ğe başlar.

Öğretmen�n açıklamalarında; K�l çamuru �le b�rçok şek�l
yapılab�leceğ�n�, hayalgücü ve yaratıcılığı gel�şt�rmek �ç�n
çok öneml� olduğunu; kend�n� �y� h�ssetmek �ç�n k�l �le
çalışmanın öneml� olduğu g�b� �fadelere yer vereb�l�r.

Öğretmen herkesten avuç �ç� büyüklüğünde k�l çamuru
almalarını ve bu k�l çamuruna yuvarlak b�r şek�l vermeler�n�
�ster.

Bu aşamada öğretmen tüm öğrenc�lere nasıl yapılacağını
göster�r. Öğrenc�ler �k� eller�n� ve sert b�r zem�n kullanarak
�sten�len şekl� vermeye çalışırlar. Tüm öğrenc�ler çamurdan
yuvarlak yapınca öğretmen b�r sonrak� aşamayı öğrenc�ler
�le paylaşır. Bu aşamada yuvarlak şekl�n ortasında
başparmaklar �le b�r boşluk oluşturulur. Bu boşluk dert
köşes� olarak adlandırılır. Öğretmen tüm öğrenc�lerden bu
boşluğa sess�zce kend�ler�ne sıkıntı veren konuları
paylaşmalarını �ster. Paylaşımlardan sonra yuvarlağın açık
kısmı yavaşça kapatılır ve öğrenc�lere çamurdan yaptıkları
yuvarlakları yere ya da duvara fırlatab�lecekler� söylen�r.

Öğretmen bu aşamada öğrenc�lere "hep�n�z çamurun
�ç�ndek� dert köşes�ne b�r şeyler söyled�n�z. Öneml� olan
sorunların, sıkıntıların b�r gün sona ereceğ�d�r. Nasıl k� k�l
çamuruna şek�l verd�n�z sıkıntılarımıza da şek�l ver�p onları
aşab�l�r�z." açıklamaları yapab�l�r.

Etk�nl�k yerdek� k�ller�n toplanması ve sınıfın tem�zlenmes�
�le son bulur.
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Etk�nl�k Adı
R�tm�k Hareket

Kazanımlar
- D�kkat ve odaklanma becer�s�n� gel�şt�r�r.
- Nefes alma denges�n� arttırır.
- F�z�ksel sağlığını gel�şt�rmeye yönel�k etk�nl�k
yapmayı öğren�r.
- Kaygı ve stres� azaltacak f�z�ksel çalışmalar yapar.

Yaş sev�yes�
7 yaş ve üzer�.

Gerekl� Materyal
Gen�ş b�r alan.

Süre
10-15 dak�ka.
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Hazırlık ve Uygulama
R�tm�k hareketler�n f�z�ksel, ps�koloj�k ve z�h�nsel sağlık �ç�n
olan önem� g�derek daha çok uzman tarafından d�le
get�r�lmekted�r. Kırsal bölgelerde her ne kadar çocuklar gün
�ç�nde hareket hal�nde olsa da özel�kle kaygı ve stres�n
ortaya çıktığı dönemlerde r�tm�k hareket bey�n k�myasalları
üzer�nde poz�t�f dengeleme etk�s�ne sah�pt�r.

Her gün sabah ve okul günü b�tmeden önce r�tm�k
hareketler�n tekrar ed�lmes� gerekl�d�r.
   
- Makas hareket� / 10 tekrar (Ayaklar omuz h�zasında açık ve
�k� ayağın çapraz olarak makas şekl�nde hareket ett�r�lmes�.)
- Yana zıplama / 5 tekrar (Ayaklar omuz h�zasında açık ve
ayaklar açılmadan �k� ayak b�rl�kte sağa ve sola zıplama.)
- Esneme / 5 tekrar (Ayaklar omuz h�zasında eller�m�z �le
ayaklarımıza dokunup yavaş yavaş yükselme ve eller�
başımızın üstünde gerg�n b�r poz�syona get�rerek b�t�rme.)
- İk� ayakla b�rl�kte zıplama / 5 tekrar (Ayaklar omuz
h�zasında bulunduğunuz yerde zıplama.)
- Arkada çapraz zıplama / 10'a kadar sayma
- Eller belde zıplama / 10 tekrar (Eller� belde b�r şek�lde �k�
ayak bükülerek zıplama.)

- Eller belde yana - Öne arkaya zıplama / 10 tekrar (Eller
belde olacak şek�lde öne arkaya , sağa ve sola zıplama)
- D�zler� kaldırarak olduğu yerde koşma ve el çırpma
- Beden perküsyonu hareketler�
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Etk�nl�k Adı
Denge ve Beden Farkındalığı Hareketler�

Kazanımlar
- D�kkat ve odaklanma becer�s�n� gel�şt�r�r.
- Kaygı ve stres� azaltacak f�z�ksel çalışmalar yapar.
- Denge ve beden farkındalığı duyularını gel�şt�r�r.

Yaş sev�yes�
7 yaş ve üzer�.

Gerekl� Materyal
Yok.

Süre
15-20 dak�ka.
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Hazırlık ve Uygulama
Denge ve koord�nasyon hareketler� sadece f�z�ksel sağlık
açısından değ�l ruhsak sağlık açısından da oldukça
öneml�d�r.

Bu nedenle duyusal gel�ş�m�n desteklenmes� adına bu
çalışmaların gerçekleşt�r�lmes� gerekl�d�r.

Özell�kle; 
- Yürürken baş üstünde k�tap taşıma,
- İk� elde farklı ağırlıklar �le yürüme,
- Elde ahşap çubuk taşıma,
- Karşılıklı çubuk atma-tutma,
- Yerde ç�z�l� form üstünde yürüme,
- Tek ayak üstünde eller açık bekleme,
- Tek ayak üstünde beklerken top yakalama,
- Denge tahtası yürüme,
- Ağaca tırmanma,
- Yüzme,
- Ten�s ve badm�nton,
- J�mnast�k,
- İp atlama,
- B�s�klete b�nme.
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Etk�nl�k Adı
Müz�ğ�n Reng�

Kazanımlar
- Duygularını farklı şek�llerde �fade etme becer�s�
kazanır.
- D�nleme becer�ler�n� gel�şt�r�r.
- Kaygı ve stres� azaltacak duygusal çalışmalar
yapar.

Yaş sev�yes�
7 yaş ve üzer�.

Gerekl� Materyal
Yaşa uygun müz�k, pastel boya, boya kağıdı.

Süre
20-25 dak�ka.
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Hazırlık ve Uygulama
Müz�k eşl�ğ�nde yapılan d�nleme ve ç�z�m çalışmalarının stres
ve kaygıyı aşmada öneml� etk�s�n�n olduğu b�l�nmekted�r. Bu
nedenle öğrenc�ler müz�k d�nlerken önler�ndek� kağıda ç�z�m
yapab�l�rler ya da duvara büyük b�r kağıt asıp onun üstüne
sırayla b�r şeyler ç�zeb�l�rler.
 
Öğretmen etk�nl�k önces� çocukların yaş sev�yeler�ne uygun
farklı tempolarda müz�k parçaları bel�rler. Bunun ardından
öğretmen müz�ğ�n r�tm�ne göre örnek b�r ç�z�m yapar. Bu
ç�z�m� yaparken öğretmen ayaktadır ve müz�ğ�n r�tm�ne
göre hareket etmekted�r. 
 
Burada öneml� olan öğretmen�n etk�nl�ğ� çocuklara sade b�r
şek�lde göstermes� ve ardından öğrenc�ler�n önler�ndek�
kağıda müz�ğ�n r�tm�ne göre hareket ederek �sted�kler�
ç�z�m� yapmalarıdır.
 
Bu etk�nl�k duvara asılan büyük b�r kağıda müz�k eşl�ğ�nde
ç�z�m yapılması şekl�nde de gerçekleşeb�l�r. Öğrenc�ler
sıra �le kağıda yaklaşır ve öğretmen�n bel�rled�ğ� müz�ğe
göre dans ederek ç�z�m yaparlar. Burada ç�z�len form ya da
şek�l öneml� değ�ld�r. Öneml� olan müz�ğ�n r�tm�ne göre
hareket edeb�lmek ve aynı anda renkler� kullanab�lmekt�r.

B�l�msel araştırmalar müz�k eşl�ğ�nde dans ederken yapılan
ç�z�m ya da boyama çalışmalarının beyn�n stres kontrolü ve
öğrenme süreçler�n� destekled�ğ�n� ortaya koymuştur.

Yavaş r�tm�k dans müz�ğ�
Dm�tr� Shostakov�ch - Waltz No. 2
www.youtube.com/watch?v=phBThlPTBEg

Yavaş r�tm�k d�nlend�r�c� müz�k
Carolan's Dream - Played on Celt�c Harp
www.youtube.com/watch?v=QFlKx3YPL5I

Neşel� canlı müz�k
Happy Upbeat Background Mus�c
www.youtube.com/watch?v=FsDPTPIvEL4
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B�ze ulaşmak �stersen�z

E-posta
b�lg�@kodeg�s�m.org

İnternet S�tem�z
www.kodeg�s�m.org

Telefon Numaramız
0216 343 73 43

@kodeg�s�m

Hazırlayan
Cav�t Yeş�ldağ

İmran Azboy
S�nem Gül

Yunus Emre Dem�r

http://www.instagram.com/kodegisim
http://www.kodegisim.org/
http://www.kodegisim.org/

