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ETKİNLİK ADI: BÜYÜKLER TUHAF OLUR  

 

UYGULANMA TARİHİ: 29.11.2018 – 30.03.2019 

 

PROJE HAKKINDA:  

Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens kitabında sıkça bahsettiği "Büyükler Tuhaf Olur" sözünden 

hareketle, yetişkinlerin söz ve davranışlarının çocukların dünyasındaki karşılığını, anlamsızlığını ve 

tuhaflığını eleştirel bir bakış açısı ile karikatür çizerek özgürce ifade edeceğiz. 

 

HEDEFLER  

-Çocukların yetişkinlere yönelik düşüncelerini özgürce ifade edebilmek. 

-Yetişkinlerin söz ve davranışlarını eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilmek. 

-Yetişkinlerin söz ve davranışlarının bazen çocukların zihninde anlamsız ve tuhaf olabileceğini göstermek. 

-Duygu ve düşüncelerin sanat yoluyla etkili bir şekilde ifade edilebilmesi. 

-Karikatür çizmeyi basit seviyede öğrenebilmek. 

-Farklı okullarla işbirliği içerisinde çalışabilmek. 

 

ÇALIŞMA SÜRECİ 

1.hafta:  Boş karikatür şablonlarına metin yazarak, karikatürle ve projeyle tanışmak. 

2. ve 3.hafta:  Basit düzeyde karikatür çizme tekniklerini öğrenmek ve örnek çizimler yapmak. 

4.hafta:  Kendini karikatürize etmek. 

5.hafta:  Çocukların öğretmenlerini karikatürize etmeleri. 

6.Hafta:  "Küçük Prens" kitabından bazı metinlerin karikatürize edilmeleri. 

7. ve 8.hafta:  Yetişkinlerin çocuklara karşı söz ve davranışlarının eleştirel bir bakış açısıyla karikatürize 

edilmeleri. 

Proje sürecinin tamamlanmasından sonra karikatür sergilerinin açılması. 

 

BEKLENEN SONUÇLAR  

-Çocuklarda eleştirel bir bakış açısının oluşması. 

-Çocuklarda özgür düşünmenin ortaya konması. 

-Duygu ve düşüncelerin sanat yoluyla ifade edilmesi. 

-Bazı yetişkin sözlerinin ve davranışlarının çocuklar için ne ifade ettiğinin ortaya koyulması.  

-Yapılan etkinliklerin ve oluşturulan karikatürlerin okul panolarında ve twinspace proje sayfasında 

paylaşılması. 

-Proje süresince web 2.0 araçlarının etkin kullanılması. 

-Farklı okullar arasında etkileşim ve işbirliği. 

-Proje sonunda oluşturulan ürünlerin okullarda sergilenmesi. 

-Fiziki olarak yakın okulların ortak karikatür sergisi açmaları. 
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PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  

- Portekiz 

- Fransa 

- İspanya 

- Arnavutluk  

- Bosna – Hersek  

- Sırbistan  

- Türkiye  

Munzur İlkokulu 

Üzümlü Geyikli Şehit Polis Hakan Can İlkokulu 

Ali Rıza Eroğlu İlkokulu  

Asiye Ziylan İlkokulu 

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 

Mimar Sinan İlkokulu 

Özel Çağdaş Bilgi Okulları  

 

Projeye belirtilen ülkelerden toplamda 15 okul katılım sağlamıştır.  

 

YAŞ ARALIĞI : 8 - 11 Yaş 

 

 

 

 

 

 


