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ETKİNLİK ADI : Web 2.0 Araçları ile Modern Masallar 

 

UYGULANMA TARİHİ: 2 Kasım 2020- 2 Nisan 2021 

 

PROJE HAKKINDA: Web 2.0 Araçları ile Modern Masallar adlı projemiz kapsamında masalların çocuk 

dünyasındaki yeri ve önemi, masalların eğitim- öğretimde kullanımı, masallar aracılığı ile soru sorma, 

dinleme, okuma, anlama, anlatım, yazma, resimleme, canlandırma, web 2.0 araçları ile teknolojiyi kullanma 

becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Sınıflarda masal köşesi oluşturma, Anadolu ve Dünya masallarının 

bilinen kahramanları ile günümüze uyarlanan masalların yeniden yazma çalışması, canlandırılması, 

izlenmesi, görsel materyal hazırlanarak sunulması ( Masal maketi, masal kuklası, kitap ayracı vb.) yoluyla 

öğrencilerde masal kültürü oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

HEDEFLER:  

1. Masalların çocuk dünyasındaki önemini kavrama 

 

2. Okuduğunu, dinlediğini eleştirel bakış açısı kullanarak anlama 

 

3. Web 2.0 araçlarını kullanmayı öğrenme 

 

4.Masallarda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını irdeleme 

 

5. Masal kahramanlarını günümüz dünyasında hayal edip yazma, resimleme, canlandırma. 

 

6.Ortak ürün oluşturma. 

 

7. Dilini doğru kullanmayı öğrenme 

 

8. Sevgi, saygı, hoşgörü, empati kavramlarını öğrenme. 

 

9. Masalları Scamper tekniği ile Modern dünyaya uyarlama. 

 

ÇALIŞMA SÜRECİ : 

Projemiz 2 Kasım 2020- 2 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

 

1. Proje çalışmaları, proje ortağı olan okullarla eş zamanlı yürütülecektir. 

 

2.Proje tanıtımı, logo ve afiş, proje panosu vb çalışmaların yapılması 

 

3. Sınıflarda masal köşesi hazırlanması 

 

4. Anadolu ve dünya masalları kahramanlarının günümüzde başından geçenleri anlatan masalların yazılması, 

e-kitap haline getirilmesi, canlandırılması, görsel materyallerin hazırlanması, sunulması 

 

5. Proje kapsamında web 2.0 araçları ile teknoloji kullanımının masalların modernleştirilmesinde 

kullanılması 
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6.Projenin değerlendirilmesi 

 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

Projemiz kapsamında okulda ve sanalda panolar oluşturularak sergilenecektir. Projemizde masalların çocuk 

dünyasına olan katkıları incelenecek, web2 araçlarını kullanmaları sağlanacaktır. Proje sonunda masalların 

modern dünyaya adaptasyonu çok yönlü düşünebilme becerilerini geliştirecek, teknolojiyı kullanarak okuma 

ve yazma istekleri gelişmiş olacaktır. Aynı zamanda cinsiyet eşitliği kavramını sorgulamaları sağlanacaktır. 

Okul öncesi öğrencilerinin çalışmalarını görsel materyal hazırlama ve seslendirme ile yapmaları 

sağlanacaktır. Tüm etkinlikler okul web sitesinde paylaşılacak, son aşamada çalışmalar ebook olarak 

hazırlanacaktır. 

PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  

- Türkiye 

-İtalya 

-Romanya 

 

 

YAŞ ARALIĞI : 6 – 14 


