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ETKİNLİK ADI: Renklerle Büyüyoruz 

 

UYGULANMA TARİHİ: Eylül 2020- Haziran 2021 

 

PROJE HAKKINDA:  

Renklerin çocuğun gelişimiyle doğrudan bir bağlantısı vardır. Renk kullanımı (renkli oyuncaklar, renkli 

şekiller, doğanın renkleriyle temas), diğer işlevlerin yanı sıra motor, bilişsel, akıl yürütme, konuşma, 

işitmenin gelişmesine katkıda bulunur. 

Çocuğun renklere olan ilgisi görünür, renkler nesnelerin bir parçası olarak görülür ve aralarında bir ilişki 

yaratır (bulutların rengi, arabanın rengi, topun rengi, ...). 

Çocuk, yaşamın en başından itibaren renklerden tamamen etkilenir ve yıllarca aynısını kontrol eder. 

Renkler, çocuğun gelişimini ve büyümesini uyumlu, motive edici ve eğlenceli bir şekilde teşvik etmek için 

kullanılacaktır. 

 

HEDEFLER: 

* Renkleri öğrenirken eğlenmek 

* İç ve dış mekandaki renkleri keşfetmek 

* Hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirmek 

* Kelime haznesini ve görsel gerçekliği anlama yollarını arttırmak 

* Renklerin keşfi ile yapılan keşifleri ve öğrenimi paylaşmak 

* Kaynakları seçme ve stratejileri teşvik etme konusunda ortaklarla işbirliği yapmak 

 

ÇALIŞMA SÜRECİ:  

Her ay bir renge odaklanılacaktır ve özellikle bu renkle üç aktivite yapılacaktır.  

Bunlar: 

Aktivite 1 - Baskın rengin ayın rengi olduğu bir sanat projesi yapmak (örneğin sarı ile bir sanat projesi 

yapmak) 

Aktivite 2 - Keşfedilen renkteki bir hayvanın renginden, bir nesneden veya bir hayvanın renginden 

bahsettiği bir şarkıyı, bir şiiri veya bir hikayeyi keşfetmek 

Aktivite 3 - Araştırmakta olunan renge sahip unsurları içeren bir keşif olan bir deney yapmak (örneğin 

meyve pulları yapmak) 

Bunlar ortak etkinlikler olacaktır, ancak aynı zamanda her öğretmeninin projeyi, grubunun gelişimine ve ilgi 

alanlarına göre geliştirmesine izin verecektir. Her sınıf ve her öğretmen farklı olduğu için aynı sanat 

projelerini yapılmayacak veya aynı hikayeler okunmayacaktır. Ancak yapılan etkinlikler paylaşılabilir. 

 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

* "Renkler Kitabı" - her ortak kendi sınıfı için bir kitap oluşturur. Her sayfa öğrenilen bir rengi yansıtır. 

* Twinspace - renk öğrenimi için açılır 

* Okulda veya başka bir alanda farklı renkteki sanat eserleriyle bir sergi düzenlenir (herkesi dahil etmek için 

ortakların sanat eserlerinin fotoğraflarını projektör kullanarak sergileyebiliriz) 
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PROJEYE ORTAK ÜLKELER:  

- Romanya 

- İspanya 

- Polonya 

- Türkiye 

- Kıbrıs 

- Estonya 

- Arnavutluk 

- Portekiz 

- Bulgaristan 

- Slovakya 

- İtalya 

 

Projeye 35 okul katılmıştır. 

 

YAŞ ARALIĞI: 3-12 yaş  

 

 

 

 


