
Değerli Velimiz;

Anaokulumuzda bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz “talenTED Sanat Günleri” haftası bugün tamamlandı.

“talenTED”; öğrencilerimizin sanata olan ilgilerini artırmak ve sanatın dalları hakkında daha fazla bilgilenmelerini sağlamak amacıyla hazır-

lanmış atölye çalışmalarıdır. Bunun için, yaş gruplarının en belirgin özelliği olan hayal gücü ve merak duygusunu destekleyen çeşitli et-

kinlikler gerçekleştirdik. Hafta içinde sosyal medyadan ve web sayfamızdan etkinliklerimize dair görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Detaylı 

paylaşımları sınıf web sayfalarımızda yayınlayacağız. 

“Sanat Günleri” haftasına ait etkinliklere ilişkin küçük bir özeti sizlerle paylaşıyoruz.

“talenTED Sanat Günleri” boyunca haftanın her gününü farklı bir sanat dalına ayırarak tüm güne yayılan etkinlikler gerçekleştirdik. Pazartesi 

“Pandomim”,  Salı “Resim”,  Çarşamba “Bale”,  Perşembe “Ritim ve Dans”, Cuma “Tasarım ve Müzik” başlıklı içerikleri kapsayan etkinliklere 

yer verdik.
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“talenTED Sanat Günleri” açılışı öncesi Kolej Sokağı’na lise öğrencilerinin yapmış olduğu tablolar yerleştiril-

erek küçük bir sanat galerisi atmosferi hazırlandı. Kolej Sokağı’nda kurulan sahne hafta boyunca kullanıldı. 

Etkinlikler Pazartesi sabahı iki öğretmenimiz tarafından hazırlanan talenTED Şarkısı ile başladı. Daha sonra 

yine Okulumuz öğretmenleri tarafından özenle hazırlanan pandomim gösterisi sahnelendi. Öğrencilerimiz 

ilk kez karşılaştıkları bu sanat dalından çok etkilendi. Böylece; beden dilini, jest ve mimikleri okuyup anlam-

landırmanın önemini fark ettiler. 

Aynı gün Çok Amaçlı Salon’ da hem sessiz sinema ustası Charlie Chaplin’ in kısa filmini izledir hem de sını-

flarında boyayarak hazırlamış oldukları karton bardaklardan patlamış mısır yediler.
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Salı günü resim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler:

Öğrencilerimiz Mor ışık kullanılarak neon görsellerle donatılmış atölyede neon boyama etkinliği yaptılar. 

Böylece farklı özellikte boyalar olduğunu, neon boyaların parlama özelliğini karton tabakları boyarken 

keşfettiler. Mor ışığın beyaz renk üzerindeki etkisini görerek hem boyama çalışmalarını tamamladırlar hem 

de çok eğlendiler.
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2- DÖNEN BOYALAR:
Öğrencilerimiz Kolej Sokağında “Spin Painting” adıyla bilinen çok eğlenceli bir çalışmaya katıldılar. Evlerimizde salata kurutucu olarak 

kullandığımız mutfak gerecini bu etkinlikte kullanmak çok ilgilerini çekti. Damlalıklarla boyaların kâğıda akıtıldığı ve renklerin dönmenin 

etkisiyle birbirine karıştığı bu çalışma ile her türlü malzemenin sanat etkinliklerinde kullanılabileceğini fark ettiler.
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3- MONET ve NİLÜFERLER:

Kolej sokağında hazırlanan köşede İzlenimci ressamlardan Claude Monet ile ilgili Anna Obiols’un yazdığı “Arkadaşım Monet” isimli hikaye 

kitabı okundu ve öğrencilerimiz Monet’nin tablolarını inceledi. Ardından sanatçının ünlü tablolarından “Japon köprüsü ve nilüfer gölü” 

isimli eserinde yer alan nilüferlerle ilgili “açılan çiçekler” sanat etkinliği gerçekleştirildi.
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4- MR. DOODLE:
Öğrencilerimiz çok amaçlı salonda günümüz ressamlarından Mr. Doodle ismi ile tanınan İngiliz ressam Sam COX’un tablolarının ve 

performans videolarının yer aldığı bir sunum izlediler. Küçük yaşlardan beri resim yapmayı seven Mr. Doodle’ın tablolarındaki çizim-

lere spagetti grafitti ismi verilmesi onların çok ilgisini çekti. Ünlü bir ressamın tablolarında kendi çizgilerine benzer çocuk resimlerinde 

rastlanır figürlerin yer aldığını görmek çok hoşlarına gitti. İzledikleri sunumun ardından A1 sınıfları Mr. Doodle’ın bir çiziminin yer aldığı 

boyama sayfasını renklendirirken, A2 sınıfları büyük boy kağıtlarda yer alan Mr. Doodle’ın çizimlerini sınıfça işbirliği içerisinde renk- 

lendirdiler. 
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Çarşamba günü Bale Etkinlikleri kapsamında; öğrencilerimiz güne Ressam Degas’ ın “Arkadaşım Edgar” 

kitabını dinleyerek başladılar. Ardından A2 Beyaz Sınıf velilerimizden Sayın Bahri GÜRCAN’ ın liderliğinde 

sahnelenen bale-modern dans gösterisini hayranlıkla izlediler. Bir çok öğrencimiz balerin/balet olmaya karar 

verdi.

Son olarak Anaokulu Çok Amaçlı Salon’ da hazırlanan etkileyici sanatsal ortamda, daha sonra sergilenmek 

üzere izlediklerini resimlediler. Yapılan etkinliklerle öğrencilerin Görsel Sanatların bir dalı olan bale sanatına 

olan farkındalıklarının pekiştirilmesi hedeflendi.
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Perşembe günü Ritim ve Dans etkinlikleri kapsamında; talenTED Sanat Günleri için hazırlanan Karanlık 

Odada “Neon Dans” etkinliğini gerçekleştirdik.  Resim gününde öğrencilerimiz neon boyalar ile daha önce 

boyadıkları tabakları kullanarak yaptıkları dans sırasında ortaya çıkan renk cümbüşünü hayretle izlediler. 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin duydukları farklı ritimleri ayırt etmesini, tabakları kullanarak ritmin 

yaşamımızın her anında olduğunu kavrayabilmeleri, farkındalıklarını arttırmayı, dans figürlerini özgürce 

sergileyebilmelerini hedefledik.
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Sanat Günlerinin son günü olan Cuma  Müzik ve Tasarım Etkinlikleri kapsamında; İlkokul öğrencilerinden 

oluşan geri dönüşüm ritim orkestrası hazırladığı gösteriyi öğrencilerimize sundu.  Öğrencilerimiz, geri 

dönüşüm ritim orkestrasının sergilediği gösteriye aileleriyle birlikte atık malzemeler kullanarak hazır-

ladıkları tasarımlarla katıldılar.  

Öğleden sonra okulumuza gelen Lise Pop Grubunun konseri ile coşan öğrencilerimizle sanat günlerimizin 

3. yılını tamamlamış olduk.



GÖBEKLİTEPE MÜZESİ:
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talenTED Sanat Günleri kapsamında öğrencilerimiz için; İnsanlık tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen, UNESCO tarafından 2011'de Dün-

ya Mirası geçici listesine alınan eşsiz ve özel bir yapı olan Göbeklitepe Müzesi oluşturduk.  Hazırlanan alanda “Yaşayan Müze” fikrinden 

yola çıkarak öğrencilerimizin gerçekleştirebilecekleri “Arkeolojik Kazı Alanı” ve “Kendi Şehrini Yarat” etkinliklerine de yer verdik. Öğren-

cilerimiz, Göbeklitepe’ yi anlatan sunumu izleyerek, eserlere benzetilen örneklerini inceleyerek, atölyedeki etkinliklere katılarak tarihe bir 

yolculuk yaşadılar.
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TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu
 IV. Sanat Günleri'nde görüşmek üzere...

 Değerli Velilerimiz, Sanat Haftasında öğrencilerimize eğlenceli bir ortamda sanatın insan yaşamındaki önemini ve yaşat-

tığı güzel duyguları fark ettirmek istedik. 

Gerek onlarla yaptığınız etkinliklere ilişkin konuşmalar gerekse geri dönüşüm malzemeleri kullanarak birlikte oluştur-

duğunuz ürünler aracılığıyla sağladığınız destek için teşekkür ederiz. 

Öğrencilerimizle talenTED Sanat Gazetesini beraberce okuyup değerlendirmeniz, gerek birlikte kaliteli zaman geçirmenize 

gerekse çocuğunuzun öğrendiklerini hatırlayıp, pekiştirmesine olanak sağlayacaktır.  

Konuya ilişkin paylaşımlarınız bizleri mutlu edecektir. 

Sanat günlerinde tablolarına yer verdiğimiz ve çalışmalarını çocuklarımızın renklendirdiği günümüzün popüler 

sanatçısı Mr. Doodle’la e-posta aracılığıyla iletişim kurduk. Sanatçının gönderdiğimiz e-postayı yanıtlaması hepimizi 

mutlu etti. 

Mr.Doodle, mesajında öğrencilerimize bazı ipuçları veriyor; 

“Herhangi bir çizim hiç çizmemekten daha iyidir. Pratik yapmak önemlidir, çizdiklerinizi beğenmezseniz bile çizm-

eye devam edin. Eğer yaptığınız şeyin gelişeceğine inanırsanız bir gün mutlaka geliştiğini göreceksiniz. Birçok ünlü 

sanatçı da yaptıklarını beğenmez. Siz eğer resim yapmak istiyorsanız çalışmaya, resim yapmaya devam edin. Değişik 

malzemeler ve çok kalın kalemlerle çok ince kalemleri bir arada kullanın. Bu, eğlenceli çalışmanın harika bir yolu 

olabilir.”

MR. DOODLE’DAN MEKTUP VAR!


