
alenTED
s a n a t  g u n l e r i. .

Değerli Velimiz;

Anaokulumuzun bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “TalenTED Sanat Günleri” etkinliği bugün tamamlandı. 

“TalenTED”; öğrencilerimizin sanata olan ilgilerini artırmak ve sanatın dalları hakkında daha fazla 

bilgilenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış atölye çalışmalarıdır. Bunun için, yaş gruplarının en belirgin 

özelliği olan hayal gücü ve merak duygusunu destekleyen çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Hafta içinde 

sosyal medyadan ve web sayfamızdan etkinliklerimize dair görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Detaylı 

paylaşımları sınıf web sayfalarımızda yayınlayacağız. “Sanat günleri”ne ilişkin küçük bir özeti sizlerle 

paylaşıyoruz.

“TalenTED Sanat Günleri” boyunca her günümüze bir dans ile başladık ve aynı dans ile günü kapattık. 

- Pazartesi “Sabah Dansı”

- Salı “Mutluluk Dansı”

- Çarşamba “Pandomim Dansı”

- Perşembe “Heykel Dansı” 

- Cuma sabah “Lise Rock Grubu Konseri” ile güne başlayıp, “Karaoke”  ile günü sonlandırdık.



Pazartesi günü Ritim ve Dans çalışmaları kapsamında;

 A1 Sınıflarımızla “Paraşüt İle Renkli Topların Dansı” etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinlikle hem doğru ritim 

kalıplarını farkettik hem de değişik ritimler yaratarak dans ettik. A2 Sınıflarımızla “Hareket Orkestrası” kurduk, 

birbirinden farklı ritim hareket çalışmalarını, kurdele, top, çember kullanarak verilen ritim ile hareket ettirdik. 

 Bu etkinliklerle, Öğrencilerimizin duydukları farklı ritimleri ayırt etmesi, kendi bedeni ile yapabileceği 

hareketlerin farkına varması ve ritim kalıplarını hareketle birleştirerek dans figürlerini daha çabuk 

öğrenmesini amaçladık. 


 - PAZARTES -
Ritim ve Dans



 - SALI -
Resim

Salı günü Resim çalışmaları kapsamında;

Lise Öğrencileri Resim Sergisi: Kolej Sokağı’na 

lise öğrencilerinin yapmış olduğu tablolar 

yerleştirilerek küçük bir sanat galerisi atmosferi 

hazırlandı. Öğrenciler bu tabloları inceleme ve 

yorumlama fırsatı yakaladılar. Ayrıca müze ve 

galerileri gezerken dikkat etmemiz gereken 

kuralları da deneyimleme olanağı buldular.

Neon Boyama: Öğrenciler bu etkinlikte resim 

çalışmalarında ışığın önemini fark ettiler ve karanlıkta 

resim yapmayı deneyimlediler. Farklı boyaların farklı 

özelliklerde olduğunu, neon boyaların parlama 

özelliğine sahip olduğunu eğlenceli bir etkinlikle 

maskelerini boyayarak gözlemlediler.

Sanatla uğraşmak insanlara mutluluk getirdiği için 

güne “Mutluluk Dansı” ile başladık. Gökyüzünü, 

toprağı, arkadaşlarımızı ve Dünya’yı selamladık. 

Böylelikle bizi bekleyen birçok  etkinliğe güzel bir 

başlangıç yaptık.



Lise Öğrencileri Canlı Performans: 

Öğrencilerimiz liseli abla ve ağabeylerinin tuval 

üzerine canlı resim performansını izleyerek sohbet 

etme fırsatı buldular. Onların da aynı yaşlarda 

Kolejde olduklarını öğrenmek şaşırtıcı geldi.

Ressam Robotlar: Bilim Günlerinde A2 sınıfları 

devrelerinin kurulumunu yaptıkları “Zıpır 

Bardaklar” ı çalıştırmışlardı. Bu sefer de aynı 

yöntemle kalem montajı yaparak robotların 

resim yapmasını sağlamış oldular. Teknolojik bir 

aracın sanat çalışmasında kullanımını görmeleri 

öğrencilerin çok yönlü düşünebilmelerine katkı 

sağladı. Bu çalışmada Öğrencilerimizde   

günümüzde teknoloji destekli sanat eserleri 

yapılabileceği konusunda farkındalık yaratıldı.

Objeden Sanata: Bu etkinlik ile öğrenciler 

sanat etkinliklerinde kullanılan malzeme ile 

hayal gücünün sınırlandırılamayacağını fark 

ettiler. Günlük hayatta karşılaştığımız hatta 

atık malzeme diyebileceğimiz birçok 

materyalin bir sanat eserine dönüşebileceğini 

gördüler. Farklı objelerden yola çıkarak hayal 

güçlerini kağıtlara yansıtma fırsatı buldular.



Sokak Sanatı ve Optik İllüzyon : Görsel 

Sanatlar Atölyesinde Sokak Sanatı ve Optik 

İllüzyon örneklerinin yer aldığı soru-cevap 

içerikli sunum izlendi. Sanatın sadece kağıt 

ve tuvalde değil sokakta, binalarda, 

kaldırımlarda da karşımıza çıkabileceği 

konusunda öğrencilerin farkındalıkları arttı. 

Optik illüzyonun bir örneği olan 

“thaumatrope” çubukları ile optik illüzyonu 

deneyimlemeleri sağlandı.

Yayoi Kusama Köşesi ve Noktalar:

Güzel resim yapamadığını düşünen bir 

çocuğun kendine güvendiğinde özgün 

çalışmalar yapabileceğini anlatan “Nokta” 

isimli hikayeyi dinledik. Herkesin sanatla 

uğraşabileceği ve kendine özel çalışmalar 

yapılabileceğinin farkına vardık.

Çalışmalarında noktalara yer veren Japon 

Sanatçı Yayoi Kusama’nın eserlerini inceleme 

fırsatı bulduk. Bizim için hazırlanan beyaz 

köşede noktalarla sanatçının önceden 

yapmış olduğu bir çalışmanın küçük bir 

örneğini oluşturduk.



Çarşamba günü Tiyatro Etkinlikleri kapsamında;

Kolej Sokağı’nda kurulan sahnede öğretmenlerimiz tarafından pandomim gösterisi sahnelendi. 

Öğrencilerimizin ilk kez karşılaştıkları bu sanat dalı çok ilgilerini çekti. Onları da oyunlarına katan 

öğretmenlerimizin amacı; çocuklarımızın beden dilini, jest ve mimikleri okuyup anlamlandırmalarına 

yardımcı olmaktı. Aynı gün Drama salonunda yine öğretmenlerimiz tarafından Öğrencilerimizi geleneksel 

Türk Tiyatrosu ile tanıştırmak için  “gölge oyunu” gösterisi yapıldı. İyi bildikleri “Aç Tırtıl” kitabını gölgeler 

aracılığıyla izlediler.

- CARSAMBA -
Tiyatro

 

..



 - PERSEMBE -
Heykel

Perşembe günü Heykel Etkinlikleri kapsamında;

Öğrencilerimiz güne Heykel oyunu ile başladılar. Sınıflarda heykel nedir? Nelerden yapılır? Heykeltraş 

kime denir? gibi soruların cevaplarını buldukları bir sunum izlediler. Alberto Giacometti’nin heykellerinin 

de olduğu heykel örneklerini incelediler. 

Daha sonra Kolej Sokağı’nda renkli pipo telleriyle istedikleri Giacometti heykelleri tasarladılar.  Lise 

öğrencilerinin yapmış olduğu heykellerden oluşan sergiyi gezdiler. 

Gün içerisinde de sınıflarda “Heykeltraş Oldum” oyununu oynadılar. Böylelikle öğrencilerin Görsel 

Sanatların bir dalı olan heykel sanatına olan farkındalıklarının pekiştirilmesi hedeflendi.

.



Cuma günü Müzik etkinlikleri kapsamında;

Öğrencilerimiz müzik ve teknolojiyi birleştirerek hafta boyunca müzik atölyesinde inceledikleri, kullandıkları 

ve çaldıkları turn-table,  midi – controller gibi cihazlarla hem eğlenip dans ettiler hem de şarkıları birbirine 

bağlama (mixing), sevdikleri şarkıların efekt cihazları kullanarak rengini değiştirme

(Effect Kullanımı) gibi DJ tekniklerini öğrendiler ve uyguladılar. Ayrıca evde aileleriyle birlikte artık 

malzemeden tasarladıkları müzik aletlerini arkadaşlarıyla paylaşarak sergilediler. Ve haftayı neon ışıklarla 

donatılmış atölyede yaptıkları eğlenceli danslarla tamamladılar.

Değerli Velilerimiz, Sanat Haftası’na ilişkin olarak öğrencilerimizle yapacağınız paylaşımlar 

öğrendiklerini pekiştirmeleri açısından önemlidir. Bu konudaki geri bildirimlerinizi bekliyoruz.

- CUMA -
Muzik. .


