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AÇIKLAMALAR 

ALAN Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi  

DAL Erken Çocukluk Eğitimi/Özel Eğitim 

MODÜLÜN ADI Animasyon ÇalıĢmaları 

MODÜLÜN SÜRESĠ 80/64 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye animasyon, özgün yüz-vücut boyama, 

kostümler ve aksesuarlar hazırlama konusunda bilgi ve 

beceri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Animasyon kavramını açıklayabileceksiniz.  

2. 0-72 aylık çocuklara yönelik özgün yüz ve vücut 

boyama çalıĢmaları yapabileceksiniz. 

3. Özgün kostümler ve aksesuarlar hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, özel 

eğitim kurumları, rehberlik araĢtırma merkezleri, özel ve 

kamu kurum ve kuruluĢları, atölye 

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, 

fotoğraflar, afiĢler, broĢür, dergiler, uyarıcı pano, tepegöz, 

asetat, CD, VCD, bilgisayar donanımları, DVD, 

televizyon 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Animasyon, okul öncesi dönemdeki çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, sanatsal 

duyarlılığını, estetik duygusunu, zihinsel becerilerini geliĢtiren bir eğitim yöntemi olarak 

düĢünülebilir. Okul öncesi eğitimde, animasyonun tercih edilmesi, çocukların eğlenerek 

öğrenmelerini sağlarken yaratıcılıklarının desteklenmesine olanak sunar ve çocukların 

etkinliklere aktif olarak katılımlarına imkân verir. 

 

Animasyon gösterileri, en baĢta göze hitap eden sanat etkinlikleridir. Bu sebeple 

izleyicilerin anlatılan konuyu ve canlandırılan karakteri kolayca hayal edebilmeleri için yüz 

boyama ve kostümlerden faydalanılır. Kostümsüz animasyon sadece anlatım ile sınırlı kalır. 

Kostümle birlikte bazen sadece bir aksesuar bile anlatımı güçlü kılabilmek için yeterli 

olabilir. Kostümler ve yüz boyama animatörün baĢarısını artıran en önemli motivasyon 

aracıdır. Animatör kostümdeki kiĢiliğin karakterine girerek sorumluluk alır. Çocuklara 

yönelik yapılan etkinliklerde kostüm kullanmanın çocuklar üzerindeki etkisi yadsınamaz. 

Ancak burada önemli olan çocukların yaĢlarına uygun, onlara sevimli ve öğretici gelebilecek 

kostümleri kullanmaktır.  

 

Bu modülde çocukların geliĢim özelliklerine uygun olarak yüz boyama, kostüm ve 

aksesuarları tanıyarak bu faaliyetleri seçebileceksiniz. Ayrıca bu yüz boyama, kostüm ve 

aksesuarları planlayabilme ve çocuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Animasyonla ilgili temel kavramları ve etkinliklerini açıklayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Animasyon ile ilgili temel kavramları araĢtırarak bir sunum hazırlayınız. 

 Animasyonun çocuğun geliĢimine olan etkilerini araĢtırarak uyarıcı pano 

hazırlayınız. 

 Animatörün özelliklerini araĢtırarak rapor haline getiriniz, sınıfta 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 Çocuk animasyonunun uygulama alanlarını araĢtırıp rapor haline getiriniz, 

sınıfta arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 

 

1. ANĠMASYON  
 

1.1. Tanımı  
 

Animasyon, görsel ve iĢitsel Ģekilde insan gruplarını eğitmek, mesaj vermek ve 

eğlendirmek amacıyla yapılan canlandırmaya denir. Bu canlandırma günümüzün komik 

tiplemeleri olduğu gibi tarihi bir kiĢilik, bir masal ve hayal kahramanı, bir hayvan veya bir 

meyveyi canlandırmadır. 

 

Animasyondaki canlandırmalar doğrudan insanlar tarafından uygulamalı olarak 

yapıldığı gibi günümüzde elektronik çağa uygun olarak sinema, televizyon ve 

bilgisayarlarda, dijital ortamlarda tamamen teknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Bu 

animasyonlara “ Dijital Animasyon “ denilmektedir. Günümüzde dijital animasyonla 

yapılan ve büyük küçük herkesin ilgisini çeken sinema filmleri oldukça popülerdir. Shrek, 

Kayıp Balık Nemo, Arabalar buna örnek gösterilebilir. 

 

Animasyon, bir tür eğlencedir. Sanayi toplumlarında eğlenceler, ulusların ve bireylerin 

yaĢama biçimini etkileyen temel faktörlerden birisi haline gelmiĢtir. Ġnsanlar gelirlerindeki 

artıĢtan dolayı, eğlenmeleri ve hoĢça vakit geçirmeleri için yüksek miktarda para 

harcamaktadırlar. Bunun sonucu olarak turizm iĢletmeleri, eğlence faaliyetlerine büyük 

önem vermeye baĢlamıĢlardır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 1.1:Palyaço 

 

Animasyonu, sadece insanları belli süre eğlendiren geçici bir eğlence gibi görmemek 

gerekir. Çünkü animasyon, yaĢamdaki yeni değiĢmeler sonucunda ortaya çıkan 

hareketsizliği, tatminsizliği yok etmeyi hedeflemektedir. 

 

1.1.1. Animasyonun Önemi 
 

Okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerinin kullanılması, özellikle çekingen olan 

çocukları cesaretlendirir. Bu çocuklar düzgün ve doğru konuĢmayı, anlattıkları ile 

baĢkalarını etkilemeyi, konuĢurken ses tonunu ve hareketlerini idare edebilmeyi, giriĢimde 

bulunmayı kendini ve baĢkalarını yönetme becerilerini kullanmayı öğrenirler. 

 

Animasyon etkinlikleri, çocukların yaparak yaĢayarak ve eğlenerek deneyim 

kazanması için en etkili eğitsel yöntemlerden birisidir. Çocuklar animasyon gösterisi izlerken 

kendilerini izledikleri olayın bir parçası olarak görürler. Anlatılan olaydaki kiĢi veya 

kahramanı kendisi olarak düĢünür. Kendisi olsa ne yapacağı konusunda mantık yürütür. 

 

Okul öncesi eğitimde animasyonun tercih edilmesi, çocukların eğlenerek 

öğrenmelerini sağlarken yaratıcılıklarının desteklenmesine olanak sunar ve çocukların 

etkinliklerine aktif olarak katılmalarına da fırsat verir. Etkinlikler, bu dönemdeki çocukların 

ilgi ve istekleri, dikkat süreleri ve geliĢimsel özellikleri doğrultusunda hazırlanırsa aktif 

katılımları kolaylaĢabilir. Aktif katılım, aktif ve kalıcı öğrenmelerini gerçekleĢtirir.  

 

Animasyon yolu ile güven, uyum, birlikte hareket etme becerileri, çevreye güven 

duyma, paylaĢarak bir iĢi yapma ve baĢladığı bir iĢi bitirme becerileri kazandırılabilir. Tüm 

çocuklar animasyon yolu ile hayallerini gerçekleĢtirebilme fırsatı bulabilirler. 
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Animasyon bir ekip (takım) çalıĢması olduğu için grup üyeleri duyarlı olmayı, 

birbirlerini kabul etmeyi, değerlendirmeyi ve teĢvik etmeyi öğrenir. Kısacası takım 

çalıĢmasının temellerini kavrar. Çocuğun sadece kendine güvenmesi değil, baĢkalarına 

güvenmesi de sağlanabilir. Farklı tip ve karakterlerde çocuklarla tanıĢıp anlaĢabilmeyi 

öğrenir. Bu deneyimler çocuklara hoĢgörü, sabır, algılama, yerinde ve doğru cevap verme, 

kurallara uyma gibi gerekli alıĢkanlıkları kazandırır.  

 

1.2. Animasyon Ġle Ġlgili Temel Kavramlar 
 

1.2.1. Çocuk Animasyonu  
 

Çocukların boĢ zamanlarını gönüllü katılımlar ve doyum sağlayıcı etkinlikler ile 

geçirebilmeleri için turizm iĢletmelerince ya da belli kurumlarca düzenlenen yardımcı servis 

niteliğindeki boĢ zaman değerlendirme etkinliklerine “Çocuk Animasyonu“ denir. 

 

1.2.2. Animatör 

 
Ġnsanların toplu olarak bulunduğu mekânlarda (Eğlence hizmetleri, turizm sektörleri, 

özel organizasyonlar, konaklama tesisleri) konukların tatil boyunca, hoĢ  vakit geçirmeleri 

için çocuk, genç ve yetiĢkinlere yönelik  sahne oyun ve spor aktiviteleri düzenleyen, 

aktivitelerle ilgili araç gereçleri hazırlayan, kullanılan aktivitelerin tanıtımını yaparak 

katılımı sağlayan, belirli eğitimlerden geçerek özel olarak yetiĢen, mesleki becerilerle 

donatılmıĢ nitelikli kiĢilere “Animatör “ denir. 

 

1.2.3. Çocuk Animatörü 
 

Çocukların yaĢ, geliĢim özellikleri, ilgi ve isteklerine yönelik görsel ve iĢitsel 

canlandırmalar yaparak çeĢitli kostüm, maske yardımıyla çocukları eğlendiren kiĢilere 

“Çocuk Animatörü“ denir. 

 

 

Resim1.2: Animatörler 
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1.2.4. Organizasyon 
 

Bir olayı canlandırmak ,hatırlatmak, kutlamak veya insanları eğlendirerek hoĢça 

vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiĢ olan eğlence veya anma toplantılarına 

organizasyon denir. 

 

1.2.5. Rekreasyon 
 

Rekreasyon, insanların boĢ zamanlarını değerlendirmek amacıyla katıldıkları 

etkinliklerdir. Canlandırmak, dinlendirmek, eğlendirmek hayat vermek, eğlenmek 

anlamlarını kapsar. Bu etkinliklere insanlar zorunlu olmadan zevk almak, doyuma ulaĢmak 

ve egolarını tatmin etmek amacıyla katılırlar. Fotoğrafçılık, yüzme, satranç, dağcılık gibi 

aktiviteler rekreasyon aktiviteleridir. 

 

1.3. Animasyonun Çocuğun GeliĢimine Etkileri 
 
1.3.1. Duygusal ve Sosyal GeliĢime Etkileri 
 

 Çocukların duygu ve düĢüncelerini bir topluluk önünde rahatça ifade edebilme 

olanağı sağlar. 

 Çevresiyle sözlü ya da sözsüz iletiĢim kurma alıĢkanlığı kazanmalarına 

yardımcı olur. 

 Toplumsal rolleri anlama, alıĢkanlık kazanma, olumlu alıĢkanlıkları pekiĢtirme, 

korkularını yenme, korku-kaygı-kıskançlık gibi duygularını ifade etmelerine 

olanak sağlar. 

 Çocuklara; karĢılıklı sevgi, saygı, paylaĢma ve kabullenmenin olduğu bir ortam 

yaratarak onların öğrenme ortamlarını zenginleĢtirir. 

 Animasyon, çocukların iç dünyalarını dıĢa vurmada bir araç görevi üstlenir. 

 Kendi kültürel değerlerinin ve farklı kültürel değerlerin farkına varırlar. 

 Çocuk hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanıma fırsatı bulur. 

 Gerçek yaĢamda dile getiremediği ya da fırsat bulamadığı olay ya da olguları 

canlandırmalar yoluyla deneme ve yaĢama olanağı bulur. 

 Kendine güven, kendini değerlendirme, kendinin ve çevresindeki bireylerin 

yetenek ve becerilerinin farkına varma gibi kültürel benlik için gerekli olan 

becerilerinin geliĢmesini destekler. 

 

1.3.2. Fiziksel GeliĢime Etkileri 
 

 Çocukların büyük ve küçük kasların geliĢip güçlenmesini sağlar. 

 Çocukta meydana gelen enerji animasyon sırasında harcanarak çocuğun deĢarj 

olmasını sağlar. 

 Açık havada yapılan animasyonlar çocukların güneĢ ıĢınlarından 

faydalanmasını ve kemik yapılarının kuvvetlenmesini sağlar. 

 Uzaysal hafızayı harekete geçirir. 
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1.3.3. Psiko-Motor GeliĢimine Etkiler 
 

 Çocuğun vücudunu tanımasına ve vücut organlarını koordineli olarak amacına 

uygun kullanmasına olanak sağlar. 

 Animasyonda ritmik hareketler, taklitler, dans, spor etkinlikleri, kukla oyunları 

gibi etkinlikler motor becerilerinin geliĢimini destekler. 

 Çocukların isteklerini, duygu ve düĢüncelerini bedeni ile ifade etmelerini sağlar. 

 Çocukların vücudunu yorumlaması, bedenin ritmik kullanımını sağlamasında 

yardımcı olur. 

 

1.3.4. Dil GeliĢimine Etkileri 
 

 Çocukların duygu ve düĢüncelerini ve ifade becerilerini destekler. 

 DüĢünme, konuĢma, dinleme ve anlatma gibi dilsel becerilerini destekler. 

 Canlandırmalar sırasında çocuklar sözel iletiĢimi baĢlatarak çeĢitli durumlarda 

hayali karakterlerle karĢılıklı doğal, içinden geldiği gibi hayal gücünü 

kullanarak cümleler oluĢturur ve konuĢur. 

 Çocuklar seslerinin tonunu, yüksekliğini, alçaklığını ve hızını ayarlayabilirler. 

 Örneğin, bir devi canlandırırken kalın ses tonunu, bir prensesi canlandırırken 

ince ses tonunu kullanabilirler. 

 Kelime hazineleri geniĢler. 

 

1.3.5. BiliĢsel GeliĢime Etkileri 
 

 Hayal gücünü geliĢtirir. 

 Yaratıcılık gücünü artırır. 

 Çocukların merak duygularını harekete geçirir. 

 Sorular sormaya ve sorularına cevap aramak için araĢtırma, inceleme ve gözlem 

yapmaya yönlendirecektir. 

 Yeni kavramlar öğrenmesini sağlar. 

 Animasyon etkinliklerinde yer alan resim, yüz boyama, kostüm tasarım gibi 

görsel uyarıcılarla çocukların görsel ayırt etme becerilerini destekler. 

 Uzaysal hafızayı harekete geçirir. 

 BiliĢsel süreçlerin desteklenmesine yardımcı olur. 

 Problem çözme becerilerini destekler. 

 

1.4. Animatörün Özellikleri 
 

Animatörler belirli bir eğitimden geçerek yetiĢirler. Bir insanın animatör (canlandırıcı) 

olabilmesi için mutlaka bazı yeteneklerinin olması gerekir. Bu nedenle animasyon 

eğitimi alarak animatör olacak kiĢilerin belli baĢlı Ģu özelliklere sahip olması gerekir: 
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1.4.1. Dans 
 

Animasyon gösterilerinde eğitim amaçlı olsun, turizme yönelik eğlendirme amaçlı 

olsun, gösterilecek dansların mutlaka yörenin ve ülkenin folklorunu yansıtması gerekir. 

Örneğin, Anadolu halk dansları kültürünün animasyon olarak gösterilebilmesi için Anadolu 

danslarının farklı estetik özelliklerinden örnekler sunulması gerekir. Horon, Halay, KaĢık 

Oyunu, Zeybek, Kılıç Kalkan vb. 

 

Animatörlerin ayrıca dünya dans kültürünün belli baĢlı klasik dansları olan Vals 

Tango, Çaça gibi dansları da iyi bilmesi gerekir. Animatör ayrıca dans konusundaki 

birikimlerini daha yaratıcı bir yaklaĢımla yoğurarak uygulamalı ve yeni figürler elde 

etmelidir. 

 

1.4.2. Müzik 
 

Müzik notalarla yazılıp okunduğu için her millet tarafından anlaĢılabilecek evrensel 

bir dil gibidir. Kültür etkinliklerinde, uluslar birbirlerini kültürel bakımdan en hızlı ve en 

çabuk Ģekilde müzikleri ile etkilerler. Animatörlerin, gerek uluslararası gruplarla, gerekse 

çocuklara yaptıkları animasyonlarda iyi derecede müzik bilgisine sahip olmaları ve bunları 

usulüne uygun olarak icra edebilmeleri gerekir. 

 

1.4.3. Spor 
 

Ferdi ve kolektif oyunlar Ģeklinde yapılan, genellikle yarıĢmaya yol açan, bazı kesin 

kurallara göre uygulanan bedensel hareketlerin tamamına “spor“ denir. Spor kiĢilere 

bedensel rahatlama sağladığı gibi izleyen kiĢilerin de hoĢça vakit geçirmelerini sağlar. Spor 

aynı zamanda bir gösteri sanatıdır. Animatörlerin sportif yapıya sahip olmaları ve sporla 

ilgili temel bilgileri iyi bilmeleri gerekmektedir. 

 

1.4.4. Tiyatro 
 

Tiyatro; insanı, insana, insanla anlatan görsel bir sanattır. Oyunların sahnelendiği 

yerdir. Tiyatro bir grup oluĢturan insanların topluca katıldıkları bir anlatım aracıdır. 

Animatörler aynı zamanda birer tiyatro sanatçısıdır. Tiyatro sanatçıları olan aktris ve aktörler 

nasıl rollerini sahnede sergiliyorlarsa, animatörler de animasyonlarını topluluklara uygun 

ortam ve yerlerde sergilemektedirler. Tiyatro sanatçılarında olduğu gibi animatörlerin de jest 

ve mimikleri animasyon gösterileri sırasında önem kazanır. 

 

1.4.5. Diksiyon 
 

Söz söylerken duygu ve düĢünceleri doğru, üslubuna uygun olarak anlatmak için sesin 

uyumu, söyleniĢi, sözcük ve hecelerin uzunluğu, kısalığı ve vurguları bakımından doğruluğu; 

jesti, mimiği, takınılacak tavırları yerinde ve güzel kullanma sanatıdır. Animatörlerin düzgün 

bir diksiyona sahip olması, artikülasyon bozukluklarının olmaması gerekir.  
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Bunun içinde seslerini ve nefeslerini doğru kullanmaları gerekmektedir. Türkçeyi 

doğru kullanmalı, kelimeleri yanlıĢ telaffuz etmemelidir. Bir animatör sahnede yaĢattığı 

kiĢinin karakterine bürünerek onun konuĢtuğu tarzda konuĢmalı, onun gibi hareket edip tavır 

takınmalıdır. 

 

1.4.6. Beden Dili 
 

Beden dili, insanların konuĢmadan davranıĢ, jest ve mimiklerle kendilerini 

karĢısındakilere anlatma sanatıdır. Beden dili tek baĢına anlatım aracı olarak görülmemelidir. 

Çocuk konuĢmaya baĢlamadan önce ihtiyaçlarını beden dili anlatmaya çalıĢır. KonuĢma, 

öğrenildikten sonra ise beden dili ile birlikte anlatım aracı olarak kullanır. Animatörler 

yaptıkları animasyonlarla beden dilini kullanarak anlatmak istediklerini daha kolay ve kısa 

yollardan anlatabilirler. Beden dili, insanlar arasında yakınlaĢma aracı olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin, el sıkma, kucaklaĢma, selamlaĢma beden dilinin en önemli 

unsurlarındandır. 

 

1.4.7. ĠletiĢim 
 

Ġnsanlarla iyi iliĢkiler kurabilmek için doğru iletiĢim yöntemlerini bilmek, kendimizi 

doğru ifade etmede önemli bir etkendir. Dinlemek ve söylemek iletiĢimin iki önemli temel 

ögesidir. Bunları uygun zamanlamayla kullanmak hem konuĢtuğumuz kiĢiyi anlamamızda 

hem de kendimizi anlatmamızda çok önemlidir.  

 

ĠletiĢim kurma yeteneğine sahip olmak için sempatik, hoĢgörülü olmak gerekir. 

Çevremizde aranan ve saygı duyulan bir kiĢi olmamız ancak bu yolla mümkündür. Ġnsanların 

çevreleriyle iyi iletiĢim kurmaları için önce kendileri ile barıĢık olmaları gerekir. Gösteri 

sanatçıları bu iletiĢimi kurmayı baĢaran kiĢilerdir. Animatörlerin çevreleri ile iyi ve çabuk 

iletiĢim kurabilen kendileri ile barıĢık insanlar olması gerekir. Çevrelerine karamsarlık değil 

umut, neĢe ve pozitif enerji yaymaları gerekir. 

 

1.4.8. Psikoloji 
 

Ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı olmak, mantıklı karar verebilme yeteneğine sahip 

olmak, güdülenme ve teĢvik etme yeteneği ancak psikolojik olarak sağlıklı kiĢilerin 

yapabileceği davranıĢlardır. KarĢımızdaki insanların ruhsal durumlarını analiz etmemiz, 

onları doğru olarak anlayabilmemiz için psikoloji bilgisine sahip olmamız gerekir. 

Animatörlerin hem psikolojik açıdan sağlıklı olmaları gerekir hem de karĢılarındaki 

topluluğun psikolojik durumunu analiz etmeleri gerekir. 

 

1.4.9. Yaratıcılık 
 

Yaratıcılık bütün insanlarda var olan gizil güçtür. Yaratıcılık, önceden birbirleriyle 

iliĢkisi olmayan, malzeme ve düĢünceler arasında bağlantı kurma, bunları algılama, 

görebilme bilinenin ve bilincinin sınırlarını aĢarak düĢünceleri estetik biçimde tekrar 

düzenleyebilme ve kalıplardan kurtulmadır. Bir animatörün gösterilerinde baĢarılı olabilmesi 

için yaratıcı olması çok önemlidir. 
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1.4.10. Yabancı Dil 
 

Animatörlerin animasyonlarını iyi ve doğru anlatabilmeleri için mesleği ile ilgili bir 

veya birkaç dili rahatça konuĢabilecek ve kendilerini ifade edebilecek düzeyde yabancı dil 

bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Ġyi bir animatörün yukarıda sayılan özellikleri dıĢında mesleklerine yetecek kadar ıĢık 

ve ıĢık kaynaklarının iĢlevlerini, animasyon yorumuna uygun ıĢıklama yöntemlerini, tarihsel 

süreç içerisinde giysilerin kullanılmasını, makyaj ve makyaj malzemelerinin kullanımını, 

makyaj uygulamalarını, yüz boyama, mask kullanma konularını bilmesi gerekmektedir. 

 

1.5. Çocuk Animatörünün Özellikleri 
 

 Çocuk animatörleri her Ģeyden önce çocukları sevmeli, onlara değer vermeli ve 

iyi bir gözlemci olmalıdır. 

 Çocukların geliĢim özelliklerini çok iyi bilmelidir. 

 Çocukların düĢünce ve davranıĢlarına karĢı sabırlı ve güler yüzlü, her an 

iletiĢime açık olmalıdır. Yaratıcı çocukların yorucu oldukları unutulmamalıdır. 

 Gösteride kullanılacak temalar çocukların günlük yaĢamlarına yakın, basitten 

karmaĢığa doğru, estetik ve yaratıcılıklarını arttıran, ilgilerini ve meraklarını 

uyandırıcı, esprili, eğlence içerikli konular içermelidir. 

 Etkinlikler sırasında çok fazla komutlar verilmemeli ve oyunu kesmemeye 

dikkat edilmelidir. Çocuğa zaman verilmeli,çocuk cesaretlendirilmelidir. 

 Animasyon öncesi bir ön hazırlık yapmalı, araç ve gereçleri önceden 

hazırlamalı grubu toplayarak çocuklara, etkinliğin baĢlayacağı ve etkinliğin ne 

olduğu söylemelidir. 

 

1.5.1. Çocuk Animatörlüğünde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

 Grubun yapısını, ortak amaçlarını, değer yargılarını ve duygularını 

anlayabilmeli ve Ģartlara uygun davranıĢlar sergilenmelidir. 

 Tehlikeli riskleri tahmin etmek ve riske girmemek, çocukları risklerden korum 

oldukça önemlidir. 

 Oyunlar fizyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel açıdan sakıncalı olmamalıdır. 

 Sağlık, güvenlik ve hijyen kurallarına uygun olmalıdır. 

 Zamanlama iyi belirlenmelidir. 

 Uygun ödüller seçilmelidir. 

 Kurallar açıklandıktan sonra oyun ve yarıĢma baĢlatılmalı, uygun yer ve 

zamanlarda oyunlar arasında fıkralara, Ģovlara yer verilmelidir. 

 Oyunlara gönüllü katılmalıdır, gönüllü katılmaları için çocuklar teĢvik 

edilmelidir. 
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1.6. Animasyonun Yararları 
 

Animasyonun yararlarını incelemek için konuyu iki boyutlu ele almak gerekmektedir. 

Bunlardan birinci boyutu, animasyonu organize ederek izleyicinin beğenisine sunan 

iĢletmeler açısından, ikinci boyutu ise animasyonu izleyenler açısından ele almak 

gerekmektedir. 

 

1.6.1. ĠĢletme Açısından Yararları  
 

ĠĢletmeyi diğer iĢletmelerden farklı kılar, iĢletmenin müĢteri potansiyelini arttırır. 

MüĢteri iĢletme iliĢkilerini geliĢtirerek müĢteri memnuniyetini arttırarak iĢletmenin reklamını 

yapar. Ġyi diyalog kurarak onların tekrar aynı iĢletmeyi tercih etmelerini sağlar. ĠĢletmeleri 

sadece tatil yapılan yer olmaktan çıkararak eğlenilen ve hoĢ vakit geçirilen yer haline 

getirmek gerekir. 

 

1.6.2. Ġzleyici Üzerinde Yararları 
  

Animasyonlar insanlara sadece hoĢça vakit geçirten bir gösteri değildir. Animasyon 

hangi yaĢta olursa olsun onları eğlendiren, eğlendirirken eğiten ve rehabilite eden bir iletiĢim 

aracıdır. Bu sebeple, animasyonun insanlar üzerindeki etkileri Ģu baĢlıklar altında 

sıralanmaktadır. 

 

 Ġzleyicilerin yaratıcılığını ve hayal gücünü arttırır. 

 ĠĢbirliği yapma, paylaĢma, kendilerine ve topluma karĢı sorumluluk duygularını 

geliĢtirir. 

 Ġlgi alanlarını açığa çıkararak yeteneklerini geliĢtirir. 

 Ġzleyicinin izleme sırasında duygusal yönden rahatlamasını, deĢarj olmasını 

sağlayarak onların duygusal geliĢimine katkıda bulunur. 

 Diksiyon ve dil geliĢimini sağlar. 

 Ġzleyenlerin fiziksel, ruhsal, zihinsel, geliĢimini sağlayarak onlara olumlu kiĢilik 

özellikleri kazandırır. 

 Ġnsanların kendilerini toplum içerisinde ifade etmelerini (özgüvenlerini)  sağlar. 

 DeğiĢik kültürler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak onların kültürel 

bilgi kazanmalarına katkıda bulunur. 

 

1.7. Çocuk Animasyonunun Uygulama Alanları 
 

Çocuklara yönelik animasyonlar amaç, konu, dil, araç ve hedeflenen sonuçlar 

açısından farklılık gösterir. Çocuklara yönelik animasyonların zaman ve mekânları da 

farklıdır.  
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1.7.1. Doğum Günleri 
 

Çocuklara yönelik animasyonlar, doğum günü kutlamalarda sıkça uygulanır. Bu 

animasyonlar genellikle çocuğun bulunduğu okul öncesi eğitim kurumlarında, evlerde veya 

bu amaçla kiralanmıĢ olan mekânlarda yapılır. Doğum günlerinde çocukları eğlendirmesi 

için palyaço, kuklacı ve animatörler çağrılır. 

 

Doğum günü olan çocuktan alınan bilgiler ya da diğer çocukların önerileri dikkate 

alınarak animasyonun yapılacağı mekân ve hazırlıklar (kostüm,gerekli araç-gereçler vb) 

belirlenir. Ortamın düzenlenmesinde süslemeler örneğin, sanat çalıĢmalarında çocuklara kedi 

merdivenleri, fenerler yaptırılabilir ve ortam bunlarla süslenebilir. Süslemeler yanında, 

oyunlar, gösteriler yapılabilir. Çocuklara değiĢik maskeler yapılabilir ya da hazır maskeler 

kullanılabilir. 

 

1.7.1.1. Doğum Günlerinde Yapılabilecek Animasyon Etkinlikleri 

 

 Komedi sihirbazlığı ( Ġllüzyon gösterileri ) 

 

 Sihirbazların sırları ustalık, el çabukluğu ve numaralarını bir tiyatro oyunu 

havasında sunabilme yeteneklerinden ibarettir. (Sihirli ipler, kaybolan yüksük vb.) 

 

 

Resim1.3:Komedi sihirbazı 

 

 Köpük balon show - bubble balon gösterisi 

 

Köpük balonların içinde müzik eĢliğinde dans edilerek yapılan etkinliklerdir. 
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Resim1.4:Köpük balon gösterisi 

 

 Eğlenceli bilim deneyleri aktivitesi 

 

Tüm çocukların birebir katıldığı interaktif neĢeli bilim deneyleri ve çılgın projeler 

yapılarak doğum gününe katılan tüm çocuklara çalıĢmalar sonunda bilim adamı sertifikaları 

verilir. 

( Zıp zıp Ģekerlemeler / Aktif yanardağı / Helyum balonları / Çılgın macunlar) 

 

 

Resim1.5:Deney yapımı 

 

 Sosis balon sahne show ve hediyeler 

 

Doğum günlerinde çeĢitli renklerdeki sosis balonlarla  çeĢitli Ģekil ve figürler yapılır. 
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Resim1.6:Sosis balon gösterisi 

 

 Doğum günü konseptli parti malzemeleri ve süslemesi 

 

Çocuğun isteğine özel konseptli parti malzemeleri ve mekân süslemesi yapılır.( Tabak 

- bardak - çatal - masa örtüleri - peçete - happy bırthday yazısı fosfor süslemeler - tavan ve 

duvar süslemeleri - balon süslemesi vb.) 

 

 

Resim1.7:Temalı masa düzeni 

 

 Kağıt katlama etkinliği (Origami) 

 

Origami aktivitesi eğlenceli beceri gerektiren ve sorumluluk gerektiren en güzel 

oyunlardan  biridir.( Sınırsız sayıda rengârenk küçük kâğıtlardan oluĢan kuĢlar vapurlar 

ördekler) 
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Resim1.8:Origami 

 

 Palyaço  

 

Aktivitelerinde müzik ağırlıklı animasyon oyunları oynatarak çocukları eğlendirirler.  

 ( Hediyeler - sosis balonlardan çeĢitli figürler , çocuklara yüz boyama aktivitesi ) 

 

 

Resim1.9:Palyaço aktivitesi 

 

 Karikatürist ve geçici dövme  

 

Doğum gününde tüm parti çocuklarına geçici dövme yapılır ya da davetli ve 

çocuklarının karikatür çizimleri yapılarak günün anısı olarak hediye edilir.  
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Resim1.10:Karikatür aktivitesi 

 Pinyata  

 

Doğum günlerinde çocukların en çok sevdiği oyun Ģeklidir. Çizgi film 

karakterlerinden oluĢan sünger bop, Mini Mouse, Miki Mouse,  tavĢan, çiçek, yıldız, 

örümcek adam, Batman gibi isteğe göre pinyata hazırlanır. 

 

Figürlü kâğıt bir kutudur. Ġçi eğlenceli Ģekerleme, çikolata ve oyuncakla doludur. 

Çocukların sırayla gözü bağlanır ve ellerine pinyata sopası verilir. Bu sopayla bir defa 

pinyataya sallamasına izin verilir. Amaç kâğıt kutuyu vurup delmektir.  Delinen kutudan 

dökülen hediyeleri kapıĢmak çocuklar için eğlenceli bir aktivitedir. 

 

 

Resim1.11:Pinyata 

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 

 Doğum günü partisinin mekân geniĢliği çocukların oyunlar oynamaları için 

geniĢ ve rahat bir ortam olması onların eğlencelerini iki kat arttıracak, oyunlar 

ve danslar daha rahat gerçekleĢecektir. 

 Doğum günü pastasını minik arkadaĢın istediği görselde seçmek onu çok daha 

mutlu kılacaktır. 
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 Doğum günü organizasyonları için parti baĢlangıç saatinin öğleden sonraki bir 

zaman dilimi içerisinde planlamak gelecek olan misafirlerinizin ve günün en 

uygun zamanı olması açısından dikkat ediniz. 

 Doğum günü organizasyonunda sadece yüz boyama ve sosis balon vermekten 

baĢka etkinliklerde yapılmalıdır. Burada önemli olan mini clup dansları, balon 

dansları, heykel danslarını yaptırabilmektir.Çocuklarla grupsal ya da bireysel 

oyunları haksızlık yapmadan adaletli bir Ģekilde paylaĢtırılmak, palyaçonun 

çocukların o günkü psikolojilerine göre davranmaları, doğum günü çocuğuna 

özel ilgi göstermelidir. 

 

1.7.2. Sünnet Törenleri 
  

Sünnet törenlerinde sünnet olan çocuk  korku, endiĢe ve stres yaĢar. Bir yandan onun 

için muhteĢem bir gün olacağını düĢünürken bir yandan baĢına ne geleceğinden kendini 

alıkoyamaz. Çocuğun yaĢadığı bu stresli durumu azaltmak ve ona rahat, mutlu bir ortam 

sağlamak animasyon etkinlikleri ile mümkündür. Böylece çocuğun ve sünnet törenine 

katılanların olumsuz düĢüncelerden kurtularak eğlenmeleri sağlanabilir. Salonun ve odanın 

süslenmesi, kostümlü karakterler, sihirbaz, hokkabaz, tel cambazı, alev yutan adam, dans ve 

playbeck showları yapılabilir.  

 

1.7.3. Özel Gün Ve Haftalar 
  

Özel gün ve haftaların kutlanmasında anlatımın daha kalıcı olması için olayların 

canlandırılmasında animasyonlardan faydalanılır. Bir Ģehrin düĢman iĢgalinden kurtuluĢunun 

o günlerdeki gibi yeniden canlandırılması, milletimizin iĢgal kuvvetlerinin temsilen yurttan 

kovulması animasyona birer örnektir. Anneler günü, babalar günü, yeni yıl vb. özel gün ve 

haftalar animasyon gösterileriyle kutlanabilir. 

   

1.7.4. Tatil Köyleri 
 

Tatil köylerinde animasyon gösterileri son yıllarda adeta zorunlu hale gelmiĢtir. 

Çünkü turizm iĢletmelerinde promosyon ve kalite bakımından bir yarıĢ olması, kolay 

yapılabilir olması sebebiyle uygulama alanlarından birisi de tatil köyleridir. 

 

Tatil köylerinde animasyon etkinlikleri ailelere ve çocuklara yönelik olmak üzere iki 

farklı Ģekilde planlanıp uygulanmaktadır. Tatil köylerinde 3-6 yaĢ grubu çocukları için mini 

kulüpler, 7-8 yaĢ çocukları için midi kulüpler, 9-12 yaĢ çocukları için maksi kulüpler hizmet 

vermektedir. Bu kulüplerde çocukların gün boyu aktivitelere katılımları sağlanırken 

ailelerine de rahat tatil yapma imkânı sağlanmaktadır. 

 

Mini kulüp, çocukların boĢ zamanlarını geçirdikleri bir yerden ziyade eğlenerek 

becerilerini geliĢtirebilecekleri bir yer olmalıdır. Tatil süresi boyunca misafirlerin çocuklarını 

gönül rahatlığı ile bıraktıkları ve kendilerine zaman ayırdıkları yer mini kulüplerdir. Mini 

kulüp programı zengin ve aktif içerikli olmalıdır. Aileler ve çocukları için her hafta tanıĢma 

kokteylleri, çocuk kermesi, çocuk defilesi, çocuk karnavalı, piknik partisi, fotoğraf çekimi 

spor ,el sanatları ,dans etkinlikleri düzenlenmelidir. 
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1.7.5. Çocuklara Hizmet Veren Kurumlar 
 

Mağazalar, çocuk restoranları, kulüp ve yuvalar gibi çocuklara hizmet veren 

kurumlarda çeĢitli animasyon gösterileri düzenlenerek çocukların eğlenmeleri sağlanır. 


 Mağazalar 
 

Mağazalarda çocuklar palyaçolar tarafından karĢılanıp yüzleri boyanabilir. Dans, 

playback gösterileri, çocuk mankenlerden oluĢan mini bir defile ve çekiliĢler yapılarak 

çocuklara hediyeler verilebilir. 


 Çocuk restoranlar 

 

Restoran balonlarla süslenir, özel çocuk menüleri hazırlanır, dev giysi kostümlü çizgi 

film karakterlerinin eĢliğinde yemek servisleri yapılır. Yemek sonrası çocuk tiyatrosu ve 

kukla gösterileri yapılır. 



 Kulüp ve yuvalar 

 

Etkinlikler çocukların oyun oynayarak eğlenceli bir öğrenme ortamı içerisinde yaĢları 

ve bireysel gereksinimleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. YaĢayarak, uygulayarak 

öğrenmeleri sağlanır. Deneyler, drama, mini tiyatro, müzik, sanat çalıĢmaları, Türkçe 

etkinlikleri, yabancı dil, ritim- dans bilgisayar etkinlikleri ve çevre gezileri ile çocukların gün 

boyu eğlenerek öğrenecekleri ortam sağlanmalıdır. Serbest zaman etkinlikleri ile 

dinlenmeleri ve eğlenmeleri sağlanmalıdır. Bu etkinlikler boya çalıĢmaları, kâğıt iĢleri, kolaj 

çalıĢmaları artık materyallerle çalıĢma, kil ve seramik hamuru çalıĢmaları ve merkez 

etkinlikleridir. 

 

1.8. Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Yönelik Animasyon 

Gösterilerinde Kullanılan Araç Gereçler 
 

Okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik animasyonlarda canlı renkler içeren 

kostümler, maskeler, kuklalar, yüz boyama ve kullanılmıĢ süs eĢyalarından oluĢan 

aksesuarlar kullanılabilir. Bu tür araç gereçler gösterileri çekici hale getirecektir. Ancak bu 

malzemelerde abartıdan kaçınılmalıdır. Ayrıca klasik müzikler, film müzikleri, çeĢitli ritim 

aletleri, efektler de yararlı araç gereçlerdir. 

 

Animasyon etkinliklerinde kullanılacak kostüm, kukla, baĢlık ve maskelerde 

korkutucu, ürkütücü figürler kullanılmamalı, çocukların hoĢuna giden ilgi çekici özellikleri 

içeren figürler tercih edilmelidir. 
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1.9. Çocuklara Yönelik Animasyon Etkinlikleri 
 

Gerek tatil köylerinde gerekse restoran, mağaza, çocuk kulüpleri gibi mekânlarda rutin 

olarak ya da sadece özel günlerde uygulanmak üzere çeĢitli animasyon etkinliklerinden 

yararlanılabilir. Kukla gösterisi, resim, hamur, kum oyunları, danslar, drama, 

Legolar,yumurta boyama, patates baskısı gibi etkinlikler okul öncesi eğitimde sıkça yer alan 

etkinliklerdir. 

 

 Yüz boyama:  

 

Yüz boyama çalıĢmaları çeĢitli animasyon etkinliklerinde (doğum günlerinde, sünnet, 

kutlama, yılbaĢı, bayram kutlamaları vb.) sık kullanılan çocukların ilgisini çeken bir 

çalıĢmadır. Okul öncesi çocukları yüz boyama etkinlikleri ile kendilerine bir dünya kurarlar 

ve yerine geçtikleri rolü benimseyerek baĢkalarının duygu ve düĢüncelerini anlama, grup 

çalıĢmaları yapma ve iĢ birliği becerilerini geliĢtirir. Yüz boyama ile palyaço, farklı hayvan 

figürleri, ülke bayrakları, masal kahramanları figürleri boyanabilir. Yüz boyama çalıĢmaları 

yapılırken kirpiklere, gözlere, kaĢlara, dudaklara sürülen özel boyalar, farlar, kalemler, 

pudralar, simler, ruj boyalar, sprey boyalar, çıkartmalar dövmeler kullanılır. Yüz boyama 

malzemeleri seçilirken malzemenin sağlığa uygun, temiz ve kaliteli olmasına dikkat 

edilmelidir. 

 

Resim1.12:Yüz boyama 

 

Etkinlik 1 

 

Çocuklara herhangi bir hikâye okunur. Daha sonra çocukların yüzleri hikâyedeki ya da 

öyküdeki karakterleri temsil edecek nitelikte boyanır ve çocuklardan bu karakterleri 

canlandırmaları istenir. 
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Etkinlik 2 

 

Herhangi bir özel günde (doğum günü, yılbaĢı, bayram kutlamaları vb)çocukların 

yüzleri çeĢitli çizgi film karakterleri, palyaçolar ve masal kahramanları gibi boyanır ve 

çocukların serbestçe hareket etmelerine olanak tanınır. 

 

Kukla ve kukla gösterileri 

Okul öncesi dönemdeki çocukların büyük zevk aldıkları kuklalar hazır alınabilecekleri 

gibi eğitimci tarafından da kolayca yapılabilir. Kuklalar çocukların hoĢça vakit geçirmelerini 

sağlayarak onları neĢelendiren bir animasyon etkinliğidir. Çocukların hayal güçlerini ve 

yaratıcılıklarını destekler ve onların düĢüncelerini rahatlıkla ortaya koyabilmelerine yardımcı 

olur. Kuklalar, çocuklarla birlikte hazırlanabilir. Kâğıttan, bezden, plastikten, telden, 

süngerden, tahtadan, ipten vb. gibi çeĢitli malzemelerden kukla yapılabilir. Yapılan bu 

kuklalarla çocuklar hikâye oluĢturur, duygu ve düĢüncelerini ifade ederler. 

 

Etkinlik 3 

 

Renkli dergilerden kesilmiĢ çocuk resmi, kumaĢ parçaları, düğmeler yapıĢtırıcı ve 

mukavvalar çocuklara verilir. Bu malzemeler her çocuğun ailesinden de istenebilir. 

Çocuklar, kesilmiĢ resmin üzerine kumaĢ parçaları ile uygun bir elbise keserler,elbiseleri 

yapıĢtırırlar ve düğmelerle süslerler. Kuklayı oynatmak için gerekli çubuk kısmı 

mukavvadan keserler, resmin arkasına yapıĢtırırlar ve çomak kukla yaparlar. Her çocuk 

yaptığı kuklalarla kendi yarattıkları bir hikâyeyi anlatır. 

 

 Boya çalıĢmaları  

 

Çocuklarda resim yapma ilgisi 2 yaĢlarında baĢlar. Okul öncesi dönemde çocukların 

farklı malzemelerle yaptıkları resim çalıĢmaları ile çocuğun yaratıcılığı geliĢirken estetik 

algısı da desteklenmektedir. Aynı zamanda grup halinde yapılan çalıĢmalarla çocuk diğer 

arkadaĢlarının yapmıĢ oldukları çalıĢmaları görerek baĢkalarının yaptıklarını onaylama takdir 

etmeyi de öğrenmiĢ olur. Resim çalıĢmaları önceleri çocuklar için kaslarını kontrol edebilme, 

yeni beceriler öğrenme ve yeni deneyimler kazanma iken sonraları pastel, mum boya ya da 

sulu boya gibi resim malzemelerini rahatlıkla kullanabilecekleri bir aĢamaya geldikleri 

zaman hayal ettiklerini, çevrelerinde gördüklerini, düĢündüklerini, ifade etmek, problemleri 

yansıtmak için baĢvurdukları bir yol olabilir. Okul öncesi dönemde çocukların yaĢ ve geliĢim 

düzeyleri doğrultusunda seçilerek verilen boyalar ve boyaları kullanırken verilen yönergeler 

çocuğun yaratıcılığını, resim yapma becerisini geliĢtirecektir. 

 

Etkinlik 4 

 

Masalara çocuk sayısı kadar sulu boyalar, su kapları, fırçalar konulur. Çocuklara 

ellerinin iç yüzeyini istedikleri renklerde boyamaları istenir. Çocuklar ellerini boyadıktan 

sonra kâğıtlara bastırırlar. Çocuklarla “Ellerim Tombik Tombik “ Ģarkısı söylenir. 
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 Yoğurma maddeleri ile yapılan çalıĢma (oyun hamuru)  

 

Tuz seramiği, kil, kağıt hamuru, talaĢ hamuru, seramik hamuru, pasta hamurları ve 

macun, okul öncesi çocuklarının yaratıcılıklarının geliĢmesinde etkili malzemelerdir. Bu 

maddelerle yapılan çalıĢmalarda çocuklar düĢünürler, yeni buluĢlar ortaya koyarlar, el 

becerileri geliĢir ve kendilerine güvenleri büyük oranda artar. 

 

Okul öncesi dönem çocukları ile kil, tuz seramiği veya hamur gibi malzemelerle 

çalıĢmalar yaparken öğretmen çocukların yapmıĢ olduğu ürün hakkında çocuklarla sohbet 

ederek düĢünmelerini sağlar ve onların dil geliĢimlerini destekler. Ayrıca çocuk, hamur 

çalıĢmaları ile yumuĢaklık sertlik özelliklerini veya değiĢik renklerde kullanılan 

malzemelerle renkleri de öğrenebilmektedir. 

 

Üç yaĢındaki bir çocuk yoğurma maddesini mıncıklamaktan ve yoğurmaktan zevk 

alır. Sonra yaptıklarını kontrol etmeye baĢladığı zaman elindeki maddeyi biçimlendirmeye 

baĢlar. Ġlk önce yuvarlak ve yılana benzer Ģekiller meydana getirir. 

 

Dört-altı yaĢ arasında çocukların yaptıkları Ģekiller, daha belirgin hâle gelir. 

Heykeller, çiçekler, hayvanlar, meyve insan figürleri vb. çeĢitli Ģekiller yaparlar. Bu 

figürler, düğme, boncuk, ip, pul vs. malzemeleri kullanılarak süslenebilir. Çocuklar bu 

yapmıĢ oldukları ürünlerle hikâyeler oluĢturabilir ve canlandırmalar yapabilirler. 

 

Etkinlik 5 

 

Öğretmen çeĢitli renklerde tuz seramiği hazırlar. Tuz seramiğinin yanına simler, 

pullar, boncuklar, çeĢitli renklerde minik daireler Ģeklinde kesilmiĢ el iĢi kâğıtları koyar. 

 

Çocuklara kelebekler yapabileceklerini söyler. Ġstekli çocuklar, kendilerine özgü 

kelebekler yaparlar. Öğretmen yapılan kelebeklerin alt kısmına kalın teller takarak 

kelebeklerin yüzük kukla olmasını sağlar. Çocukların parmaklarına yaptıkları kelebekler 

takılır ve çocuklar kelebeklerle hikâye oluĢtururlar ve hikâyeleri anlatırlar. 

 

  Kum oyunları  

 

Okul öncesi çocuklarının büyük zevk aldıkları animasyon etkinliklerinden biri de kum 

oyunlarıdır. Kum oyunları, özellikle yaz aylarında sıkça kullanılan bir animasyon 

etkinliğidir. Çocuklar kum ile oynarken hayali kuleler, yollar, köprüler, Ģehirler, arabalar, 

bebekler vb. yaparlar. Bu, çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini destekler. 

Çocukların dokunma duyuları geliĢir, grup içinde paylaĢma ve iĢ birliğini öğrenirler. Ayrıca 

kumu avucuna alma, kovaya koyma, kürek ile kovaya koymaları sonucu küçük kas becerileri 

artar. Kum oyunları oynarken kum ıslatılarak kürek, tırmık, kova, plastik bardaklar 

yardımıyla çocuğun eğlenceli vakit geçirmesi sağlanır. 
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 Müzikli danslar  

 

Okul öncesi çocukları için en sık hazırlanan animasyon etkinliklerinden birisi de 

müzikli danslardır. Müzikler çocukların yaĢlarına uygun olarak enstrümanlarla çalınabileceği 

gibi bir kasetten, CD’den de yararlanarak da çalınabilir. Çocuklar müzik eĢliğinde istedikleri 

gibi hareket ederler. Dans ederken çocuklar hoĢça vakit geçirebilecekleri gibi çevrelerinde 

gördükleri farklı hareketler de hayal güçlerinin geliĢmesini sağlar. 

 

Etkinlik 6 

 

Öğretmen çocuklara Ģöyle kısa bir öykü anlatır. “Tüm hayvanların yaĢadığı bir ülke 

varmıĢ. Bir dans gösterisi hazırlamıĢlar, gösteriye katılmak isteyenler hazırlansın.“ der. 

 

Çocuklar istedikleri hayvanın rolünü üstlenirler. Makyajlar yapılır, aksesuarlar takılır, 

müzik eĢliğinde dans edilir. 

 

  Doğaçlama–drama  

 

Yaratıcı drama, bir grup çalıĢması içinde çocukların olgu ve olayları kendi 

yaĢantılarından, gözlemlerinden yola çıkarak yeniden düzenlemesi ve oyunsu süreçler 

içerisinde doğaçlama, rol oynama tekniklerini kullanarak yorumlamaları ve 

canlandırmalarına denir. Doğaçlama, anında yaratmaktır. Yaratıcı drama etkinliklerine 

katılmak, çocukların yaratıcılıklarının geliĢmesinde algılamalarında, dil geliĢimlerinde büyük 

rol oynar. Çocuk, drama çalıĢmaları ile eğlence ihtiyacını karĢılar, öğrenmesi desteklenir. 

Ġyimser, kendine güvenen, olumlu kiĢilik geliĢtirmelerine yardımcı olur. Drama 

çalıĢmalarında çocuklar serbest bırakılmalı, rolleri istedikleri gibi oynamaları sağlanmalıdır. 

 

Etkinlik 7 

 

Öğretmen önceden çocuklarla birlikte serbest zaman etkinliğinde çeĢitli yaprak 

figürleri hazırlar. Her bir ağaca ait yaprakları ipe takar ve çocukların boyunlarına asar. 

Çocuklarla boyunlarına asılan yaprak hakkında konuĢur. Mevsimler ve hava olaylarına 

uygun doğa olayları konulu müzik açar ve çocukların dans eden ağaçları canlandırmalarını 

ister. 

 

 Komedi sihirbazlığı  

 

Okul öncesi çocukları için kullanılan animasyon etkinliklerinden birisidir. Sihirbaz 

birbiri ardına yaptığı çeĢitli komik hareketler ve sihirbazlık gösterileri ile çocukları 

eğlendirir. 

 

 Çizgi film  

 

Çizgilerle Ģekillerin hareket etmesinden oluĢan çizgi filmlerde canlı, sevimli çizgi film 

kahramanları çocukların büyük ilgisini çeker. 
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 Legolar 

 

Okul öncesi çocuklarının yaratıcılıklarını destekleyici farklı renk ve Ģekillerden oluĢan 

lego parçaları yan yana getirilerek çeĢitli Ģekiller elde edilir (ev, araba, uçak, ağaç vb.). Lego 

oynarken çocuklar grup içinde paylaĢma, iĢ birliği öğrenirlerken bir ürünü tamamlama 

hazzını hissederler. Legolarla grup halinde yapılan animasyon etkinliklerinde çok ilginç 

Ģekiller çıkabilmektedir. 

 

 Baskı  

 

Okul öncesi dönem ile farklı malzemeler kullanarak (yaprak, ip, sünger vb) yapılan 

çalıĢmalardır. Okul öncesinde yapılabilecek baskı çalıĢmaları yaprak sünger, el ve parmak 

baskısı, ip baskısı vb. gibi baskılardır. 

 

 Sessiz film 

 

 Sessiz film iki grup arasında oynanır. Grup üyelerinden bir kiĢi, el kol hareketleri ile 

konuĢmadan kulaklarına fısıldanan bir filmi grup arkadaĢlarına anlatmaya çalıĢır. Grup 

üyeleri, anlatılan filmi tahmin etmeye çalıĢır. En çok film tahmin eden grup galip gelir. 

 

 Yumurta boyama 

 

 Okul öncesi dönem çocukları ile kullanılan animasyon etkinliklerinden biri de 

yumurta boyamadır. Yumurtanın alt tarafı küçük bir Ģekilde delinerek Ģırınga ile içi 

boĢaltılır. Yumurtanın kırılmaması için içine tutkal sürülür ve pamukla doldurulur. 

Yumurtalar guaj boya veya sulu boya ile değiĢik renklerde boyanabileceği gibi yumurtanın 

üzerine yaprak, yıldız gibi Ģekiller konulup tülle kaplanarak da boyanabilir. Yumurta ile 

yapılabilecek diğer bir çalıĢma da yumurtanın üzerine farklı renklerde mumlar damlatmaktır. 

 

 

Resim1.13:Yumurta boyama 
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Etkinlik 8 

 

Öğretmen çocukları bahçeye çıkarır. Çocuklar, bahçeden yaprak toplarlar ve sınıfa 

dönerler. Öğretmen daha önceden yumurtaların altını deler içini fırça yardımı tutkal sürer, 

içine pamuk doldurur. Yumurtaların kırılmasını önler ve yumurtaları boyamak için hazırlar. 

Çocuklar yumurtaları alır, istedikleri renklerde yumurtaları boyarlar. Üzerine topladıkları 

yaprakları koyarlar ve tül ile kaplarlar.  

 

 TaĢ boyama 

 

Çocukların bayılacağı bir diğer animasyon çalıĢması da çakıl taĢını baĢtan yaratma 

boya çalıĢmasıdır. Çakıl taĢları farklı renklerde boyanır, figürlerle süslenir. Klasik masal 

objeleri, günlük hayattan figürler yapılabilir. Boya olarak genelde akrilik kullanılır. Önce 

desen kurĢun kalemle çizilir, üzerini rengârenk boyalarla renklendirilir. 

 

Etkinlik 9 

 

 

Resim1.14:TaĢ boyama 

 

Etkinlik 10 

 

Çocuklarla birlikte bahçeye çıkılır uygun taĢlar toplanır. TaĢlar farklı renklerde 

boyanıp figürlerle süslenir. Klasik masal objeleri ve günlük hayattan figürler yapılır. 

Örneğin; prenses, canavar, cep telefonu, sihirli değnek, ĢimĢek, kara kedi, taç, elma, uzay 

mekiği, yılan... Aklınıza gelenleri hiç çekinmeden ve hatta düĢünmeden çakıl taĢlarının 

üzerine resmedin. Çizimlerin çok da detaylı, profesyonel olmasına gerek yok. Çizdiğiniz 

Ģeyin ne olduğu anlaĢılsın yeter. Minik bir keseye taĢlarınızı doldurun, keseyi çalkalayın ve 

taĢları ortaya saçın. Ardından taĢlarınızın üzerindeki sembolleri kullanarak bir masal 

anlatmaya baĢlayın. Her seferinde baĢka bir masal olmalıdır. 
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Resim1.15:TaĢ boyama oyunu 

 

 Kâğıt–karton iĢleri  

 

Okul öncesi dönem çocukları ile sıkça kullanılan bir diğer malzeme ise kâğıt ve 

kartonlardır. Kâğıt ve kartonlarla yapılan çalıĢmalar, çocukların el becerilerinin ve 

yaratıcılıklarının geliĢmesini sağlamaktadır. Ayrıca kâğıtlarla yapılan çalıĢmalar, çocuğu 

araĢtırmaya ve düĢünmeye yönelterek farklı kavramları öğrenmesini de sağlamaktadır. Kâğıt 

çalıĢmaları çocukların seçme, kara verme, iĢe baĢlama ve iĢi bitirme, akıl yürütme 

becerilerini geliĢtirirken el göz koordinasyonunu da sağlar. Kâğıt çalıĢmaları yapılırken 

gazete, mecmua, dergi ve çeĢitli ambalaj kâğıtlarından yaralanılabilir. 

 

Etkinlik 11 

 

Öğretmen, masaların üzerine balık figürleri çizilmiĢ renkli el iĢi kâğıtları, pullar, 

simler, boyalar, yapıĢtırıcı ve makas koyar. Çocuklar balık figürlerini keserler, üzerlerini 

simler ve pullarla süslerler. 

 

  Maske yapımı  

 

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için maskeler eğlendirici ve heyecan verici 

materyallerdir. Okul öncesi dönemdeki çocuklarla birlikte fon kartonları, boyalar, el iĢi 

kâğıtları, yapıĢtırıcı, paket lastiği ve süsleme için çeĢitli artık materyaller kullanılarak 

maskeler yapılabilir. 

 

Etkinlik 12 

 

Öğretmen çocuklarla birlikte çeĢitli yüz ifadelerine sahip (mutlu, üzgün, kızgın, neĢeli 

vb.) maskeler hazırlar. Çocuklar yaptıkları maskeleri takarlar, maskeler hangi yüz ifadesini 

taĢıyorsa o yüz ifadesiyle konuĢurlar. 
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 Palyaço 

 

 Kahkaha tufanı arasında gülünç kıyafetleriyle, düĢe kalka sirkin ya da gösterinin 

ortasında ilerleyerek komik hareketler yaparlar. Palyaçolar yüzlerini una bularlar  ya da 

pudra ile beyazlatırlar. Elbiseleri canlı renklerle yapılmıĢtır. Ayaklarında yırtık bir pantolon 

ve çok büyük ayakkabıları vardır. Animasyon gösterilerinde, özel günlerde çeĢitli 

Ģaklabanlıklar komiklikler yaparak çocukları neĢelendirir, eğlendirirler. Okul öncesi dönem 

çocukları palyaço kostümlerini çok sever. Çocuklar için de palyaço kostümleri hazırlanabilir 

ve çocukların da palyaço kostümleriyle gösteri yapmaları sağlanabilir. 

 

 Hokkabaz  

 

Özellikle turizm yörelerinde ve tatil köylerinde gösteri yapan kiĢilerdir. Birbiri ardına 

havaya fırlattıkları nesneleri yere düĢürmeden yakalayan, akrobatik hareketler yapan, elleri 

hünerli ve yaratıcı olan bireylerdir. 

 

 Ġp cambazı  

 

Çok eskiden beri var olan ip cambazları, yüksek bir yere gerili ip üzerinde bir sırığı 

denge aracı olarak kullanan kiĢilerdir. YürüyüĢ sırasında çeĢitli denge oyunları yaparak 

izleyicilerin yüreklerini ağzına getirirler. Turizm sektöründe, tatil köylerinde ve sirklerde 

gösteri yaparlar. 

 

 Hayvan eğiticisi  

 

Sirklerde hayvanları eğiterek gösteriler yapan kiĢilerdir. Turizm sektöründe özellikle 

insanların çok sık görmediği fok balığı, yunus, deniz ayısı gibi hayvanları eğiterek onlarla 

gösteriler yaparlar. Çocuklar tatil yörelerinde hayvanlarla yapılan gösterilere büyük ilgi 

gösterirler. 

 

 Mim sanatçısı 

 

 Mim, sözsüz sahne oyunudur. Mim sanatçıları söz yerine sadece dans, jest ve 

mimikleri kullanarak gösteri yaparlar. Yüz oyunlarını belirginleĢtirmek için makyaja 

baĢvururlar. 

 

1.10. Okul Öncesi Eğitim Dönemindeki Çocuklara Yönelik 

Animasyon Gösterilerinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Animasyon gösterileri sırasında kullanılacak materyallerin çocuklar açısından 

tehlike içermeyen, sağlıklarına zarar vermeyen nitelikte olması gerekir. 

 Hazırlanan ortamlar çocukların rahat edeceği Ģekilde düzenlenmelidir. Çocuklar 

rahat hareket olanakları bulamazlarsa aktif katılım gerçekleĢtiremezler. 

  Gösteriler sırasında kullanılan dil sade, anlaĢılır ve dil bilgisi kurallarına uygun 

olmalıdır. 
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  KonuĢma dilinde tonlama ve vurgulara dikkat edilmeli ve telaffuz hataları 

yapılmamalıdır. Ayrıca konuĢma dili canlandırılan karakterlere uygun olmalıdır. 

 Gösterilerde ele alınan temalar kültürel, milli, manevi değerlere ve gerçek 

hayata uygun, çocukları eğlendirirken düĢündüren nitelikte olmalıdır. 

  Gösteriler sırasında saldırganlık, Ģiddet içeren temalardan kaçınılmalı; barıĢ 

hoĢgörü iĢ birliği, iyimserlik, paylaĢma gibi temalar seçilmelidir. 

  Gösterilerde kullanılan kostüm, kukla, maske ve makyajlar, çocuklarda korku 

uyandırmayan sevimli ve yumuĢak hatlar içeren nitelikte olmalıdır. 

 

1.11. Animasyon Organizasyonunun Uygulanması 
 

1.11.1. Kitlenin (grubun) Özelliklerini Belirleme 

 
Bir animasyon organizasyonunda en önemli öğelerden birisi animasyon gösterisi 

yapılacak kitledir. BaĢlangıçta animasyon organizasyonunun yapılabilmesi için mutlaka 

kitlenin özelliklerinin belirlenmesi gerekir. 

 

 Sergilenecek olan animasyon, kitle ile doğrudan ilgilidir. 

 Animasyon organizasyonu uygulamadan önce kitle ile ilgili Ģu soruların, 

mutlaka cevaplarının alınması gerekir: 

 Kitlenin yaĢ grubu 

 Kitlenin eğitim seviyesi 

 Kitlenin kullandığı veya anlayabildiği dil ve aksanı 

 Kitlenin örf, adet, gelenek ve görenekleri 

 Önem verdiği milli ve manevi değerleri 

 Hassas olduğu tema, konu ve duygular 

 
1.11.2. Planlama 

 

Animasyon gösterileri ister birkaç kiĢiye, isterse kalabalık gruplara sunulsun mutlaka 

planlama yapılmalıdır. Organizasyonun ilk aĢaması planlamadır. Burada animasyonun 

amacını gerçekleĢtirmek için ihtiyaç duyulan her Ģeyi düĢünmek, tasarlamak ve belli bir plan 

dâhilinde uygulamaya koymaktır.  

 

Bir animasyonun planlaması Ģu baĢlıklar altında yapılmalıdır: Konu, oyunda rol alacak 

kiĢiler, yer, araç-gereç, tanıtım, değerlendirme. 

 

1.11.3. Araç Gereç ve Malzemeyi Hazırlama 
 

Bir animasyon gösterisi için planlama çerçevesindeki o gösteri için lazım olan özel 

animasyon malzemeleri veya gösteri sırasında hem animatörlerin hem de izleyicilerin 

kullanabilecekleri malzemeler önceden hazırlanır. Animasyon bir illüzyon gösterisi ise 

mutlaka illüzyonistin (animatörün) gösteri sırasında kullanacağı malzemeler önceden 

hazırlanmalıdır. 
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1.11.4. Kostüm ve Aksesuarları Hazırlama 
 

Uygulanacak animasyon için hazırlanacak kostümler ve aksesuarlar satın alınabileceği 

gibi, basit günlük kıyafetlerde değiĢiklik yapılarak da hazırlanabilir. Kostümle birlikte 

kullanılacak aksesuarları da (baĢlık, kolye, kemer, eldiven peruk vb) günlük hayatta 

kullanılan eĢyalardan seçmek mümkündür. Kahramanlara ya da figürlere uygun olarak basit 

günlük giysiler üzerinde çocuklarla birlikte değiĢiklikler yapılarak oluĢturulabilir. Örneğin 

eski bir Ģapka üzerinde süslemeler yapılarak palyaço Ģapkası elde edilebilir. 

 

1.11.5. Ortamı Hazırlama 
  

Animasyon etkinliklerinin en iyi Ģekilde uygulanması ve amacına ulaĢması için 

mutlaka bir ortama ihtiyaç vardır. Etkinliğin niteliğine göre çocuklara yeterli alan sağlanması 

önemlidir. Örneğin; kukla, illüzyon, akrobasi gösterisi mi? sanat çalıĢmaları mıdır? 

Yapılacak olan etkinlik belirlenir ve etkinliğinin türüne göre mekanın geniĢliği, yeri 

hakkında karar verilerek ortam oluĢturulur 

 

Araç-gereç ve malzemeler animasyon öncesinde hazır halde bulundurulmalıdır. 

Örneğin, el kuklaları kullanılacaksa perdesi açılıp kapanır nitelikte bir sahne ortamı 

düzenlenmelidir. Kullanılan sahne, çocukların boyuna uygun olmalıdır. 

  

1.11.6. Animasyon Organizasyonu Düzenleme 
 

Animasyon düzenlemek için önce amaç belirlenmelidir. Düzenlenecek animasyonun 

amacı ne olmalıdır? Hedef kitle kimlerdir? Animasyonun içeriği nasıl olmalıdır? Nerede, ne 

zaman yapılmalıdır? Gösteriye katılacak animatörler kimler olacaktır? Bu ve bunun gibi 

daha birçok konunun açık olarak belirlenmesi gerekir. Bu soruların cevabı verildikten sonra 

yapılan planlamaya göre animasyon düzenlemesi yapılabilir. 

 

1.11.7. KiĢileri YerleĢtirme 
 

Animasyon gösterilerinde izleyicilerin yerleĢtirilmesi önemlidir. Sahnenin ön arka ve 

yanlardan rahatça görülebileceği Ģekilde sahne önünde yerleĢtirmeler yapılmalıdır. 

Animatörler ya da animasyonda görev alacak çocuklar sahne arkasına ya da sırası geldikçe 

rolünü yerine getirmek için sahneye en kolay Ģekilde ulaĢabilecekleri yere konumlandırılır. 

 

1.11.8. Animasyonu Uygulanma  
 

Yukarıda sayılan kitlelerin özelliklerini belirleme, planlama, araç gereç, malzeme 

hazırlandıktan sonra düzenlenen animasyon organizasyonu uygulamaya konulur. Uygulama 

sırasında ses, müzik, ıĢık efektleri gibi materyallerin kullanımı da gerekebilir. Koordineli 

çalıĢmaya dikkat edilmelidir. Ses, ıĢık, düzeninde ayarlamalar daha önceden gösteri sırasına 

göre hazır halde bulundurulmalı ve gösteri baĢladığında da yerinde ve zamanında 

kullanılarak animasyon gösterisi sonlandırılmalıdır. Uygulama aĢamasına gelinceye kadar 

diğer tüm hazırlıkların bitmiĢ olması gerekir.  



 

29 

Uygulama ancak birkaç deneyimden sonra kazanılabilecek bir sonuçtur. Animasyon 

uygulamalarının her birinde eksiklikler ve aksaklıklar görülerek düzeltilir. Her yeni 

uygulamada daha mükemmele doğru gidiĢin olduğunu görmek uygulayıcıların da 

hazırladıkları animasyon gösterilerinden tıpkı izleyiciler gibi haz almalarını sağlar. 

 

1.11.9. Sonucu Çocuklarla Birlikte Değerlendirme 
  

Animasyon etkinlikleri sonucunda animatörler çocuklara yaĢadıkları ile ilgili soru 

sorarken çocuğun yaratıcılığını destekleyici yönde davranmalıdır. Bu nedenle soru 

Ģekillerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çocuğun yaratıcılığını, duygu ve düĢüncelerini 

kullanmasına yönelik sorular sorarak çocuğa yeni ve özgün yanıtlar verebilme yönünde 

teĢvik edici olunmalıdır. Örneğin ; “ Bana ormanı anlat.”Ģeklinde bir istek “Ormanda ne 

vardır?” sorusundan daha farklı ve ayrıntılı yanıt vermeye yönlendirecektir. Ġlk örnekteki 

soru açık uçludur. Çocukların ormanla ilgili deneyimlerinin, kiĢisel duygularını paylaĢmaları 

değerlendirme yapılarak desteklenmelidir. 

 

Etkinlik 1 

 

 Örnek Animasyon (ÇekiliĢ) Uygulaması 

 

ÇekiliĢ her ortamda düzenlenebilir. ÇekiliĢ düzenlemek ön hazırlığı gerektirir. 

ÇekiliĢe katılacak olan kiĢilere çekiliĢ hakkında bilgi verilmelidir. ÇekiliĢin amacı, gelirin ne 

Ģekilde kullanılacağı anlatılmalıdır. Kazanan numaralar tek tek ve heyecanlandıracak bir ses 

tonu ile söylenmelidir. ÇekiliĢe en küçük hediyenin dağıtımı ile baĢlanmalıdır. Böylelikle 

hediye kazanan kiĢi sevinirken diğer kiĢiler heyecanla çekiliĢi izlerler. ÇekiliĢ büyük ödüle 

geldiği zaman, heyecan da artmıĢ olur. Sınıf içinde yapılan ürünlerin, okul yararına hediye 

olarak dağıtılacağı örnek çekiliĢ uygulaması yapalım: 

 

ÇekiliĢin Adı: Hediye ÇekiliĢi 

ÇekiliĢ Tarihi: 31.05.2012 

ÇekiliĢin Yeri: Okul Salonu 

ÇekiliĢ Bilet Sayısı: 500 Adet (001-500 rakamları arası) 

Bilet Fiyatı: 3 TL 

Dağıtılacak Hediyeler: 

 10 adet çerçeveli resim 

 20 adet tuz seramiği çalıĢması 

 25 adet kalemlik 

 10 adet mobil çalıĢması 

 25 adet kolye 

 15 adet maske 

 50 adet çiçek 

 20 adet vazo 

 15 adet çeĢitli ebatlarda hediye kutuları 
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Yukarıdaki Ģekilde duyurular yapılır. Ġlk önce çekiliĢ için biletler hazırlanır. Biletler 

boyama kartlarından veya çıkartmalardan çocuklar ile birlikte yapılabilir. Biletlerin üzerine 

001‟den 500‟e kadar sayılar yazılır. Hazırlanan numaralı biletler katılımcılara satılır. 

 

ÇekiliĢten önce listede yazılı olan hediyeler bir yerde sergilenerek katılımcılara 

gösterilir. 

 

ÇekiliĢ saati geldiği zaman bir sunucu çekiliĢin amacını açıklar. ÇekiliĢ önceden 

hazırlanan bir torba içerisinde bulunan 001–500‟e kadar olan numaralar değiĢik kiĢiler 

tarafından birer birer çekilir. ÇekiliĢ aralarında fıkralar anlatılıp Ģiirler okunabilir. ÇekiliĢte 

kazananlara hediyeleri hemen teslim edilir. Hediyelerden satılmayan numaralara hediye 

çıkarsa çekiliĢ satılan numaralardan birisine çıkıncaya kadar devam eder. ÇekiliĢin sonunda 

da kısa bir değerlendirme ve teĢekkür konuĢması yapılması da uygun olur. 

 

Etkinlik 2 

 

Sıcak Soğuk 

 

Yer: Oyun Alanı 

 

Oyuncu Sayısı:10 katılımcı 

 

Süre: Onar dakika olmak üzere 2,3 kez oynanabilir. 

 

Oyunun kuralları 

Animatör bir daire çizer ve çocukların dairenin etrafına dizilmesini söyler. 

 

 Oyunu açıklar 

 

Sıcak dediğimde dairenin iç kısmına, soğuk dediğimde ise dairenin dıĢına çıkacaksınız. 

Siz dairenin içindeyken ben tekrar sıcak diyebilirim veya yarıĢmayla ilgisi olmayan bir 

kelime kullanabilirim. Böyle durumlarda yerinizden ayrılmayacaksınız. YanlıĢ yapan elenir. 

En sona kalan oyunu kazanır. 

Açıklama bittikten sonra oyun baĢlar. 

 En sona kalan yarıĢmayı kazanır ve ödüllendirilir. 

 

Etkinlik 3 

 

 Sandalye Kapmaca 

 

Yer: Özel günlerin kutlandığı alanlar 

 

Oyuncu Sayısı:10 katılımcı 
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Oyunun kuralları 

 

  Animatör, çocukların anne veya babalarından birinin oyuna katılabileceğini 

söyler. 

 Sandalyeler sırt sırta gelecek Ģekilde dizilir. Katılımcı sayısından bir eksik 

sandalye olmasına dikkat edilir. 

  Müzik ile birlikte katılımcılar sandalyelerin etrafında dönmeye baĢlarlar. 

 Müzik bittiğinde katılımcılar bir sandalyeye otururlar. 

 Ayakta kalan katılımcı oyundan ayrılır. 

 Son sandalyeye oturan yarıĢmacı, yarıĢmayı kazanır ve alkıĢlanır. 

 

Etkinlik 4 

 

Balon TaĢıma 

 
Oyuncu Sayısı: Oyun alanına uygun sayıda çocuklar 

 

Oyunun Kuralları: 

 

Animatör oyunu açıklar: 

 

 Bir kız ve bir erkek olmak üzere eĢ olacaksınız. 

 Ġkinizin ortasına yerleĢtireceğim balonu düĢürmeden dans edeceksiniz. 

  Balonu elinizle düzeltmeyeceksiniz. 

  Balonu düĢürmeden dans eden çift ya da çiftler süre bitiminde oyunu 

kazanırlar. 

 Açıklama yapıldıktan sonra oyun müzik eĢliğinde baĢlar. YarıĢmayı kazanan 

alkıĢlanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çocuk animasyonu uygulama alanlarını araĢtırınız ve fotoğraflayınız. Fotoğraflarla 

desteklenen çocuk animasyon uygulama alanları hakkında bir tablo hazırlayınız. 

Hazırladığınız tabloyu öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

Bu araĢtırmayı yaparken aĢağıdaki iĢlem basamaklarına dikkat ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizde çocuk animasyon çalıĢmaları 

yapan kulüp ve yuvaları belirleyiniz. 

 Farklı kulüp ve yuvaların okul öncesi 

öğretmenleri ile görüĢünüz. 

 AraĢtırmacı olunuz. 

 Farklı iĢletmelerde araĢtırma yapınız.  ĠletiĢimde olumlu tavır sergileyiniz. 

 Çocuk animasyon alanlarını ayrı ayrı 

inceleyiniz. 
 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Çocuk animasyonu uygulama alanlarını 

belirleyiniz. 

 Animasyon çalıĢmalarının çocukların 

yaĢ geliĢim seviyesine uygun olmasına 

dikkat ediniz. 

 Bulduğunuz çocuk animasyon 

uygulamalarının fotoğraflarını çekiniz. 
 Gerekli hazırlıklarınızı önceden yapınız. 

 Sonuçları tablo haline getiriniz.  
 Tablonuzu hazırlarken temiz ve düzenli 

olunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız 

 

1.  (  )  Görsel ve iĢitsel Ģekilde insan gruplarını eğitmek, eğlendirmek ve onlara mesaj 

vermek amacıyla yapılan canlandırmaya animasyon denir. 

2. (  ) Animasyonda canlandırma günümüzün komik tiplemeleri olduğu gibi tarihi bir 

kiĢilik, bir masal ve hayal kahramanı, bir hayvan veya bir meyve de olabilir. 

3. (  ) Animasyon çocukların sadece psiko-motor geliĢim alanını destekleyen zengin 

uyarıcılı bir çevre sağlar. 

4. (  )Animasyonun amacı sadece özel çocuklara fırsatlar verilerek kendilerini ifade 

etmelerine imkân sağlamak, duygu ve düĢüncelerini ifade etme becerisi 

kazandırmaktır. 

5. (  )  Fotoğrafçılık, yüzme, satranç, dağcılık gibi aktiviteler rekreasyon aktiviteleridir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6.  Çocukların boĢ zamanlarını gönüllü katılımlarıyla ve doyum sağlayıcı etkinliklerle 

geçirebilmeleri için turizm iĢletmelerince ya da belli kurumlarca düzenlenen yardımcı 

servis niteliğindeki boĢ zaman değerlendirme etkinliklerine ne denir? 

A) Çocuk oyunları 

B) Çocuk tiyatroları 

C) Çocuk animasyonları 

D) Çocuk kulüpleri 

E) Çocuk grupları 

 

7. Animasyonla ilgili aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlıĢ bilgi verilmiĢtir? 

A) Çocuklara eğlenceli bir öğrenme ortamı sunar. 

B)  Animasyonda öncelikli amaç bilgi ve beceri kazandırmaktır.  

C) Çocukların tüm geliĢim alanlarını destekler. 

D)  Ġnsanlara olumlu mesajlar verir. 

E) Yaratıcılığı arttırır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi animatörün özelliklerindendir? 

A) Konukların tatil boyunca hoĢ, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlar. 

B) Sahne, oyun ve spor aktiviteleri düzenler. 

C)  Kullanılan aktivitelerin tanıtımını yapar. 

D) Animasyon planlar  

E) Hepsi 

 

9.  Bir olayı canlandırmak ,hatırlatmak, kutlamak veya insanları eğlendirerek hoĢça 

vakit geçirtmek amacıyla düzenlenmiĢ olan eğlence veya anma toplantılarına ne denir? 

A) Animasyon 

B) Animatör 

C) Organizasyon 

D) Rekreasyon 

E) Eğlence 

 

10. Ġnsanların boĢ zamanlarında, eğlence, dinlence, spor amacı ile gönüllü katıldıkları 

faaliyetlere ne denir? 

A) Rekreasyon 

B) Animasyon 

C) Organizasyon 

D) Animatör 

E) Tatil 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 
 

0-72 aylık çocuklara yönelik özgün yüz ve vücut boyama çalıĢmaları yapabileceksiniz 

 
 

 

 

 
 Animasyonda karaktere uygun yüz ve vücut boyama (makyaj) teknikleri 

konusunda çeĢitli kaynaklardan internetten bilgi edininiz. 

 Topladığınız bu bilgileri konuyla ilgili resimleri de ekleyerek raporlaĢtırınız. 

Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

2. YÜZ VE VÜCUT BOYAMANIN ÖNEMĠ VE 

BĠREYLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 
 

2.1. Animasyonda Yüz-Vücut Boyamanın Önemi  

 
Animasyon gösterilerinde yüz ve vücut boyamak ve bu boyama Ģeklini de ilgi çekici 

Ģekilde abartmak çok önemlidir. Animasyon bir gösteri ve sahne sanatıdır. Bu sanatın ilgi 

çekici olması kostüm kadar yüz vücut ve boyama ile de doğrudan ilgilidir. Sadece kostümle 

yapılan bir animasyon renksiz sinema gibidir. Animasyonun bütünlüğünü sağlamak için yüz 

ve vücut boyamanın da yapılması gereklidir. Bazı animasyonlarda yüz ve vücut boyama, 

kostümden de daha önemli olup ön plana çıkabilir. 

 
2.1.1. Yüz Boyama Tanımı 

 

Canlandırılacak karakterin görüntüsüne bürünmek ve daha etkili bir yüz ifadesi 

kazanmak için boyalar, farlar, simler, kremler ve pudralar kullanılarak yapılan boyamadır. 

Ġlk çağlardan günümüze kadar birçok amaçla insanlar yüzlerini boyamıĢlardır. Ġlk olarak 

savaĢlarda, dinsel törenlerde, sahne sanatlarında ve eğlence amaçlı olarak yüzlerini 

boyadıklarını kaynaklardan öğrenmekteyiz. 

 

Günümüzde yüz boyama sanatı ve yüz boyama sanatında kullanılan malzemeler 

hızla artan tempoda geliĢmektedir. Özellikle çocuklar için düzenlenen etkinliklerin tümünde 

yüz boyama sanatından yararlanılmaktadır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Buna göre çocuklarda yüz boyama uygulamaları Ģu Ģekildedir: 

  

 Çocuk tiyatrolarında, 

 Yaratıcı drama etkinliklerinde, 

 Doğum günü kutlamalarında, 

 ġenlik ve karnavallarda, 

 YılbaĢı partilerinde, 

 Okul partilerinde, 

 Düğünlerde, 

 Çocuk kulüplerinde, 

 Spor müsabakalarında yüz boyama sanatından yaralanılmaktadır. 

 

 

Resim2.1:Yüz boyama 

 

 Yüz boyama karakter örnekleri 

 

Yüz boyama karakter örneklerini hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı da katarak 

oluĢturabilirsiniz. Ġstenilen her desen, figür, motif veya serbest resim yüze uygulanabilir. 

 

AĢağıda yüz boyamada yararlanılabilecek karakter örnekleri verilmiĢtir. 

 

 Ġnsan figürleri 

 Hayvan figürleri 

 Bitki motifleri 

 Ülkelerin bayraklar 

 Spor kulüplerinin bayrak renkleri 

 Geometrik Ģekil ve desenler 

 Doğa ile ilgili Ģekiller 

 Yöresel motif ve desenler 

 Çizgi film kahramanları 

 Masal kahramanları 
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Resim2.2:ÇeĢitli yüz boyama örnekleri 
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2.1.2. Vücut Boyama Tanımı 
 

Vücuttaki belirli bölgelerin, özellikle, el, kol, ayak, gövdenin üzerine değiĢik Ģekil, 

desen ve figürlerin çizilerek değiĢik renkte boyalar kullanılarak yapılan uygulamalardır. 

Çocuklarda vücut boyama sanatından oldukça sık yararlanılmaktadır. Okul öncesi eğitim 

kurumlarında, alıĢ veriĢ merkezlerinde, doğum günü kutlamalarında, animasyon 

gösterilerinde özellikle çocukların aktif olduğu her alanda vücut boyama tekniği 

kullanılmaktadır. 

 

2.1.2.1. Vücut Boyama ÇeĢitleri 

 
 El kol boyama: 

 

Ele ve kola sevilen bir hayvan ya da obje çizmek için tercih edilir. 

 

 

        Resim2.3:Kol boyama          Resim2.4:El boyama       Resim2.5:Kol boyama 
 

Etkinlik  

 

Amaç ve kazanımları belirleyerek iki karakterli bir hikâye yazınız. Hikâyeye uygun 

kukla sahnesi hazırlayınız. Hikâyenin karakterlerini ellerinize çiziniz. Yazdığınız hikâyeyi 

ellerinizi kullanarak ve ses tonlamanıza dikkat ederek anlatınız.  
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 Ayak boyama 

 

 

Resim2.6:Ayak boyama figürü 

 

 Gövde boyama 

 

Daha geniĢ Ģekil ve desenlerin kullanımında gövde tercih edilir. 

 

 

Resim2.7:Gövde boyama 



 

40 

2.2. Yüz ve Vücut Boyamanın Bireyler Üzerindeki Etkileri 
 

2.2.1. Yüz Boyamanın Bireyler Üzerindeki Psikolojik Etkileri 
 

 Yüzü boyanan kiĢilerde animasyon sırasında (ruhsal doyum) psikolojik rahatlama 

olmaktadır. KiĢi kendi duygu ve düĢüncelerini bir topluluk önünde rahatça ifade 

edebilme olanağı bulmakta, korku, kaygı vb. duygularını bu sayede dıĢarı 

yansıtabilmektedir. 

 Gerçek yaĢamda dile getiremediği ya da fırsat bulamadığı olay ya da olguları 

canlandırmalar yoluyla deneme ve yaĢama olanağı bulmaktadırlar. 

 Kendisinin ve çevresindeki bireylerin yetenek ve becerilerinin farkına varmakta 

kendine olan güven duygusu geliĢmektedir. 

 

2.2.2. Yüz ve Vücut Boyamanın Bireyler Üzerindeki Sosyal Etkileri 

 
 Yüz boyamada kiĢi kahramanların rolüne bürünerek hem çevresindeki insanları 

 hem de kendisini tanıma fırsatı bulur ve baĢkalarının duygularını anlama 

becerisi (empati) geliĢtirir. 

 Yüzü boyanan kiĢi grupla bütünleĢir. Çevresi ile iletiĢim kurar ve geliĢtirir. 

Özellikle çocuklar kendilerine yeni bir dünya kurarlar, çevrenin ilgi ve dikkatini 

çekerler. 

  Grup içerisinde yer edinme ve statü kazanma Ģansı artar. Çocuklarda iĢ birliği 

ve grup çalıĢması bilinci geliĢir. 

  Kendi ilgi ve yeteneklerini sergilerler. BaĢkalarının fikirlerine saygı duyma ve 

kendi fikirlerini ifade edebilme gibi becerilerini geliĢtirirler. 

 Yüz boyamada birey hem kendi kültürel değerlerinin hem de farklı kültürel 

değerlerin farkına varmaktadır. ( Nasrettin Hoca tiplemesi, Noel Baba gibi ) 

 

2.3. Yüz ve Vücut Boyamada Kullanılan Araç Gereç ve Malzemeler 
 

2.3.1. Yüz ve Vücut Boyaları 
 

Yüz boyamada supracolor–krem bazlı ve aqua-su bazlı boyalar tercih edilmektedir. 

Krem bazlı boyalar nemlendirilmiĢ kozmetik süngerle ince ve düzgün bir tabaka halinde 

uygulanır. Makyaj Ģeffaf pudra ile sabitleĢtirilir. Makyaj temizleme kremi ile temizlenir. Su 

bazlı boyalar sıkılmıĢ nemli bir sünger veya fırça ile kolaylıkla uygulanabilir. Su ile ciltten 

temizleme özelliğine sahip olduğundan en ideal ve popülerdir. 

 

Yüzü boyamak için ilkel kavimlerden itibaren, doğada bulunan renklerden ve doğal 

boyalardan yararlanılmıĢtır. Toprak, bitki kökleri ve çeĢitli ağaçlardan yapılan boyalar 

kullanılmıĢtır. 

Eski Yunan ve Roma tiyatrolarında oyuncular maske takarlar, yüzlerini boyamaz ve 

gerçek yüzleri oyunları sırasında görünmezdi. Ortaçağ Avrupası’nda dinsel oyunlarda melek, 

Ģeytan ve din adamları canlandırılırken kırmızı, beyaz ve yaldızlı boyalarla takma sakallar 

kullanılırdı. Kullanılan ilk malzemeler de kuzu yünü, tebeĢir, kurum ve yakılmıĢ mantardı.  
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Bilim ve sanayileĢme geliĢtikçe yüz boyaları özel laboratuarlarda birer kozmetik 

ürünü olarak hijyenik ortamlarda insan cildine zarar vermeyecek Ģekilde imal edilmeye 

baĢlanmıĢtır. Bu boyalardan bazıları Ģunlardır: 

 

 Tüp boyalar 

 

Laboratuvar ortamında dermatologlar tarafından üretilen boyalar krem haline getirilir. 

Bu krem halindeki boyalar plastik veya alüminyum tüplere otomatik makinelerle 

doldurulur. 

 

Genellikle bir kullanımlıktır. Yüz veya boyanacak yüzeye parmak, sünger veya özel 

aparatlarla sürülür. 

 

 

Resim2.8:Tüp boyalar 

 

 Krem boyalar 

 

Katı olarak yüze nemli bir süngerle sürülen baĢarılı bir makyaj malzemesidir. Yüzün 

daha Ģeffaf ve renkli görünmesini sağlamaktadır. Kullanımları daha uzun sürelidir. 

Televizyon ve sinema için natürel görüntüler elde edilmesini sağlamıĢtır. 

 

 

Resim2.9:Krem boyalar
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  Likit boyalar 

 

ġiĢeler içerisinde likit haldedir. Sürümü kolaydır, mat görünüĢlüdür. Pudra kullanmak 

gerektirmez. Özellikle film ve tiyatro makyajında kullanılır. 

 

 

Resim2.10:Likit boyalar 

 

 Kalemler 

 

Yüz, kaĢ, göz çevresi, dudak çevresi ve yanakları boyamak ve yapılan boyalara 

çerçeve yapmak amacıyla kalem Ģekline getirilmiĢ boyalardır. Genelde yapılmıĢ olan boyaya 

çerçeve yapmak amacıyla veya yüze ben, sivilce, küçük motifler yapmak amacıyla kullanılır. 

 

 

Resim2.11:Kalem boyalar 

 
 Pullar , simler ve yapıĢkanlı taĢlar 

 

Birçok renkte piyasada su bazlı ve toz sim bulunmaktadır. Sim ve parlak taĢ kullanımı 

profesyonel bir görünüm kazandırabilir. Uygulanması kolay ve ucuzdur. Prenses ve fantastik 

yüz boyamalarda çocukların oldukça hoĢuna gitmektedir. Özellikle simlerde alüminyum 

olanları tercih edilmemelidir; polyester olanları vücut için olanlardır. Alüminyum  olanlar 
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göz ve ciltte kaĢıntı yapabilir. YapıĢkanlı taĢlarda yapıĢkanı ile kolayca sabitlenir ve kolayca 

çıkar. Küçük bir dokunuĢla tutturulduğundan boyayı silmez. 
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Resim2.12:Su bazlı simler 

 

 

Resim2.13:Toz sim 

 

 

Resim2.14:YapıĢkanlı taĢlar 

 

 Simli boyalar 

 

Yüze veya vücuda yapılmıĢ olan boyalar üzerine veya doğrudan cilde tatbik edilir. 

Ġçerisinde parlak pul veya sim gibi maddeler olduğundan ıĢıkta parlayarak dikkat çekici hoĢ 

bir görüntü elde edilir.  
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Resim2.15:Simli boya 

 

 Makyaj kozmetikleri 

 

 Allık, pembe yanaklı bir tavĢan yaparken bu kullanılabilir bu Ģekilde daha yumuĢak 

bir görünüm kazandırır. Eye Liner, gözün dıĢ çizgileri için kullanılır. Far, yüzdeki boyaları 

karıĢtırmak için ya da gözde yapılan makyaja uydurmak için yine bunlar kullanılabilir. Hem 

makyaj kozmetiklerinden olan bu malzemelerin, alerji riski de oldukça düĢüktür. 

 

 

Resim2.16:Makyaj malzemeleri 

 

 Sprey boyalar 

 

Laboratuarlarda üretilen boyanın basınçla ve gazlarla tüplere doldurularak püskürtme 

Ģeklinde tatbik edilmesidir. Ancak yüzde veya vücudun herhangi bir yerinde istenilen Ģeklin 

elde edilebilmesi için önceden o Ģeklin Ģablonu yapılıp sprey boyanın tatbik edilmesi gerekir. 

DeğiĢik renkler için ise değiĢik Ģablon ve kalıpların kullanılması lazımdır. ġablon 

uygulamaları için uygundur. 
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Resim 2.17:Sprey boyalar 

 

 Çıkartmalar 

 

Çıkartmalar çeĢitli figür ve motiflerin özel kâğıtlara baskı yoluyla tatbik edilmesi 

sonucunda elde edilir. Beğenilen motifler matbaalarda baskı tekniği ile bir tarafı Ģeffaf, diğer 

tarafı ise yumuĢak olan çift katlı kâğıtlara basılır. Baskı kâğıdın Ģeffaf yüzeyine ters taraftan 

basılır. Vücudun tatbik edilecek kısmı temizlenerek su veya özel maddelerle yapıĢtırılır. 

Çıkartma üzerinde bulunan motif deri yüzeyine baskı yapılmıĢ gibi vücuda çıkartılır. Geçici 

bir süre deri yüzeyinde kalır, istenirse su ile temizlenebilir. 

 

 Dövmeler 

 

Ġlkel toplumlardan baĢlayarak günümüze kadar gerek büyü amacıyla gerekse gelenek 

gereği olarak insanlar vücutlarına ve yüzlerine çeĢitli dövmeler yaptırmıĢlardır. Bazı ilkel 

toplumlarda dövmeler kötü ruhları kovmak için ve hastaları iyileĢtirmek için yapılırdı. 

Yüzyıllar önce dövme Trakyalılar’da asalet simgesiydi. Hristiyanlar vücutlarına dövme 

metoduyla haç iĢareti kazıtmıĢlardır. Kudüs’e hacca giden Hristiyanlar ise kol ve ellerini 

ziyaretlerinin bir simgesi olarak dövmelerle süslemiĢlerdir. Eski Roma’da suçlu ve köleleri 

dövmeler yaptırarak tanımıĢlardır. Günümüzde çok yaygın uygulama alanı bulan dövme ve 

kına ile yapılan motifler özellikle gençler arasında ilgi çeken bir süsleme sanatına 

dönüĢmüĢtür. 
 

Dövme, vücudun herhangi bir yerine özel boya ve kimyasallar uygulanarak iğne ve 

delme aletleriyle yapılan desen, Ģekil ve motiflerdir. Dövme yapılırken özel iğne ve 

makineler kullanılır. Uygulama özel mürekkep ve kimyasalların deri altına tatbik edilmesiyle 

yapılır. Bu Ģekilde yapılan dövme hiç silinmez ancak kullanılan iğne ve aletlerin steril 

olmasına dikkat edilmelidir. Dövme yapılan bölgenin belli bir süre dıĢ etkilerden korunması 

ve mikrop kapmaması gerekir. Sağlık açısından tehlikeli ve sakıncalıdır. 



 

47 

 

 
Resim 2.18:Dövme figürü 

 

 

Resim 2.19:Dövme ve boyama 
 

 Lastik mühürler 

 

Bunları değiĢik renklerde boyayıp baskı yapabilirsiniz. Bunun prensibi patates 

baskısına çok benzemektedir. 
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Resim 2.20:Lastik mühürler
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 ġablon  

 

Piyasada bulunan birçok Ģablon çeĢidi bulunmaktadır. Vücut boyamada Ģablon 

kullanımı uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Zamandan da tasarruf sağlamıĢ oluruz. ġablonu 

kendiniz de hazırlayabilirsiniz. 

 

 

Resim 2.21:ÇeĢitli Ģablonlar 

 

 

Resim 2.22:Hazır Ģablonlar 
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Etkinlik 

 

AĢağıda size verilmiĢ olan Ģekilleri asetat kâğıdı veya fon kâğıdına çiziniz. Çizilen 

Ģekilleri iç kısmından baĢlayarak makas veya maket bıçağı ile kesiniz. Kesme iĢlemi 

tamamlandıktan sonra vücutta boyamaya karar verilen yere yapıĢtırınız. ġekli renklendiriniz. 

 

 

 

Resim 2.23:Yarasa Ģablonu 

 

 

Resim 2.24:TavĢan Ģablonu 
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Resim 2.25:Kelebek Ģablonu 

 

 Fırçalar 

 

Yüz boyamada fırçalar en az boyalar kadar önemli bir yer tutar. Fırçalar, boyaların 

yüze uygulanması için kullanılan tabii veya suni kıl ve tüylerle yapılmıĢ materyallerdir. 

Fırçalar kullanılan boyanın cinsine ve kullanıldığı yere göre ince, kalın, geniĢ ve dar olarak 

seçilir. Örneğin, alın ve yüz için kalın ve geniĢ fırçalar kullanılırken dudak ve göz çevresi 

için ince fırçalar tercih edilmektedir. 

 

 

Resim 2.26:ÇeĢitli fırçalar 
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 Sünger ve temizleme malzemeleri 

 

Yüz boyamaya zemin hazırlamak için süngerler kullanılır. Süngerler çeĢitli 

yumuĢaklıklarda ıslak ve kuru olarak kullanılır. Toz boya, pudra gibi boyamalarda kuru 

süngerlerden faydalanıldığı halde sıvı ve krem boyalarda ıslak (boya emdirilmiĢ) 

süngerlerden faydalanılır. 

  

Temizleyiciler de krem veya losyon haldedir. Bunlar cildi temizleyerek makyaja 

hazırlar veya makyaj sonrası temizlikte kullanılır. Göz makyaj temizleyicileri krem, jel ve 

losyon Ģeklinde olabilir. Göz makyajı esnasında olabilecek bulaĢmaları kolayca giderebilmek 

için kalem Ģeklinde olanları da vardır. 

 

 
Resim 2.27:Süngerler 

 
  Model Kitap ve Desenler 

 

Yüz boyama kaynakları oldukça kısıtlı bulunmaktadır. Doğrudan yüz boyamaya 

yönelik olarak kaynak yok denecek kadar azdır. Bu sebeple yüz boyama ile ilgili 

yayınlanmıĢ model kitaplar, desenler, figürler ve her türlü kaynaktan yararlanmak 

mümkündür. Örneğin; çeĢitli motifler, ülke bayrak renkleri, takımların renkleri, palyaço vb. 

örneklerden faydalanarak yüz boyama örnekleri geliĢtirmek mümkün olabilir. 

 

 Video Kasetleri 

 

Yüz boyama ile ilgili profesyoneller tarafından hazırlanmıĢ olan videokasetlerinden de 

yararlanılabilir. Ayrıca çeĢitli animasyon gösterilerinde, spor karĢılaĢmalarında ve 

eğlencelerde kaydedilmiĢ olan videokasetlerinden faydalanarak yüz boyamak mümkün 

olmaktadır. 

 

2.4. Malzeme Seçerken ve Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Yüz boyama malzemelerini seçerken ve kullanırken malzemenin temiz, güvenilir, 

kaliteli ve sağlık kurallarına uygunluğuna dikkat edilmelidir. SeçmiĢ olduğunuz malzemenin 

kalitesinin yanında renk uyumunun olup olmadığına da bakmamız gerekir. AĢağıda yüz 
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boyama malzemesi seçerken ve kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar 

verilmiĢtir.



 

54 

 

2.4.1. Sağlık Kuralları 
 

Yüz boyama uygulamaları doğrudan insan derisine temas edilerek gerçekleĢtirildiği 

için sağlık açısından son derece dikkat edilmesi gerekir. Boya içerisinde bulunan zararlı 

kimyasal maddeler deri yoluyla kana geçerek vücuda zarar verebilir. Bu maddeler özellikle 

hassas ciltlerde alerji, kızarıklık yapabilir. Bu nedenden dolayı yüz boyama için malzeme 

seçerken insan sağlığına zarar vermeyecek malzemenin seçimi önemli bir unsur 

oluĢturmaktadır. 

 

2.4.2. Malzeme Kalitesi 
 

Yüz boyama malzemesi satın alırken ucuz malzeme yerine kaliteli malzemenin 

seçilmesi gerekir. Kaliteli malzemeler uygulama sırasında kolaylık sağladığı gibi, silme 

sırasında da kolaylıkla çıkartılabilir. Kullanım sonrası hiçbir iz bırakmaz. Uygulamadan 

sonra terleme, elle silme vb. durumlarda çıkmaz ancak belirli sıvılarla veya iyi bir Ģekilde 

yıkamak suretiyle çıkartılabilir. 

 

2.4.3. Desen ve Renk Uyumu 
 

Yüz boyamada desen ve renk uyumu çok önemlidir. Desenler arasında renk uyumu 

kurallarına uyularak yapılan boyamalar daha dikkat çekici, daha akılda kalıcı ve göze hitap 

edici olmaktadır. Kullanılacak malzemenin aynı olmasına rağmen desen ve renk uyumuna 

dikkat edilerek yapılan yüz boyamalarından daha çok zevk alınmaktadır. 

 

2.4.4. Temizlik (hijyen) ve Düzen 
 

Yüz boyama insan sağlığı ile doğrudan ilgili olduğu için temizliğe çok dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Kullanılan malzemelerin temiz ve steril olması Ģarttır. Fırça ve sünger gibi 

malzemelere sterilizasyon yapılamadığından dolayı kullanılacak materyalin kiĢiye özel veya 

tek kullanımlık olması gerekmektedir. 

 

2.5. Yüz ve Vücut Boyamada Kullanılan Teknikleri 
 

Yüz boyama iĢlemine baĢlamadan önce karar verilen Ģekil veya desenin örnek 

resimleri incelenmelidir. Daha sonra yüz boyama Ģemasında ön taslak çalıĢmaları 

yapılmalıdır. Bu taslak ile çizilecek olan Ģekil veya çizgiler daha önceden görülerek yüzde 

çizimi kolaylaĢtırmaktadır. Hem uygulama kolaylığı sağlanacak hem de zamandan tasarruf 

sağlanacaktır. 

 

Makyaj Ģemasında taslak çalıĢmaları yaparken aĢağıdaki teknikler kullanılmaktadır; 

 

 Basit bir tabaka: Temizleme ve zemini iĢleme hazır hale getirmektir. Bu 

Ģekilde diğer renkler daha net durur. 

 Ġnce çizgiler: Bıyık gibi çizimler için kullanılır. 
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 Kalın ve ince çizgiler: Bu çizgilere küçük biçimlendirmelerde ve gerçek 

karakterler yaratırken ihtiyaç duyulur.
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 Düz çizgiler: Basit bir hiledir ve diğerleriyle kombine edilir. 

 Noktalar: Sivri uçları gizlemek için mükemmel bir alternatiftir. 

 Kürk etkisi tarak tekniği: Tarak tekniği doku yapımında kullanılır. 

 

 

Resim 2.28:  Tarak tekniğinin uygulanması 

 

 

Resim 2.29:Yüz boyama 

 

 
Resim 2.30:Örümcek adam karakterinin şemaya çizimi 
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Resim 2.31:Korsan karakterinin Ģemaya çizimi 
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Resim 2.32. Kelebek çizimi 
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Resim 2.33:Kol boyama 
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Resim 2.34:AĢamalı yüz boyama 

 

 

Resim 2.35:AĢamalı yüz boyama 
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2.6. Uygulamada Dikkat Edilecekler Noktalar 
 

Yüz ve vücut boya çalıĢmaları yapmak istiyorsanız yüz boyaları, fırçaları, renkleri, 

hijyen ve dizayn hakkında bilgi sahibi olmalısınız. 

 

2.6.1. Hijyen 
 

Yüz boyamaları için son derece önemli olan bir ilkedir. Asla kesik, ağrılı, soğuk yara 

olan ya da konjonktivit ya da bilinmeyen herhangi bir enfeksiyon, yiyecek alerjisi, sabunlara 

ve temizleyicilere alerji, cilt kremlerine alerji gösterenlere dikkat edilmeli sakıncası olmadığı 

tespit edilse bile önceden bu yönde hikâyesi olanlara enfeksiyonu önlemek için kiĢiye özel 

sünger kullanılmalıdır. Alerji yapmamasına dikkat edilmelidir. FDA (Amerikan Gıda ve Ġlaç 

Dairesi ) onaylı ürün kullanımına dikkat edilmelidir. Yüz boyamada mutlaka yüz boyası 

kullanılmalıdır. Yağlı boya, sulu boya, guaj boya, parmak boyası vb. kesinlikle yüz 

boyamada kullanılmamalıdır. Göz ve ağız çevresi dikkatle boyanmalıdır. Boyaların göz ve 

ağza kaçmamasına dikkat edilmelidir. 

  

2.6.2. Amaca Uygunluk 
 

Yüz boyama iĢlemi hangi etkinlik için uygulanacaksa o amaca uygun yüz boyaması 

yapılmalıdır. 

 

 

Resim 2.36:Mim gösterisi 

 

2.6.3. Seviyeye Uygunluk 
 

 Yüz boyama çocuk, genç ve yetiĢkinlerin yaĢlarına uygun olarak yapılmalıdır. 
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Resim 2.37:Seviyeye uygun yüz boyama 

 

2.6.4. Karaktere Uygunluk 
 

 Yüz boyamada canlandırılacak karakterin özelliklerine uygun olarak boyama 

yapılması gerekir. Örneğin hayvan karakteri canlandırılacak ise canlandırılacak olan 

hayvanın karakteristik özelliklerini ön plana çıkartacak ve o hayvanın  karakterini ortaya 

koyabilecek yüz boyaması yapılmalıdır. 

 

 

Resim 2.38:Karaktere uygun yüz boyama 

 

2.6.5. Kostüme Uygunluk 
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 Yüz boyaması, giyilecek karakter kostümüne uygun olarak yapılmalıdır. 
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Resim 2.39:Kostüme uygun yüz boyama 

 

2.6.6. Yüze Uygunluk 
 

Yüz boyama kiĢinin yüz hatlarına uygun olarak yapılmalıdır. Yüzü geniĢ olanlara 

büyük figür ve motifler, yüzü küçük olanlara da küçük motifler uygulanmalıdır. 

 

 

Resim 2.40:Yüze uygu kedi figürü           Resim 2.41:Korsan figürü 

 

2.6.7. Değer Yargılarına Uygunluk 
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Yüz boyaması, toplumun değer yargılarına ters düĢmeyecek motifler içermelidir. 

Toplumun milli ve manevi değerleriyle alay edici, insanları küçük düĢürücü yüz 

boyamalarından kaçınılmalıdır. 
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2.7. Yüz Boyama Uygulamaları  
 

Ġnsan bedenini farklı malzemeler kullanarak süslemesi olgusunu tarihin çok eski 

dönemlerine dayandırmak mümkündür. Ġnsanı süslemek amacıyla yapılan yüz boyama 

uygulamalarına Eskimolardan, Kızılderililere, Asya ve Afrika yerlilerine kadar geniĢ bir 

coğrafyada rastlanmaktadır. Yüz boyama uygulamaları yapmak için önce amacın 

belirlenmesi gerekmektedir. Yüz boyamaları bir sahne eserini canlandırmak için, eğlence 

organizasyonlarında, spor karĢılaĢmalarında, sünnet düğünleri ve yaĢ günü gibi özel ve 

önemli günlerin kutlamalarında, fuar- tanıtım amaçlı animasyon gösterileri sırasında 

yapılabilir. Bunun yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarında yılsonu müsamerelerinde, 

doğum günü partilerinde, yıl içinde eğitim amacıyla yapılan etkinliklerde, bir eserin sahneye 

konulmasında yüz boyama uygulamalarından yararlanılabilir.  

 

AĢağıda farklı karakterlerin aĢamalı olarak yüz boyama uygulamaları verilmiĢtir. 

 

 

Resim 2.42:Örümcek adam Resim 2.43:Kelebek figür 
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Etkinlik 1 

 

AĢağıda verilen iĢlem basamaklarının takip ederek panter figürü uygulaması yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Makyajsız hali 

 

 Tüm yüzü sarı renge boyayınız. 

  Göz etrafı ve çene kısmını beyaz boya 

ile aydınlatınız. 

  Burun ve çeneden yanaklara doğru 

gölgelendiriniz. 

 

 Burun ucunu pembe renk boyayınız. 

 Göz etrafını burun ucuna kadar siyah 

boya ile belirginleĢtiriniz. 
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 Dudakları da siyah renk ile 

belirginleĢtiriniz. 

  Bıyık etkisi yaratmak için siyah boya 

ile boyayınız ve noktalar çiziniz. 

 

 Yüzün boĢ kalan kısımlarını fırça 

yardımıyla siyah benekler çiziniz. 

  Uygulamayı uygun kostümle bitiriniz. 

 

Etkinlik 2 

 

AĢağıda bir palyaço yüz figürü verilmiĢtir. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü 

kullanarak bu yüzü renkli kalemlerle boyayınız. 

 

Resim 2.44:Palyaço 
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Etkinlik 3 

 

Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanarak aĢağıda verilen yüzü renkli kalemlerle 

istediğiniz biçimde boyayınız. Sonra bu resmin hangi yüz ifadesi ve duygulara sahip 

olabileceğini düĢününüz. Yüz boyama tasarımınızı ve duygularını (öfkeli, üzgün, sıkıntılı, 

mutlu, neĢeli vb.) sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

Resim 2.45:Yüz figürü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Animasyonda kullanılan yüz boyama örneklerinden birini seçerek sınıfta yanınızda 

oturan arkadaĢınıza uygulayınız. Bu iĢlemi gerçekleĢtirirken aĢağıdaki iĢlem basamaklarını 

kontrol ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yüz boyama örneklerini internet 

üzerinden araĢtırınız.  

 AraĢtırmacı olunuz.  

 Boyaya alerjisi olup olmadığı konusunda 

dikkatli olunuz. 

 Katalogları inceleyiniz.  

 Figürün yüze uygunluğuna dikkat ediniz.  

 Çizgi film vb. görsel yayınları inceleyiniz.  

 Masal kahramanları ve tarihî karakterleri 

inceleyiniz. 

 AraĢtırıp bulduğunuz figürleri 

uygulayınız.  

 ArkadaĢınızın yüzüne uygun figürü 

belirleyiniz.  

 Boya malzemelerinizi ve diğer 

gereçlerinizi masanın üzerine hazırlayınız.  

 Üzerinize iĢ önlüğünüzü giyiniz. 

Temizlemek için yanınızda ıslak mendil, 

pamuk bulundurunuz.  

 

 
 Yüze önce zemin boyasını sürünüz.  

  Bu iĢleme baĢlamadan önce saçınızı ve 

yüzü boyanacak kiĢinin saçlarını 

toplayınız.  

  Zemin boyasının açık renk olmasına 

dikkat ediniz.  

 Zemin renginin uygulamasında sünger 

kullanınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Belirgin hatları yüze uygulayınız.  

 

 
 

 Bunu yaparken kalın boya fırçası 

kullanınız. 

 Detay hatları yüze uygulayınız.  

 

 
 

 Karakterin özelliklerini doğru 

yansıtın. 

 
 

 

 

 Seçtiğiniz karakterle boyadığınız yüzü 

karĢılaĢtırınız.  

 EleĢtiriye açık olunuz.  

 KarĢılaĢtırma sonucunda eksikleriniz 

varsa gerekli önlemleri alınız.  
 Objektif olunuz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.  

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Vücut boyama; tiyatro, dans, pandomim ve animasyon gösterilerinde etkin olarak 

kullanılır.  

2. (  ) Vücut boyamada yağlı boyalar yerine su bazlı boyalar kullanabilirsiniz. 

3. (  )  Vücut boyama günümüz toplumlarında da eski çağlardaki anlamını taĢımaya 

devam etmektedir. 

4. (  ) Makyaj malzemeleri insan vücudunun görünümünü güzelleĢtirmek ve değiĢtirmek 

amacıyla kullanılır. 

5. (  ) Gösteri sanatlarında kullanılan makyaj malzemelerinin asıl amacı cilde bakım 

yapmaktır.  

6. (  ) Makyaj uygulamaları ile insan vücudunun görüntüsünde değiĢiklikler yapmak 

mümkün değildir. 

7. (  ) Yüz boyamada kullanılan malzemelerin kiĢiye özel olması veya tek kullanımlık 

olanlarının tercih edilmesi hijyen bakımından önemlidir. 

8. (  ) Küçük çocuklar için hazırlanan yüz boyamalarda korku unsuru içeren yüz boyama 

örneklerine yer verilebilir. 

9. (  ) Yüz boyamada, yüzü büyük olanlara küçük motif ve figürler seçilerek boyama 

yapılmalıdır. 

10.  (  )Alın ve yüz boyamada kalın fırçalar, dudak ve göz çevresini boyamada ise ince 

fırçalar tercih edilmelidir. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

Özgün kostümler ve aksesuarlar hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Animasyonda kostüm ve aksesuarın önemini ve bireyler üzerindeki etkilerini 

araĢtırıp rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Kostüm ve aksesuar hazırlarken kullanılan araç gereç ve malzemeleri 

araĢtırarak bir sunum hazırlayınız. 

 Animasyonda kullanılan kostüm ve aksesuar çeĢitlerini araĢtırarak uyarıcı pano 

hazırlayınız. 

 Kostüm ve aksesuar uygulamalarında dikkat edilecek ilkeleri araĢtırarak rapor 

haline getirip sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 Kostüm ve aksesuar hazırlamada kullanılan teknikleri, uygulama aĢamalarını 

araĢtırıp rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle 

paylaĢınız. 

 

3. ANĠMASYONDA KOSTÜM VE AKSESUARIN ÖNEMĠ 

VE BĠREYLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 
 

3.1. Animasyonda Kostümün Tanımı Yeri ve Önemi 
 

Kostüm, insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere 

bürünmelerini sağlamak amacıyla gösterilerde kullanılan giysilere denir. Kostüm gösteri 

dünyasında giyilen kıyafetlerin genel adıdır. Farklı giysiler ve aksesuarlar, özellikle de 

yetiĢkinlere ait kostümler çocukların her zaman ilgisini çekmiĢtir. Çocukların günlük 

oyunlarında, drama çalıĢmalarında, evcilik oyunlarında kostüm ve aksesuarlar oldukça ilgi 

çekici ve yararlı olmaktadır. 

 

Kostüm hazırlayabilmek için öncelikle tasarlanan kostümün çeĢitli kaynaklardan 

orijinal yapısı araĢtırılarak kostüm hakkında bilgi ve dokümanlar toplanır. Bu aĢamadan 

sonra aslına uygun olarak çizimine geçilir. Çizimlerin tamamlanmasından sonra hazırlanacak 

kostüm, kim tarafından kullanılacağı belirlenerek o ölçülere uygun olarak hazırlanır. Bütün 

bu hazırlıkları baĢarı ile tamamlayabilmek için konu ile ilgili araĢtırma yapma ve o döneme 

ait kostümün tasarlanmasında yardımcı olabilecek uzman kiĢilerden ( stilist, modelist, terzi ) 

yardım almak gereklidir. HazırlanmıĢ olan kostümlere uygun aksesuar hazırlamak da önemli 

bir ayrıntıdır. Çünkü bu kostümün doğru tanımlanmasında ve dikkat çekmesinde önemlidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Ayakkabı, kemer, değiĢik türde peruklar, çeĢitli baĢlıklar, eldiven, takılar ve maskeler 

aksesuar örneklerinden bazılarıdır. Kostümün tamamlayıcıları ve yardımcıları aksesuarlardır.  

 

Kostüm ve aksesuarlar tiyatro dans, opera, bale gibi sanat dallarında önemli bir unsur 

olduğu gibi dramatizasyon oyunlarının da önemli araçlarıdır. Kostüm ve aksesuarların 

çeĢitliliği çocukların heyecanlarının artmasını sağlar. Kostümlere uygun aksesuar seçiminde, 

moda ve sanat dergilerinden, hikâye kitaplarından, iletiĢim araçlarından, sergi, defile ve 

fuarlardan yararlanılır. 

 

Kullanılacak kostüm özel bir müsamere için hazırlanıyorsa daha çok özen gerektirir. 

Örneğin yılbaĢında kullanılacak bir kostüm o günün canlılığını da yansıtmalıdır. Yine bu gün 

için hazırlanacak kostümlerde renk seçimi de dikkat edilmesi gerekli ayrıntılardan biridir. 

YeĢil, kırmızı ve beyaz yılbaĢına yakıĢan renklerdir. 

 

Kostüm ve aksesuarlar kullanılarak yapılan dramatik etkinliklerin, çocuğun geliĢim 

alanlarına sağladığı katkılar vardır. Bunlar: 

 

  BiliĢsel geliĢim alanına katkıları, 

  Dil geliĢim alanına katkıları, 

 Sosyal geliĢime katkıları, 

 Duygusal geliĢime katkıları, 

 Bedensel ve psiko-motor geliĢime katkıları olarak sınıflandırılabilir. 

 

BiliĢsel GeliĢim Alanlarına Katkıları 

 

 Çocuğun yaratıcılığını geliĢtirir. 

 Yeteneklerini fark edip açığa vurmasını sağlar. 

 EleĢtirel bakıĢ açısı kazandırır. 

 Dikkatini belli bir konu üzerinde yoğunlaĢtırmasına yardımcı olur. 

 Zihinsel kapasitesinin geliĢmesini destekler. 

 

Dil GeliĢim Alanına Katkıları 

 

  ĠletiĢim becerilerini geliĢtirir. 

 DüĢüncelerini ifade etme becerisini geliĢtirir. 

 Duygu ve düĢüncelerini olay sırası bütünlüğü içinde ifade edebilme becerisini 

geliĢtirir. 

 Toplulukta dinleme ve konuĢma becerisini geliĢtirir. 

 

Sosyal GeliĢime Katkıları 

 

 Etkinlik içinde rol alma ve rol oynama becerisi geliĢir. 

 Grup içinde paylaĢma, iletiĢim kurma, yardımlaĢma becerisi kazanır. 

 Empati kurma becerisi geliĢir. 

 Kendine olan güveni ve özsaygısı artar. 

 Toplumsal kuralları öğrenir. 
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Duygusal GeliĢime Katkıları 

 

 Farklı duyguları yaĢama ve hissetme fırsatı bulur. 

 Çaba harcamayı, baĢladığı iĢi tamamlamayı ve bundan zevk almayı öğrenir. 

 Eğlenip hoĢ vakit geçirir, neĢelenme fırsatı bulur. 

 Özgüveni geliĢir. 

 

Bedensel ve Psiko-Motor GeliĢime Katkıları 

 

 Beden koordinasyonu geliĢir. 

 Bedenini, yaptığı devinimler ile geliĢtirir. 

 Kostümleri giyip çıkarırken özbakım becerilerini geliĢtirir. 

 

Animasyon gösterileri, en baĢta göze hitap eden sanat etkinlikleridir. Bu sebeple 

izleyicilerin anlatılan konuyu ve canlandırılan karakteri kolayca hayal edebilmeleri için 

kostümlerden faydalanılır. Kostümsüz animasyon sadece anlatım ile sınırlı kalır. 

Animasyonlarda ve sahne sanatlarında canlandırmanın ne kadar güçlü ve gerçekçi olması 

isteniyorsa kostüme ve aksesuarlarına da o kadar önem verilmelidir. Kostüm aynı zamanda 

animatörün baĢarısını artıran en önemli motivasyon aracıdır. 

 

 

Resim 3.1:Kızılderili kostümü 

 

Çocuklar kostümler ile farklı yaĢamları, ülkeleri ve gelenekleri öğrenirler. Meslekleri 

tanırlar. Çocukların sosyalleĢmesinde ve problemlere çözüm yolu geliĢtirmelerinde de 

kostümler oldukça yararlıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara uygun kostüm ve 

aksesuarların bulundurulması da son derece önemlidir. Bu nedenle kostüm ve aksesuarlara 

uygun bir dolabın ya da köĢenin hazırlanması gereklidir. Sadece animatörlerin değil, okul 

öncesi alanında çalıĢan eğitimcilerin ve çocuklarında pek çok etkinlikte kullanacakları 

kostümler hazırlanabilir. 
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3.2. Kostüm ÇeĢitleri 
 

Yeryüzünde yaĢayan insanların değiĢik ırklara, milletlere, kültürlere, dini inançlara, 

örf ve adetlere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple her toplum kendi kültürüne 

uygun bir giyim tarzı benimsemiĢtir. Bu tercih edilen giyim tarzı yaĢanılan coğrafyanın 

iklimi ile de doğrudan ilgilidir. Kostüm çeĢitleri, yeryüzünün tarihi ve kültürel farklılıkları 

kadar çok sayıdadır. Kostümler Ģunlardır: 

 

 Palyaço kostümleri, 

 ÇeĢitli ülkelerin kostüm örnekleri, 

 Güncel kostümler, 

 Tarihi kahramanların kostümleri, 

 Masal ve çizgi Film kahramanlarının kostümleri olarak sınıflandırabiliriz. 

 Hayvan kostümleri 

 Çiçek kostümleri 

 Meyve sebze kostümleri 

 

3.2.1. Palyaço Kostümleri 
 

Palyaço kostümleri, animasyon gösterilerinde kullanılan ve çocukların çok ilgisini 

çeken kostümlerdendir. Bu kostümler genelde abartılı olarak hazırlanır. Renk ve desenleri 

abartılı seçilerek makyajı değiĢik nitelikte yapılır. Çocuk için eğlenceli ve komik nitelikte 

olmalıdır. Küçük yaĢ grubu çocukların bazen korkup çekindiği palyaço kostümleri, ileri 

yaĢlarda partilerde ve eğlencelerde en çok görmek istedikleri kostüm türü haline dönüĢür. Bu 

kostümlerin çocuklara sevdirilmesinde animatörlerin etkisi de yadsınamaz. 

 

 

Resim 3.2:Palyaço kostümü 
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3.2.2. ÇeĢitli Ülkelerin Kostümleri 
 

Her ülkenin kendi kültürel özelliğine uygun olarak kullandığı giysileri vardır. Bu 

kostümlerin pek çoğu günümüzde kullanılıyor olmasa da ülkelerin ve toplumların simgesi 

olduğu için o ülkenin tanıtımında önemli bir ayrıntı olmasından dolayı animasyon 

gösterilerinde kullanılır. Kızıl derili kostümleri, Eskimo kostümleri, Japon kostümleri, Arap 

kostümleri, Hintli kostümleri farklı nitelikleri olan kostümlerdendir. Kostümler çocuklara o 

ülkenin niteliklerini anlatmada da oldukça etkindir. Örneğin Kızılderililer; görünüĢleri, 

yaĢam tarzları, çadırları, giysileri, araç gereç ve takıları, müzikleri ile çocukların ilgisini 

çeken bir toplumdur. 

 

 

Resim 3.3:Japon kostümü                 

 

 

Resim 3.4:Kızılderili kostümü 
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3.2.3. Güncel Kostümler 
 

Güncel kostümler animasyonda canlandırılacak karakterin özelliğine göre hazırlanır. 

Çocuklara anlatılacak konuya göre bu kostümlerin özellikleri belirlenir. Bu kostümleri 

hazırlamak için bazen eldeki mevcut giysilerin aksesuarlar ile desteklenmesi yeterli olabilir. 

Doktor, hemĢire, pilot, asker, polis kostümlerini bu kategoriye alabiliriz. 

 

Güncel kostümlerin hazırlanmasında çocukların katılımları da sağlanabilir. Çocukların 

hazırladıkları kostümleri daha sonra sergileyecekleri etkinlikte giymeleri onları daha çok 

motive edecektir. Ayrıca çocukların bu hazırlıklarda yer alması onların yaratıcılıklarını ve 

hayal güçlerini de olumlu yönde etkileyecektir. 

 

3.2.4. Tarihi Kahramanların Kostümleri 
 

Tarihte önemli iĢler yapmıĢ olan komutan, devlet adamı, kralların kostümleri 

yaĢadıkları dönemlerde giymiĢ oldukları giysilerdir. Bu giysilerden bazıları giysiyi giyen 

kiĢiler ile özdeĢleĢmiĢtir. Örneğin, Atatürk’ün askeri giysileri, Osmanlı padiĢahlarının 

giysileri, Sezar’ın altın yapraklar ile süslü tacı ve elbisesi, Napolyon’un Ģapkası gibi. 

 

3.2.5. Masal ve Çizgi Film Kahramanlarının Kostümleri 
 

Masal kahramanları, üzerlerindeki kostümler ile çocuklar için hem daha sevimli hem 

de daha cazip hale dönüĢtürülür. Masal kitaplarındaki bazı kahramanlar animasyon ile 

canlandırılır. Animasyonlar çocukların aynı zamanda hayal dünyalarına da hitap eder. Noel 

Baba, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Pinokyo, Keloğlan, Batman, Süperman 

çocuklar tarafından daha çok kabul gören masal ve çizgi film kahramanlarıdır. Bu 

kahramanların giysileri çocuklara sevimli ve cazip görünür. Pek çok çocuk bu kostümlere 

imrenerek bakar ve sahip olmak ister. Bunda bu kahramanın temsil ettiği rolün de büyük 

etkisi vardır. 

 

Çocuklar masal ve çizgi film kahramanları ile bazen kendilerini özdeĢleĢtirir ve bu 

rolün etkinde kalırlar. Batman ya da Süperman gibi uçmaya çalıĢır, Spiderman gibi 

tırmanmaya çalıĢır. Bu konuda eğitimciler, çocuğun yaratıcılığını ve sosyalleĢmesini 

zedelemeden ama kendine ve diğer arkadaĢlarına da zarar vermeden rolünü yaĢamasına 

imkân vermelidir. Çocuk ilerleyen dönemlerinde bu kahramanların aslında gerçek hayatta 

var olmadıklarını anlayacak ve gerçek yaĢantısıyla örtüĢtürecektir. 
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Resim 3.5:Masal kahramanı kostümü                    Resim 3.6:Sünger bob kostümü 

 

3.2.6. Hayvan Kostümleri 
 

Çocuk oyunlarında canlandırılan karakterlerden büyük bir çoğunluğunu hayvanlar 

oluĢturmaktadır. Çocuklar, kahramanları hayvanlardan oluĢan hikâyeler dinlemeye ve 

oyunlar izlemeye bayılırlar. Hayvanların kendileri gibi davranıp konuĢmaları çocukların 

oldukça ilgisini çeker. Daha çok tavĢan, kedi gibi zararsız ve sempatik hayvanlar tercih 

edilir. Oyundaki karakterlere göre diğer hayvan kostümleri de kullanılır. Örneğin, güç 

timsali, hayvanların kralı olarak aslan kostümü kullanılır. Bunun yanında kedi, köpek, tavuk, 

ördek, inek ve eĢek gibi evcil hayvanlarında kostümleri kullanılır. 
 

 

Resim 3.7: Hayvanların kostümleri  
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Ormanda yaĢayan vahĢi hayvanların kostümleri daha sempatik yapılarak çocuklara bu 

hayvanlar sevdirilmiĢ olur. Çocuklar, yakından tanıdıkları evcil hayvanların kostümünü 

giymekten ve bu hayvanları taklit etmekten veya onları sahnede izlemekten hoĢlanırlar. Evcil 

hayvanlardan kedi, köpek, tavuk, eĢek gibi hayvanların kostümleri kullanılabilir. Ayrıca 

çocukların çok hoĢuna giden kuĢ ve böcek kostümleri de sıkça kullanılmaktadır. Bu tür 

kostümler arasında kelebek kostümleri önemli yer tutar. 

 

 

Resim 3.8: Uğur böceği 

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi hayvan kostümleri çocukları eğlendirdiği gibi 

hayvanları öğrenmelerini ve sevmelerini sağlar. Çocuklarda ilgi uyandırdığı için en çok 

kullanılan kostüm türlerindendir. Animatörler bu kostümleri tayt ve tiĢörtler üzerine tüy, 

kulak, kuyruk, kanat gibi aksesuarlar ekleyerek kendileri hazırlayabilecekleri gibi hazır 

olarak da satın alabilirler. 

 

3.2.7. Çiçek Kostümleri 

 
Animasyonda çiçek kostümleri daha çok tabiatla ilgili oyunlar sahneye konulurken 

kullanılır. Bu, sadece bir çiçek değil de bir ağaç, bir çalı veya bir kaktüs olabilir. Genelde 

hayvan kostümleriyle birlikte bütünlük oluĢturarak kullanılır. Bunun yanında bir çiçeğin 

veya bir ağacın hikâyesi anlatılıyorsa sadece bitkilerden ve çiçeklerden oluĢan kostümler 

kullanılabilir. 
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Resim 3.9:Çiçek kostümü 

3.2.8. Meyve  Sebze Kostümleri 
 

Çocukların hayal dünyaları çok geniĢ olduğundan oyunlarında canlı ve cansız her türlü 

varlığı konuĢtururlar. Onlara ruh ve kiĢilik verirler. Çocukların bu özelliğinden dolayı fabl 

türü hikâyeler oluĢmuĢtur. Fabl türü hikâyelerde canlı veya cansız her türlü varlık 

konuĢturulur. Zamanla sahneye yansımıĢ oyunlarda kullanılan kostümler bu tür oyunlarda 

kullanılmıĢtır. 

 

Çocukların sevdiği baĢlıca gıda maddelerinden olan meyve ve sebzelere de çocuklar 

kiĢilik kazandırmıĢlardır. Böylece meyve sebzeler kostümleriyle birlikte sahnede yerlerini 

almıĢlardır. Meyve ve sebze kostümlerinden de domates, biber, elma, armut ve muz gibi 

birçok kostüm kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 3.10: Meyve kostümleri 

 

3.3. Aksesuar ÇeĢitleri 
 

Kostüm, aktivitelerde rol alan oyuncuların kıyafetlerinin genelini kapsar. Bu 

kıyafetleri tamamlayan ve verilmek istenen mesajı güçlendiren en önemli unsur da 

aksesuarlardır. Aksesuar yapı olarak küçük veya parça halinde olmasına rağmen kendi 

baĢına bile izleyenlere mesaj verebilir. Örneğin sadece bir Ģapka oyuncuyu polis yapabildiği 

gibi siyasetçi veya itfaiyeci de yapabilir. Kostüm aksesuarla desteklenirse ortaya bir 

bütünlük çıkar, mesaj izleyiciye sağlıklı bir biçimde aktarılır.  

 

Kostüme uygun aksesuarlar kostümün özelliğine göre farklılık gösterir. Bazen bir 

gözlük, peruk bazen de farklı özellikteki baĢlıklar kostümün tamamlayıcısı olabilir.  
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Eldivenler, takılar, maskeler, kemerler, papyon ve kravatlar da kostümü tamamlayan 

aksesuarlardandır. 

 

Okul öncesi eğitim kurumlarında birçok çalıĢmada baĢlık ve Ģapkalar kullanılabilir. 

Çocuklar bu aksesuarları drama çalıĢmalarında, oyun ve müzik etkinliklerinde de 

kullanabilirler. Aksesuar olarak kullanılacak malzemenin sağlık açısından bir sakıncasının 

olmaması ve iĢlevsel olması önemlidir. KumaĢlar, deri parçaları, ipler, tüyler ve pek çok 

artık malzeme aksesuar hazırlamada kullanılabilecek materyallerdendir. 

 

 ġapka 
 

Ġnsanlar birbirlerini incelerken veya algılarken ilk dikkat ettikleri nokta baĢ kısmıdır. 

Ġlk bakılan baĢ olduğu için baĢın durumu, baĢta bulunan herhangi bir takı veya Ģapka 

karĢıdakine bir fikir vermek için yeterli olabilir. Ġzleyicilere istenilen izlenimi vermenin en 

kolay yollarından biri de baĢta kullanılan Ģapkadır. ġapka, oyuncuyu kostüm kullanmaksızın 

istediği karaktere büründürebilir. Oyuncu polis Ģapkasıyla bir polis, inĢaat kaskıyla bir inĢaat 

iĢçisi veya uzun fötr Ģapka ile bir siyasetçi kimliğine bürünebilir. ġapka gerektiren 

kostümlerde, Ģapka kostümün ayrılmaz bir parçasıdır. ġapkasız bir kovboy kostümü 

düĢünülemez veya gemileri istila eden bir korsanın Ģapkasız olması korsan tiplemesini tam 

manasıyla ifade edemez.  

 

Ayrıca Ģapka, kostümün hangi döneme ait olduğunun rahatça anlaĢılmasını sağlar. 

Napolyon’un Ģapkası oyunda geçen olayların 1800’lü yıllara ait olduğunu gösterir. Bir 

Osmanlı fesi ise Osmanlı’ya ait olayların anlatıldığını gösterir. 

 

Bazı karakterlere özgü Ģapka çeĢitleri vardır. Örneğin, Noel Baba Ģapkası dünyanın 

her yerinde hemen hemen aynıdır. Palyaço Ģapkaları birbirlerinden farklılık gösterseler de 

genel olarak aynı temalardan oluĢur (Resim 18). Hacivat ve Karagöz’ün Ģapkaları da herkes 

tarafından bilinmektedir. Sahnelenen oyunda rol alan oyuncunun öğrenci olduğunu veya 

akademik kariyer yaptığını üniversiteli kepinden anlayabiliriz. Süpürgenin yanında siyah, 

sivri ve uzun Ģapka takan oyuncunun cadı olduğunu bütün izleyiciler bilir 

  

 

Resim 3.11: Korsan Ģapkası             Resim 3.12: Kovboy Ģapkası 
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Görüldüğü gibi oyuncuların tanınması ve tanımlanması seyircilere anlatmaksızın 

önemli bir aksesuar olan Ģapka yoluyla yapılmaktadır. Bu özellikle çocuklar için oyunu ve 

kiĢileri kavramakta kolaylık sağlar. Bunun yanında animatörler için kostümün yetersiz 

olduğu durumlarda kıyafet ihtiyacını giderebilir. Animatörler Ģapkaları çoğunlukla satın 

aldıkları gibi, ihtiyaca göre Ģapkada bazı değiĢiklikler yaparak ve bazı küçük aksesuarlar 

ekleyerek amaca uygun hale getirebilirler. Kullanıldıktan sonra kalıbı bozulmadan titizlikle 

muhafaza etmek gereklidir.  

 

 Çanta 

 

Çantalar kostümlerin tamamlayıcısı olan önemli aksesuarlardandır. Sahnelenen 

oyunlarda insanların günlük yaĢamlarındaki kıyafetleri taklit edilir. Çanta da insanların 

günlük yaĢamında önemli bir yere sahiptir. Çantaların değiĢmez kullanıcıları bayanlardır. 

Bundan dolayı bayan kostümlerinin yanında aksesuar olarak mutlaka çanta kullanılır. 

Aksesuar olarak kullanılan çantanın giyilen kostümle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. 

Kostümün rengine, kumaĢına, yazlık veya kıĢlık oluĢuna göre çanta modeli de değiĢiklik 

gösterir. 

 

Meslek gruplarına göre de çantanın modeli değiĢir. Hatta bir mesleği vurgulamanın en 

güzel yollarından biri aksesuar olarak kullanılan çantanın modelidir. Örneğin, bir doktorun 

veya iĢ adamının kullandığı çanta mesleğini vurgular. Tamirci kostümünün yanında mutlaka 

tamir çantası, postacılar da posta çantası bulunması gerekir. Bir turisti yolcu çantasından 

tanıyabiliriz. 

 

Çantalar yapı olarak genelde deri ve kumaĢtan yapılırlar.(Resim 22)Aksesuarlar 

içerisinde temin edilmesi en kolay olan çantadır. Hazır Ģekilde satılan çantalar 

kullanılabileceği gibi ihtiyaca göre çanta imalatçılarına sipariĢ verilerek çanta hazırlatılabilir. 

Her kostüm için ayrı çanta hazırlatmaya gerek yoktur. Bir çanta birden çok uygun kıyafetle 

kullanılabilir. Çantaları yapıldıkları malzemenin deri veya kumaĢ olmasına göre bakımları 

yapılıp dikkatlice muhafaza etmek gerekir.  

 

 BaĢlık 

 

BaĢlıklar da Ģapkalar gibi kostümün tamamlayıcılarındandır. Çoğu zaman görünüĢü 

bütünlemek amacıyla kostümle aynı kumaĢtan dikilir. Kostümün anlatmak istediği hayvan, 

çiçek, ağaç vb. görüntüler için çeĢitli Ģekillerde yapılabilir. Bir ĢiĢe kostümünde baĢlık 

ĢiĢenin mantarı gibi yapılmalıdır. Tarihi olayları anlatırken kullanılan baĢlıklar aslına uygun 

olarak düzenlenmelidir. Örneğin, eski dönemlere ait bir Ģövalye miğferi veya Osmanlı 

askerlerinin kullandığı büyük baĢlık aslına uygun olmalıdır. 
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Resim 3.13:Hayvan baĢlığı                 Resim 3.14:Hayvan baĢlığı 

 

Bayan kostümlerinde kullanılan baĢlıklar daha çok göze hitap eden süslü 

aksesuarlardır. Bu baĢlıklar genelde boncuklar veya güzel renkli tüylerle süslenir. Dikkatleri 

bayan oyuncunun güzelliğine çekmek amacıyla kullanılır. Bayan kostümünün tamamlayıcısı 

süslü bir baĢlık olmalıdır. 

 

Bir Anadolu kadınını, Kızılderili’yi, Sezar’ı ve Cleopatra’yı veya bir Arap ġeyhi’ni 

baĢındaki baĢlıktan kolayca tanıyabiliriz. AĢçı baĢlığı, palyaço baĢlığı, Karagöz ve 

Hacivat’ın baĢlıkları insanların en çok bildikleri baĢlıklardandır. Kısacası baĢlık insanların 

Ģahıslarını nitelediği gibi milletlerini, kültürlerini ve mesleklerini de izleyiciye kolay yoldan 

anlatır. 

BaĢlıklar Ģapkalara göre yapımları daha kolay olduğu için animatörler çoğu zaman 

kendileri yaparlar. BaĢlık ve Ģapkaların yapımında kumaĢ, rafya, yün iplikler, karton gibi 

malzemeler kullanılır. Yapımı zor olan baĢlıklar için Ģapka imalatçılarından yardım 

alınabilir.  

 

 Peruk 

 

Peruklar, sıhhi sebepler ve süslenme merakıyla çok eskiden beri kullanılmaktadır. 

Saçlar tabii veya suni olarak kafa Ģekline uygun modelde yapılır. Bu mesleği yapanlara da 

perukacı denir. 
 

Sahne oyuncuları yaĢlı görünmek için beyaz saçlar, tarihi bir kiĢiyi canlandırmak için 

o kiĢinin saç modeline uygun saçlar veya komik görünmek için kirpiyi andıran peruklar 

kullanırlar. Peruklar, renk olarak insan saçının aynısı olabileceği gibi değiĢik ve ilginç 

renklerde de olabilir. Bunun en güzel örneği palyaço peruklarıdır. Palyaço perukları Ģekil 

olarak kabarık ve abartılı yapıldığı gibi rengârenk boyanarak da ilgi çekmesi sağlanır. 
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Resim 3.15: Palyaço peruğu 

 

 Ayakkabı 

 

Ayakkabılar, kostümü tamamlayan en önemli parçalardan biridir. Ayakkabı seçiminde 

kostüme, kostümün giyildiği döneme uygun olmasına dikkat edilmelidir. Ortaçağ veya 

Osmanlı kostümü altına günümüzde giyilen bir ayakkabının seçilmesi son derece yanlıĢ olur. 

Mutlaka yazılı ve resimli kaynaklardan yaralanarak kostümün dönemine uygun ayakkabı 

seçilmesi gerekir. 

 

 

Resim 3.16: Palyaço ayakkabısı  

 

Kostümde aksesuar olarak ayakkabı denilince akla ilk palyaço ayakkabıları gelir. 

Palyaço, ayakkabıları palyaçonun diğer aksesuarları gibi büyük ve abartılıdır. Aslında 

palyaçoyu en komik gösteren aksesuarlardan biridir. 

 

 Eldivenler 

 

Eldivenler sadece eli kapatmak veya korumak için değil, aynı zamanda kostüme 

uygun renk, desen ve anlatımı bütünlemesi açısından önem taĢımaktadır. TavĢan kostümü 

giymiĢ olan birinin eline tavĢanın ön ayaklarına benzeyen bir eldiven giymesi ya da cadı 

kostümü giyen birinin eline uzun tırnaklar ve iskelet görünümünde hazırlanmıĢ bir eldiven 
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giymesi buna örnektir.
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Resim 3.17: Eldiven kostümü  

 

 Takılar 

 

Kostüm ve vücudun değiĢik yerlerine takılarak kostümü tamamlayan bir aksesuardır. 

Takılar, doğrudan kostüm üzerine takıldığı gibi kostümle birlikte, boyun, baĢ, alın, kulak, 

bilek, parmak, ayak bileği ve saç gibi kısımlarına da takılabilir. 

 

 

Resim 3.18: Saç takıları 

 

 Maske 

 

Boyalı karton, kumaĢ, deri, plastik, çeĢitli metaller vb. malzemelerden yapılan 

tanınmamak veya bir karakteri canlandırmak için yüze takılan örtüdür. Maskeler bir insanı 

ifade edebildiği gibi bir hayvanı da ifade edebilir. Özellikle içe kapanık çocuklar maskeleri 

kullanarak kendilerini daha kolay ifade edebilirler. 
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Maskeler hazır olarak satın alınabileceği gibi bir aktivite olarak çocuklarla birlikte de 

hazırlanabilir. Çocuklar kendi hazırladıkları maskeleri kullanmaktan zevk alırlar. 
 

 

Resim 3.19: Maske  

 

 Taçlar 

 

Saç bandının üzerine, çeĢitli etkinliklerde kullanıma uygun, kartonla, kumaĢla, iple 

örerek ya da dikerek dramatik etkinlikler için hazırlanmıĢ karakterlerin kullanıldığı 

aksesuarlardır. 
 

 

Resim 3.20:TavĢan karakterli taç 
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 Diğer aksesuarlar 

 

Bütün bu aksesuarların dıĢında daha birçok küçüklü büyüklü aksesuar 

kullanılmaktadır. Örneğin; kelebek kanadı, peri çubuğu, korsan göz bandı sıkça kullanılan 

aksesuarlardandır. 

 

 

Resim 3.21: Kelebek kanadı, sihir çubuğu  

 

3.4. Kostüm ve Aksesuar Hazırlarken Kullanılan Araç Gereç ve 

Malzemeler 
 

Kostüm ve aksesuar hazırlamada birçok araç gereç ve malzemeden yararlanılır. ÇeĢitli 

kumaĢlar pelüĢ, polar, kadife, tül, elyaf, dikiĢ malzemeleri, sünger, çeĢitli kalınlıkta ve 

özellikte iplikler, Ģeritler, kürkler süsleme malzemeleri, çeĢitli kâğıtlar, tutkal, silikon, eski 

kullanılmayan giysiler, artık materyaller; plastik tabak, röntgen filmi, tel, plastik kaplar, 

bardaklar, gibi her Ģey olabilir. Ağaç dalları, hazır veya canlı çiçekler, çeĢitli boyalar vb. 

unutulmamalıdır ki kostümde kullanılan malzemeler, kostümü hazırlayan ve tasarlayan 

kiĢinin yaratıcılığıyla birleĢtiğinde olukça zenginleĢebilir.  

 

3.4.1. DikiĢ Malzemeleri 
 

DikiĢ malzemeleri; çizgi sabunu, toplu iğne, dikiĢ iğnesi, çatal iğne, çizgi sabunu, 

makara ipliği, teğel ipliği, mezür gibi malzemelerdir. 

 

Resim 3.22:DikiĢ malzemeleri 
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Resim 3.23: DikiĢ makinesi                     Resim 3.24: El dikiĢ makinesi 

 

 Ġplik 

 

Çekime tabi tutulmuĢ, istenilen ölçülere getirilmiĢ, istenilen büküm ve kat verilmiĢ, 

genel anlamda kullanıma hazır lif topluluğuna iplik denir.  

 

 

Resim 3.25: ÇeĢitli renkte dikiĢ ipliği 

 

 KumaĢlar  

 
KumaĢların, pamuklu, keten, ipekli, yünlü, polar, kadife, pelüĢ, sentetik vb. çeĢitleri 

vardır.
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Resim 3.26: Parlak kumaĢ                    Resim 3.27: PelüĢ kumaĢ
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Resim 3.28: PeluĢ kumaĢ                 Resim 3.29: Polar kumaĢ 

 

 

Resim 3.30:PeluĢtan hayvan ayağı 

 
 Deri  

 

Üzerindeki kılları çeĢitli yollarla giderilen ve bazı kimyasal, teknik iĢlemler 

uygulanarak elde edilen postlara deri denir. 
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Resim 3.31: Deri parçaları 

 Kürk  

 

Tüyleri üzerinde kalmak üzere, iĢlenmiĢ tabii ve çeĢitli renklere boyanmıĢ postlara 

kürk denir. 

 

Resim 3.32: Kürk kullanılmıĢ çocuk kostümü 

 

3.4.2. Süsleme Malzemeleri 
 

 Tüller 

 

 

Resim 3.33: Tüller 
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Resim 3.34: Tülden çocuk kostümü 

 

 Tüyler 

 

 

Resim 3.35: Renkli tüyler                               Resim 3.36: Tavus kuĢu tüyü 
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Resim 3.37: Tavus kuĢu tüyü ve tüllerden çocuk kostümü 

 

 Kurdele 

 

 

Resim 3.38: Kurdeleler 

 
 Düğme 

 
 Giyim ve çeĢitli eĢyaların iki ucunu tutturmada kullanılan kapatıcıya düğme denir.  
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Resim 3.39: Renkli düğmeler 

 
 Fermuar  

 

Giysiyi rahatlıkla giymek çıkarmak için takılan, Ģeridin iki tarafını birbirine geçebilen 

diĢler yardımı ile birleĢtirilen malzemedir. Çok çeĢidi vardır. Kostümlerde çeĢitli 

uzunluklarda gizli ve normal fermuar kullanılır 

 

 

Resim 3.40:Renkli fermuarlar 
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 Fermejüp 
 

Halk arasında çıtçıt diye bilinir. Çıtçıt, üzerinde dikili bulunduğu eĢyanın iki kenarını 

birbirine geçerek bağlamaya yarayan iki parçalı metal veya plastik tutturmalıktır. Her iki 

parçanın üzerinde kumaĢa ayrı ayrı dikilmesini sağlayan delikleri vardır. Fermejüplerin iyi 

cinsleri paslanmayan çelikten yapılır. Rengi siyah ve beyazdır. Kullanacağı yere göre bu 

renklerden biri tercih edilir.  

 

 

Resim 3.41:Fermejüp(çıtçıt) 

 

 Tokalar  

 

Kemer ve benzeri eĢyaların iki ucunu birbirine bağlamaya yarayan çeĢitli Ģekillerdeki 

gereçlerdir. Tokalar tutturmalık olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda süs olarak da 

kullanılır. KumaĢa veya modele göre spor veya fantezi olanlar tercih edilir.  

 

 

Resim 3.42:Kemer tokası 
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 Agraflar 

 

 Giyim eĢyalarının gerekli yerlerini birleĢtirmeye yarar. Çengelli ve halkalı kısım 

olmak üzere iki parçadan meydana gelir. Çengelli kısmı halkanın içine girip kapatma 

iĢlemini yapar  

 

 

Resim 3.43:Agraf 

 

 Tığlar 

 

Resim 3.44:ÇeĢitli numaralarda tığlar 

 

 Lastik  

 

Giysilerin düĢmesini önlemek için üst kısmına gelecek biçimde geçirilen esnek, ince, 

kauçuktan yapılmıĢ Ģerit ya da ipe denir.  
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Resim 3.45:Giysi lastiği 

 

 Örgü Yünler 

 

 
Resim 3.46:Örgü yünleri 

 

 

Resim 3.47:Örgü yünlerinden peruk 
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Resim 3.48:Pon pon 

 

 Cırt Bant 

 

 Ayakkabı, çanta ve çeĢitli giysilerde rahat giymek, bir tarafı diğer tarafa birleĢtirmek 

için kullanılan Ģerit. Piyasada farklı isimlerle tanınabilir.  

 

 

Resim 3.49:Cırt bant 

 
 Boncuk 

 
Sedef, cam, tahta, plastik, porselen veya çeĢitli taĢlardan yapılmıĢ, ortası delik, çoğu 

yuvarlak ve renkli süs tanesidir. 
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Resim 3.50: Boncuk çeĢitleri 

 

 
Resim 3.51:Renkli pullar 

 
 Ġnci 

 

Ġstiridye ve bazı kabuklu deniz hayvanlarının içinden çıkan ve daha çok mücevher, süs 

eĢyası olarak kullanılan küçük, yuvarlak, yüksek değerli, sert, sedef rengindeki taneciklerdir. 

ĠĢlemede kullanılan inciler suni incilerdir.  

 

 

Resim 3.52: Ġnci 
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 Rafya 

 

Madagaskar’da yetiĢen hurmagiller familyasından bir ağaçtır. Lifleri dokuma, 

hasırcılık, bahçecilikte kullanıldığı gibi Ģapka, çanta örülmesinde ve giyim süslenmesinde de 

oldukça yer verilen bir gereçtir. Islatılıp yumuĢatılarak her türlü iĢleme yapılabilir, her renge 

boyanır.  

 

 

Resim 3.53:Renkli rafya 

 

             

Resim 3.54:Rafya kostüm                                  Resim 3.55: Doğal rafya        
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3.4.3. Kırtasiye Malzemeleri 
 

KurĢun kalem, silgi, makas, karton, yapıĢtırıcı, eva, bant, cetvel, parĢömen kâğıdıdır. 

 

 

 

Resim 3.56:Kırtasiye malzemeleri 
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Resim 3.57:YapıĢtırıcılar
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Resim 3.58:Renkli evalar 

 

 Sünger Parçaları 

 

 

Resim 3.59:Sünger çeĢitleri  

 

 
Resim 3.60:Sünger baĢlık 
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Resim 3.61:Sünger baĢlık 

 

 

Resim 3.62:Süngerden hayvan ayağı içi hazırlığı  

 

 Keçe 
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Resim 3.63:Renkli keçeler
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Resim 3.64:Keçeden patik yapımı 

 

Re

sim 3.65:Keçe taç ve sihir çubuğu             Resim 3.66:Keçe yapraklar 

 



 

109 

 

3.5. Malzeme Seçerken ve Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar 
 

3.5.1. Kostüm ve Aksesuar Malzemeleri ve Özellikleri 
 

Kostüm ve aksesuarlar çeĢit olarak çok fazla olduğu gibi kullanılan malzeme çeĢidi de 

faklı farklıdır. Kostüm ve aksesuarların çeĢidine göre yapıldığı malzemeler de değiĢiklik 

gösterir. Kostüm ve aksesuarların yapımında en fazla kullanılan malzeme kumaĢtır. Yine 

kostüm ve aksesuarın çeĢidine göre kumaĢ türleri belirlenir. Örneğin, kelebek kanadında tül 

cinsi kumaĢ kullanılır. Bir pelerin veya kaftanda ise daha kalın ipeksi ve parlak kumaĢlar 

kullanılır. Aksesuarda kullanılan kumaĢ cinsi kostümün kumaĢından olmalı veya ona uyum 

göstermelidir.  

 

Deri, aksesuar ve kostümde sıkça kullanılan bir malzemedir. Çantaların geneli deriden 

yapılmaktadır. Eldiven, ayakkabı, kemer vb. aksesuarlar da deriden yapılır. Bazı 

aksesuarlarda derinin tercih edilmesinin sebebi Ģekil tutmasıdır. Deri kumaĢa göre daha sert 

olduğu için girdiği kalıbı muhafaza eder. Bu da aksesuarın Ģeklinin bozulmamasını sağlar. 

 

Takı türü aksesuarlar genellikle boncuk ve taĢlardan yapılırlar. Bu tür aksesuarların 

değerli malzemeden yapılmaları gerekmez. Sadece değerli görünümü vermek yeterlidir. 

Örneğin, kraliçenin tacı veya taktığı mücevherler gerçek süsü verilmiĢ taklitlerdir. 

 

Takı malzemesini bulmak zor değildir. Aksesuar olarak hazır takılar kullanılabileceği 

gibi takı malzemelerini alarak animatörler de hazırlayabilirler.  

 

 Maske ve baĢlık gibi aksesuarların yapımında malzeme olarak genellikle değiĢik 

kanatlı hayvanların tüyleri kullanılır. Bunun en belirgin örneği kızılderili baĢlığıdır. 

Kızılderili baĢlığı tüysüz düĢünülemez. Bayanların baĢlarına taktıkları Ģapka veya baĢlıklarda 

da güzel görünümlü tüyler kullanılmaktadır. 

 

Hazırlanacak olan kostüm, baĢlık ve aksesuarlarda öncelikle çocukların sağlığına zarar 

vermeyecek türden kumaĢların ve malzemelerin seçilmesi gereklidir. Giyilen kostüm 

çocukların bedenini sıkacak kadar dar veya ayaklarına dolaĢıp düĢmesine neden olacak kadar 

geniĢ olmamalıdır. Ayrıca kostümler, baĢlıklar ve aksesuarlar hazırlanırken geniĢlik, boy vb. 

özellikler için kullanılacak malzemeler olabildiği kadar hafif olmalı, ağırlıkları çocukların 

rahat kullanmalarına engel olmamalıdır. 

  

Hazırlanacak olan karakter belirlendikten sonra karakterin özelliğine uygun olarak 

kumaĢ özelliği, rengi ve kostümün modeli belirlenir. Kullanılacak kumaĢların yıkanabilen ve 

canlı renklerde olmasına dikkat edilmelidir. 

  

Belirlenen modelin kalıpları kumaĢ üzerine koyularak kesilir, elde veya makinede 

dikildikten sonra üzerine karakter özelliklerine uygun olarak farklı özellikte kumaĢlarla, pul 

ve boncuklarla veya düğmelerle süslemeler yapılır. Süslemeler karakter özelliğine uygun 

olmalı, kostüm, baĢlık ve aksesuarların sevimli ve dikkat çekici hale getirmelidir.  



 

110 

 

Süslemelerde kullanılan malzemeler giyildiğinde rahatsız etmemeli ve sağlam bir 

Ģekilde dikilmelidir. 

 

Kostümler kullanıldıktan sonra temizlenip gerekli onarımlar yapıldıktan sonra 

saklanmalıdır. 

 

3.5.2. Malzeme Seçerken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Kostüm ve aksesuar malzemelerinin seçimi tasarım aĢamasında baĢlar ve ürün son 

Ģeklini alana kadar da süreç devam eder.  

 

 Giysi için seçilecek ham maddeler modele, amaca uygun ve ekonomik 

olmalıdır.  

 Seçilen ham maddeye uygun (fermuar, tela, düğme, ip, lastik vb.) malzemeler 

seçilmelidir.  

 Kostümün karakter özelliklerine uygun süsleme malzemeleri seçilmelidir.  

 Kostümün renk ve desen özellikleri kostümün karakteristik özelliklerine uygun 

olmalıdır.  

 Kolay temizlenmeli, rahat giyilip çıkartılmalıdır.  

 

3.5.3. Kostüme Uygun Aksesuar Seçiminde Dikkat Edilecek Esaslar  
 

 Kostüme uygun aksesuar seçerken karaktere göre, basit, kullanıĢlı fakat değiĢik 

görünümde olanı seçilmelidir.  

 Birçok kostümle beraber kullanılacak özellikte, büyüklük ve küçüklüğü 

(oranları ) iyi seçilmelidir.  

 Aksesuar renklerinin kostümle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.  

 Kolay temizlenebilmelidir.  

 Modası çabuk geçmemeli, Ģekli çabuk bozulmamalıdır.  

 

3.5.4. Kostüm Planlama AĢamasında Dikkat Edilecek Noktalar 

      

 Kostüm planlanmadan önce kostümün kullanılacağı etkinlik ya da etkinlikler 

tespit edilmelidir. 

 Hazırlanacak karakterin orijinal haline uyması için, yazılı ya da görsel kaynak 

taraması yapılmalıdır. 

 Kostümün taslak çizimleri yapılmalıdır. 

 Kullanılacak malzemelerin ölçüsü ve çeĢidi doğru tespit edilmelidir. 

 Tasarlama aĢamasında kullanılması düĢünülen malzemelerin kolay temin 

edilebilir türden olmasına dikkat edilmelidir. 

 Hazırlanacak kostüm maliyetli bir kostümse önce örnek bir minyatür yapılabilir. 

Böylece üretimde doğabilecek kayıplar önlenmiĢ olur. 

 Karakterin en belirgin özelliklerinin tespit edilmesi için karakter analizi 

yapılmalıdır. Böylece benzetme oranı yükselecektir. 
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 Kalıp çıkarma ya da dikim aĢamalarında uzman desteği alınabilir. Ancak her 

aĢamada tasarlayan kiĢinin takibinde olmalıdır. Bir terzi hazırlayacağı kostümün 

çocuğun geliĢimine uygunluğuna dikkat etmelidir. 

 Kostüm hazırlanırken kostümü giyecek kiĢiler, yaĢ grubu, kullanılacak mekânın 

ısısı, seyirciye uzaklığı gibi konulara dikkate etmelidir. 

 Kostümde abartı rahatlıkla kullanılabilir. 

 Kostümün birkaç parçadan oluĢması, kullanıĢlığı arttırmaktadır. 

 Kostüm planlama aĢamasında sadelik amaca uygunluk ve dayanıklılık dikkate 

alınarak hazırlanmalıdır. 

 

3.5.5. Kostüm Hazırlama ve Uygulama AĢamasında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Kostüm hazırlarken olması düĢünüldüğü Ģekilde algılanmalıdır. 

 Kostüm fonksiyonel ve kullanıĢlı olmalıdır.(Kostüm giyen kiĢilere 

uyarlanabilmelidir, ayarlanabilir tarafları olmalıdır.) 

 Kullanan kiĢiyi sıkmamalı fazla bol da olmamalıdır. 

 Mümkünse esnek malzeme kullanılarak hazırlanmalıdır. 

 Kolayca giyilip çıkarılabilmelidir. 

 Kullanılan malzemeler seçilirken amacın dıĢına çıkılmamalıdır. 

 Çocuklar için hazırlanan kostüm ve aksesuarlar onların beğeneceği sevdiği 

karakterler tercih edilmelidir. 

 Kostümlerin eğlence amaçlı olduğu unutulmamalı karakterler oluĢturulurken 

iĢin espri tarafına da dikkat edilmelidir. 

 Çocuklara hoĢlanmadıkları bir kostüm zorla giydirilmeye çalıĢılmamalıdır. 

 Kostüme uygun biçim ve renkte makyaj yapılması daha hoĢ olacaktır. 

 Kullanılacak mekânın ve dekorun kostüme uygun olarak hazırlanması, 

kostümün etkin kullanımını sağlayacaktır.  

 

3.6. Kostüm ve Aksesuar Hazırlamada Kullanılan Teknikler 
 

3.6.1. Temel Teknikler 
 

3.6.1.1. Temel DikiĢ teknikleri 

 

Kostümleri hazırlamaya baĢlamadan önce kostüm hazırlayacak kiĢinin temel dikiĢ 

teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekir. Bu bölümde temel dikiĢ teknikleri 

hakkında gerekli bilgileri bulacaksınız.  

 

 Ölçü Alma Teknikleri  

 

Ölçü iyi alındığı zaman elde edilen kalıplar vücuda uygunluk gösterir. Ölçü alınırken bir 

kâğıda ölçü alma sırasına göre yazılmalıdır. Model daha önceden saptandıysa modelin 

özelliğine göre alınması gereken ölçüler de not edilmelidir. Ölçü alınırken kullanılacak 

mezür, kalem, kâğıt gibi malzemeler hazır bulundurulmalıdır. 
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 Kalıp Çıkarma Teknikleri 

 

Kalıp, “Bir Ģeyin Ģekil bakımından örneği” anlamına gelir. Kostümlerde kullanıldığı 

gibi çiçek, Ģapka, ayakkabı, eldiven gibi aksesuarların yapımında da kullanılır. Biçki (kumaĢı 

kalıba uygun bir Ģekilde kesme) yaparken kalıp kullanmak zamandan, kumaĢtan ve enerjiden 

ekonomi sağlar. 

 

Kalıpla biçki yapmak için genellikle hazır kalıplardan yararlanılır. Piyasada yerli ya 

bancı birçok modellerin verdiği paftalarda çeĢitli beden ölçülerine göre model uygulanmıĢ 

kalıplarda satılmaktadır. ÇeĢitli kostüm ve aksesuarların da kalıplarını model kitaplarındaki 

ve dergilerindeki paftalardan elde etmeniz mümkündür. Seçilen kalıplar üzerinde ölçü 

kontrolü yapılıp gerekli düzeltmeler uygulanmalıdır. 

 

 Kalıbı KumaĢa Uygulama ve Biçki Teknikleri  

 

Kalıbı kumaĢa uygularken masaya, kumaĢa, kalıplara ihtiyacımız olacaktır. KumaĢı 

boydan veya enden ikiye katlayarak biçki masasına yayınız. Kalıbı dikiĢ payını hesap ederek 

kumaĢa en ekonomik Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 

Kalıpların kenarından sabunla çiziniz. DikiĢ paylarını iĢaretleyiniz. Bu iĢlemleri sırası 

ile tamamladıktan sonra dikiĢ paylarından kesiniz. KumaĢın bir yüzündeki iĢaretleri diğer 

yüzüne geçirmek için iğneyi kumaĢa batırıp çekerken arkada kalan ipi bol bırakınız. Yapılan 

bu iĢleme bol teyel adı verilmektedir. KumaĢın kesilmesi ve bol teyel iĢleminin bitmesi ile 

birlikte kalıbı kumaĢa uygulama ve biçki aĢaması tamamlanmıĢ olur. 

 

 

Resim 3.67:Kalıbı kumaĢa uygulama                      Resim 3.68:  KumaĢı kesme 

 

 KumaĢı Dikme  

 

Kesilen parçalar bol teyellerine dikkat edilerek üst üste getirilir. Teyellerin üzerinden 

makineye çekilir. Makine çekilmeden önce kumaĢın bir parçası üzerinde makine ayarları 

kontrol edilir. Makine çekilen yerlerdeki teyeller kumaĢa zarar vermeden sökülür.  
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 Teyel alma (düz, bol teyel vb.) 

 

  

 

 Kenar temizleme ( sürfile ile kenar temizleme, zikzak ile kenar 

temizleme) 

  

 

Resim 3.69:Makine dikimi 

 

 Ġlik açma düğme dikme teknikleri 

 

Çevresi elde veya makinede örülerek sağlamlaĢtırılmıĢ küçük açıklıklara “ilik” denir. 

KarĢılıklı kenarlara konulan ilik ve düğme kapanmayı sağlar. Ġlik, giyimlerin rahat 

giyilmesini sağladığı gibi süsleme olarak da kullanılır. Giysiye ilik açabilmek için önce ilik 

yerini saptamak gerekir. Düğme, iliğin içinden geçirildiğinde giysinin görünümünü 

bozmamalıdır. Giysinin kullanıĢına ve kumaĢına göre iliğin yatay veya dikey hazırlanacağı 

belirlenmelidir. Düğmenin ebatlarına göre ilik boyu tespit edilmelidir. 

 

          

Resim 3.70:Brit ilik                      Resim 3.71:Ġlik  
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 Üstten delikli düğme dikimi 

Düğme üzerindeki dikiĢ Ģeklini isteğinize göre değiĢtirebilirsiniz. 

 

  

Resim 3.72:Düğme dikimi 

 

3.6.1.2. Süsleme  

 

Bir kostümün daha güzel görünmesi için yapılan ilavelere süsleme diyoruz. Kostüm 

süslemelerinde hazır malzemeler ( fistolar, danteller, düğmeler, vb.) ve dikiĢ, nakıĢ teknikleri 

kullanılmaktadır. Zamandan ve enerjiden tasarruf etmek amacıyla hazır malzemelerle 

süsleme teknikleri tercih edilmektedir. NakıĢ ve boyama tekniğiyle yapılarak hazır satılan 

almalarda kostüm süslemelerini pratik hale getirmiĢtir. 

 

3.6.1.3. Ütü Yapma  

 

Kostümün yukarıdaki aĢamalardan geçip süsleme teknikleri de bittikten sonra 

kullanıma hazır hale gelmesi için ütülenmesi gerekmektedir. Ütü yapılacak yerin aydınlık 

olmasına dikkat etmeliyiz. Ütünün sıcaklığı kumaĢın cinsine göre ayarlanmalıdır. Ütünün 

altının ve ütü yapılacak yerin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Ütü kumaĢın tersinden 

yapılmalıdır. Yüzünden yapıldığı zaman parlar ve desenlerde bozulmalar oluĢur. 

 

3.6.2. Kesme YapıĢtırma Tekniği 
 

Kesme ve yapıĢtırma tekniği daha çok karton, eva, rafya vb. malzemelerde kullanılır.  

ġapkalar, taçlar, maskeler, baĢlıklar vb. birçok çalıĢmalarda yapılabilir. 
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Resim 3.73:Kesme yapıĢtırma ile uygulanan hayvan figürlü taçlar 

 

Resim 3.74:Kesme yapıĢtırma ile taç yapımı 

 

 Etkinlik 1 

 

 AĢağıdaki yapımı verilen tavĢan kostümü ve baĢlığını iĢlem basamaklarını takip 

ederek yapınız. Kostümdeki tavĢana uygun bir hikâye yazınız ve hikâyeyi animasyon 

çalıĢmalarına uygun olarak uygulayınız. 

 

 TavĢan kostümü yapımı: 

 

Malzemeler: 

 Beyaz ve pembe rafya 

 Beyaz badi 

 ġort 

 Çorap 

 Makas 

 YapıĢtırıcı 

 

YapılıĢı: 

 

Beyaz badinin ve Ģortun üzerine pembe rafyalar kesilerek yapıĢtırılır. Çorabın üzerine 

de beyaz rafyalar yapıĢtırılır. TavĢanın kuyruğunu yapmak için beyaz rafyalar kesilerek 

yapıĢtırılır. 
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Resim 3.75:TavĢan kostümü                     Resim 3.76:TavĢan baĢlığı 

 

 BaĢlık yapımı: 

 

Malzemeler: 

 

 Halı kaymaz 

 Ġğne, iplik 

 Pembe rafya 

 Simli eva 

 Beyaz Ģönil 

 Yüz boyası 

 Hazır hayvan figürleri 

 Lastik 

 Renkli eva 

 Makas 

 YapıĢtırıcı 

 

YapılıĢı: 

 

Halı kaymaz kafaya geçecek Ģekilde kesilir ve uçları dikilerek arasından lastik 

geçirilir. Pembe rafyalardan kesilerek halı kaymazın üzerine tek tek yapıĢtırılır.  Pembe 

evadan tavĢan kulağı çizilir, kesilir ve resimdeki gibi yapıĢtırılır. Simli evadan kurdele kesilir 

ve tavĢan kulağının ön kısmına yapıĢtırılır. Kurdelenin ortasına evadan yapılmıĢ çiçek 

yapıĢtırılır ve çiçeğin arkasına Ģöniller yapıĢtırılır. Üzeri istenilen Ģekilde süslenir. Yüze 
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tavĢan diĢi ve bıyık çizilir.
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3.6.3. Bağlama Tekniği 
 

Bağlama tekniği daha çok tüllerle ve kurdelelerle yapılan kostüm ve aksesuarlarda 

kullanılır. 

  

Etkinlik 2 

 

Belinizin ölçüsünde lastik ayarlayınız istediğiniz bir renkte tül belirleyiniz. AĢağıdaki 

resimde görüldüğü gibi tülleri lastiğe bağlayınız. Bu tutuyu kullanarak bir animasyon 

gösterisi hazırlayınız. 

 

 

Resim 3.77:Tül bağlama  

 

3.6.4. Kolaj Tekniği (artık materyallerle) 
 

Kolaj tekniği ile bir çok kostüm ve aksesuarlar yapılır. Tabak, bardak, balon, pamuk 

gibi malzemelerle, yaratıcılığınıza kalmıĢ daha birçok aksesuar yapılabilir.  
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Resim 3.78: Tabaklardan maske ve Ģapka yapımı 

 

 
Resim 3.79:Korsan aksesuarı 
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Resim 3.80:Balonlarla yapılmıĢ üzüm kostümü 

 

3.7. Kostüm ve Aksesuar Hazırlama ve Dikme 
   

 AĢama tasarım ( modeli tasarlama) 

 AĢama kalıp çıkarma  

 AĢama kumaĢı kesme  

 AĢama dikme  

 AĢama ütüleme 

  AĢama süsleme 

 

3.7.1. Kostüm Hazırlama 

 
3.7.1.1. Karaktere Uygun Model Tasarımı Yapma  

 

Ġhtiyaç duyulan kostüm ve aksesuarları elde etmek için önceden canlandırılacak 

karakterin özellikleri araĢtırılır. Kostümün kullanılma amacı, canlandırmayı aslına uygun 

olarak yapmak olduğu için, karakterin dıĢ görünüĢüne uygun kostüm yapılmalıdır. Toplum 

tarafından bilinen masal ve çizgi film kahramanlarının kostüm ve aksesuarları artık dünyanın 

her yerinde sabit hâle gelmiĢtir. Örneğin, Noel Baba kostümü, Pamuk Prenses ve Cücelerin 

kostüm ve aksesuarlarını farklı bir Ģekilde tasarlamanız mümkün değildir. Canlandırılacak 

karaktere en uygun modeli tasarlamanız gösterinin baĢarısını arttıracaktır. 

 

3.7.1.2. Modele Uygun Malzeme Belirleme  

 

Model tespit edildikten sonra kostüme en uygun kumaĢ seçilir. KumaĢ seçiminde 

kolay temizlenebilen, sık kullanıma uygun, teri emebilen ve hareket kolaylığı sağlayan 
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özelikte kumaĢların olmasına dikkat edilmelidir. 
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Kostüm için seçilen kumaĢın rengine hangi aksesuarlarla süsleneceği konusunda karar 

vermek için daha önce hazırlanmıĢ kostümlerin incelenmesinde fayda vardır.  

 
3.7.1.3. Modele Uygun Kostüm ve Aksesuar Elde Etme  

 

Model ve malzeme belirlendikten sonra temel dikiĢ tekniklerine göre aĢağıda 

görülen iĢlem basamaklarına uygun olarak kostüm elde edilir. 

 

 Kostümün kalıbı çıkarılır.  
 Kalıp kumaĢa uygulanır.  
 Bol teyel alınır. 
 KumaĢ, kalıba uygun olarak kesilir. Kesme iĢlemi sırasında dikiĢ için pay 

bırakılması unutulmamalıdır. 
 Kostüm ve aksesuarların kontrolünü yapmak için önceden bir provası yapılır. 
 Makine dikiĢi yapılır. 
 Ütülenir. 
 Süsleme teknikleri uygulanarak kostüm gösteri için hazırlanır. 
 

3.8. Kostüm ve Aksesuar Örnekleri 
 

Etkinlik 3 

 

 TavĢan kostümü 

 

 Kostümün kalıbı çıkarılır. 
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Resim 3.81: Çocuk tavĢan kostümü 

 

 Kullanılacak malzemeler 

 

 1,5 m beyaz peluĢ kumaĢ 

 30 cm pembe peluĢ kumaĢ 

 Çıtçıtlar,yumuĢak lastik,renkli dikiĢ ipleri,iğne,makas 

 30 cm beyaz fermuar 

 

YapılıĢı 

 

Resim verilen kalıpta baĢ kollar ve gövde kalıbı, 2 katlı beyaz peluĢ kumaĢ üzerine 

yerleĢtirilir ve dikiĢ payı bırakılarak kesildikten sonra dikilir. 

 

2 katlı beyaz peluĢ kumaĢtan 2 adet kesilen kulakların içine pembe peluĢ kumaĢ 

dikilir. Kulaklar dikildikten sonra baĢla dikilerek birleĢtirilir. Hazırlanan baĢ ve kollar, 

gövdeyle dikilerek birleĢtirilir. 

 

TavĢanın kuyruğu için 2 katlı beyaz peluĢ kumaĢ kalıplara uygun olarak kesilir, 

kenarları küçük bir açıklık kalacak Ģekilde dikildikten sonra kumaĢın düzü çevrilir. Ġçi elyaf 

doldurulduktan sonra gövdenin arkasına uygun Ģekilde dikilir. 

 

Gövdenin açık olan önüne 30 cm boyundaki fermuar dikilir. 

 

2 katlı pembe peluĢtan kalıba uygun olarak kesilen 2 adet ayak dikilir. Ayaklar, 

gerektiğinde dıĢarı çıkarılabilmesi için önleri açık kalacak Ģekilde bacakların altına dikilir. 

Açık olan bölüme bacakla birleĢtirebilmek için çıtçıtlar dikilir. 
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Ağız içi kalıba uygun olarak kesilen pembe peluĢ kumaĢ, beyaz kumaĢtan 2 adet 

hazırlanan diĢ araya koyularak dikilir. Ġstenildiğinde takılıp çıkarılabilmesi için ağzın 

kenarlarına lastik dikilir. 

 

Etkinlik 4 

 

 Kalıp kullanmadan tiĢörtle yapılan kostüm 

 

 

Resim 3.82:Ağaç kostüm 

 

  

Resim 3.83:Ağaç kostümü yapım aĢaması 



 

126 

 

Etkinlik 5 

 

 Kartondan keserek boyayarak balık kostümü 

 

 

Resim 3.84:Kartondan balık kostümü  
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Etkinlik 6 

 

 Yünlerden palyaço peruğu 

 

 

Resim 3.85:Palyaço peruğu 

 

Malzemeler: 

 

 1 m pembe kurdele 

 Renkli eva süngeri 

 Mavi renk örgü ipi 

 Siyah renkli bere 

 Silikon yapıĢtırıcı 

 Ġğne, iplik  

 

YapılıĢı: 

 

 Mavi ip her biri 20 cm boyunda eĢit olarak kesilir. 

 Kesilen ipler berenin altına yukarıdan dikilecek Ģekilde iğne ile tek tek dikilir, 

berede hiç boĢluk kalmayacak biçimde dikime devam edilir. 

 Hazırlanan saç ortadan ikiye ayrılır iki kulak yapılarak örülür.  

 Saçın uçları kesilerek düzeltilir. Saç kurdele ile bağlanır. 

 Renkli eva süngerinden çiçekler kesilerek yapıĢtırılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bir animasyon gösterisinde kullanılmak üzere, artık materyaller yardımıyla özgün 

kostüm ve aksesuarlar hazırlayınız. Hazırladığınız malzemeleri sınıfta öğretmeninize ve 

arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek sergilenecek gösteri için kostüm ve 

aksesuarlarını hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Animasyonda kullanılabilecek özgün 

kostüm ve aksesuarları internetten 

araĢtırınız. 

 AraĢtırmacı olunuz.  

 Çocuklar için hazırlanan kostüm ve 

aksesuarları, onların sevdiği 

karakterlerden seçiniz. 

 Çocuğun geliĢim seviyesine uygun, onun 

dünyasından, yaĢantılarından seveceği 

figür ve karakterleri tercih ediniz. 

 Katalogları inceleyiniz.  

 Masal kahramanları ve tarihî karakterleri 

inceleyiniz. 

 Çizgi film vb. görsel yayınları inceleyiniz. 

 Yapılacak gösterinin özelliğine uygun 

olarak kostüm ve aksesuarları tespit 

ediniz. 

 Kostüm ve aksesuarları hazırlamak için 

iletiĢim araçlarından, kataloglardan, 

görsel sunumlardan faydalanarak gerekli 

araĢtırmayı titizlikle yapınız. 

 Kostüm ve aksesuarlara ait artık 

materyaller ve malzemeler temin ediniz. 

 Belirlediğiniz karaktere uygun kostüm 

için gerekli malzemeleri araĢtırınız ve 

yeterli miktarda temin ediniz.  

 Canlandırılacak karaktere en uygun 

modeli tasarlayınız. 

 Canlandırılacak karakterin özelliklerini 

araĢtırınız. 

 Taslak çizim yapınız. 

 Hazırlanacak kostüm maliyetli bir 

kostümse önce bir minyatür örnek 

hazırlayınız. 

 Kostümün kalıbını çıkartınız. 
 Kalıp çıkarma iĢleminde uzman desteği 

alınız. 

 Seçilen kalıplar üzerinde ölçü kontrolü 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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yapınız.  

 Kalıbı kumaĢa uygulayınız. 
 Kalıbı dikiĢ payını hesap ederek kumaĢa 

en ekonomik Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Bol teyel alınız. 
 Temiz ve düzenli çalıĢınız. 

 KumaĢı kalıba uygun olarak kesiniz. 
  

 Kesme iĢlemi sırasında dikiĢ için pay 

bırakılması unutulmamalıdır. 

 Kostüm ve aksesuarların kontrolünü 

yapınız.  

 Provasını yapınız. 

 Makine dikiĢi ile kostümü dikiniz. 

 Kesilen parçalar bol teyellerine dikkat 

edilerek üst üste getiriniz. 

 Teyellerin üzerinden makineye çekiniz. 

  Makine çekilmeden önce kumaĢın bir 

parçası üzerinde makine ayarlarını 

kontrol ediniz. 

  Makine çekilen yerlerdeki teyelleri 

kumaĢa zarar vermeden sökünüz.   

 Kostümü ütüleyiniz. 

 Ütü yapılacak yerin aydınlık olmasına 

dikkat ediniz. 

  Ütünün sıcaklığını kumaĢın cinsine göre 

ayarlayınız. 

  Ütünün altının ve ütü yapılacak yerin 

temiz olmasına dikkat ediniz. 

  Ütüyü kumaĢın tersinden yapınız.  

 Süsleme teknikleri uygulanarak kostüm 

gösteri için hazırlayınız. 

 Süslemelerin çocukları zor durumda 

bırakacak ve hareketlerini engelleyecek 

Ģekilde olmamasına dikkat ediniz. 

 Süslemede kullanılan malzemeler, 

çocuğun ağzına alıp yutabileceği veya 

vücuduna batabilecek sivri veya keskin 

objelerden oluĢmamasına dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )  Kostüm gösteri dünyasında giyilen kıyafetlerin genel adıdır. 

2. (   )  HazırlanmıĢ olan kostümlere uygun aksesuar hazırlamak da önemli bir ayrıntıdır. 

3. (  )  Güncel kostümlerin hazırlanmasında çocukların katılımları çok gerekli değildir. 

4. (  )  Okul öncesi eğitim kurumlarında, kostüm ve aksesuarlara uygun bir dolabın ya da 

köĢenin hazırlanması gerekli değildir. 

5. (  ) Kostümler, çocuklara o ülkenin niteliklerini anlatmada oldukça etkilidir. 

6. (  ) Palyaço kostümleri, animasyon gösterilerinde kullanılan ve çocukların çok ilgisini 

çeken kostümlerden birisidir. 

7. (  ) Ayakkabı, kemer, değiĢik türde peruklar, çeĢitli baĢlıklar, eldivenler, takılar ve 

maskeler kostümü tamamlayan aksesuarlardan bazılarıdır. 

8. (  ) Kostümü planlamaya baĢlamadan önce hangi etkinlikte kullanılacağı 

belirlenmelidir. 

9. (  ) Animasyon etkinlikleri, çocuğu zorlayacak veya çocuğa ruhsal anlamda zarar 

verecek  nitelikte olmamalıdır. 

10. (  ) Hazırlanan kostümün, o karakteri doğru Ģekilde yansıtması önemlidir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

11. AĢağıdakilerden hangisi kostüm ve aksesuarların yapımında kullanılacak araç gereç ve 

malzemelerde dikkat edilmesi gereken noktalar değildir? 

 

A) Çocukların sağlığına zarar vermeyecek materyallerden üretilmelidir. 

B) Bedeni sıkmamalı ve rahatsız etmemelidir.  

C) Çok bol hazırlanıp çocuğun hareketini engellememelidir. 

D)  Kostümün aĢırı gösteriĢli ve detaylı olması en önemli noktadır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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E) Kolay temizlenebilmelidir. 

12. AĢağıdakilerden hangisi bir aksesuar çeĢidi değildir? 

A) ġapka 

B) Peruk 

C) Pantolon 

D) Maske 

E) Taç 

 

13. AĢağıdakilerden hangisi palyaçoların en çok kullandığı aksesuarlardandır? 

A) ġal 

B) Taç 

C) Kılıç 

D)  Peruk 

E) Kanat 

 

14. AĢağıdakilerden hangisi kostümün çocuklara sağladığı yararlardan değildir? 

A) Çocuklar kostümler ile farklı yaĢamları öğrenirler. 

B)  Ülkeleri ve gelenekleri öğrenirler. 

C) Çocukların sosyalleĢmesinde ve problemlere çözüm yolu geliĢtirmelerinde de 

kostümler oldukça yararlıdır. 

D) Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara uygun kostüm ve aksesuarlar çok 

gerekli değildir. 

E) Meslekleri tanırlar. 

 

15. Tarihi bir olayı canlandırırken hangi tür ayakkabılar kullanılmalıdır? 

A) Siyah ayakkabılar 

B) Spor ayakkabıları 

C) Döneme uygun ayakkabılar 

D) Palyaço ayakkabıları 

E) Patikler 

 

DEĞERLENDĠRME 
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Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirmeye’’ geçiniz. 



 

133 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Sıra Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1  

Çocuklarla uygulayabileceğiniz kostümlü bir animasyon 

çalıĢması belirlediniz mi? 

( ) ( ) 

 

2 Kostüm hazırlamadan önce aktiviteyi incelediniz mi? ( ) ( ) 

3 Aktivitede yer alan karakterlere uygun model tespit ettiniz 

mi? 

( ) ( ) 

4 Kostümü süsleme aĢamasında kostüme uygun aksesuarlar 

kullandınız mı? 

( ) ( ) 

5 Kostümü amacına uygun olarak hazırladınız mı? ( ) ( ) 

6 Kostüme uygun aksesuarlar kullandınız mı? ( ) ( ) 

7 Aksesuar hazırlarken uygun malzeme kullandınız mı? ( ) ( ) 

8 Kostüm ve aksesuarlarla bir prova yaptınız mı? ( ) ( ) 

9 Kostüme uygun yüz boyama karakterlerini belirlediniz mi? ( ) ( ) 

10 Animasyonu çocuklarla uyguladınız mı? ( ) ( ) 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 C 

7 B 

8 E 

9 C 

10 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 
 

  ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 

9 D 

10 D 

11 D 

12 C 

13 D 

14 D 

15 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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