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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR

SÜRE
ÖN KOŞUL

Eğlence Hizmetleri
Animatörlük/ Çocuk Animatörlüğü
Çocuk Kulübü
Çocuk kulübü programı hazırlayarak tesise gelen ailelere çocuk
kulübünü tanıtma ve yönlendirme konularının verildiği öğrenme
materyalidir.
40/16
Ön koşul yoktur.

YETERLİK

Çocuklu aileleri çocuk kulübüne yönlendirmek

ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN
TANIMI

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:
Bu modül ile eğlence hizmetleri departmanında iletişim
tekniklerine uygun olarak çocukları ve aileleri çocuk kulübü
departmanına yönlendirebileceksiniz.
Amaçlar:
1. Eğlence hizmetleri departmanında, çocuklu ailelere tesiste
yer alan çocuk kulübü departmanının özelliklerini iletişim
tekniklerine uygun olarak tanıtabileceksiniz.
2. Tesise gelen çocukları, iletişim tekniklerini kullanarak çocuk
kulübüne yönlendirebileceksiniz.

Ortam: Sınıf
EĞİTİM ÖĞRETİM
Donanım: Otellerdeki çocuk kulüplerinde yapılan uygulama
ORTAMLARI VE
CD’leri, önceden hazırlanmış çocuk kulübü programları, tanıtım
DONANIMLARI
broşürleri
Her öğrenme faaliyeti sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendirebileceksiniz. Bunun için
ÖLÇME VE
cevap anahtarları hazırlanmıştır.
DEĞERLENDİRME
Ölçme değerlendirme faaliyetleri esnasında önerilere uymanız,
modülü daha iyi öğrenmeniz için önemlidir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çocukların dünyasında bulunmak, onları güldürmek, eğlendirmek ve hatta yeri
geldiğinde eğitmek; kısacası onlarla zaman geçirmek dünyanın en zor, en fazla sabır isteyen
fakat en güzel uğraşlarından biridir. Çocuk animatörleri de bu zor ve güzel işe taliptirler.
Geleceğin çocuk animatörü olarak hoşgörü, sabır, sevecenlik ve koruyuculuk senin başlıca
vasıfların olmalıdır.
Çocuk kulübü diğer departmanlara göre daha fazla enerji ve hareketlilik gerektirir.
Çünkü çocuk enerjisine ulaşmak imkânsızdır. Bu hareketli ortamda onları yakalayabilmek,
onların duygularını anlamak ve ihtiyaçlarına cevap vermek uzmanlık isteyen bir iştir. Ayrıca
çocuk animatörleri sorumluluk konusunda son derece duyarlı olmalıdır. Çünkü aileler en
değerli varlıklarını onlara emanet etmektedir. Bu da planlı ve hassas bir çalışma ister.
Günümüzde animasyon aktiviteleri içinde, ön plana çıkan çocuk kulübünde deneyimli
animatörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde anaokulu ve kreşlere yönelik eğitim
verilmesine rağmen çocuk animasyonuyla ilgili verilen eğitim yeterli olmamaktadır. Bu
modül ile çocuk kulübü hakkında ön bilgiye sahip olacaksınız. Almış olduğunuz bu bilgileri
geliştirerek gelecekte yaptığı işi seven, başarılı bir çocuk animatörü olmanızı diliyorum.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Eğlence hizmetleri alanında çocuklu ailelere, tesiste yer alan çocuk kulübü
departmanının özelliklerini iletişim tekniklerine uygun olarak tanıtabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan bir otelin çocuk kulübüne ya da anaokuluna giderek
yetkililerden çocuk kulübü hakkında bilgi alınız.
Çocuk animatörlerinin hazırladığı çocuk kulüplerinde kullanılan haftalık
faaliyet çizelgesini inceleyiniz.

1. ÇOCUK KULÜBÜ
Turizmdeki gelişmeler, yeme-içme ve konaklamanın yanında eğlenceyi de zorunlu
hâle getirmiştir. İnsanların dinlenirken boş zamanlarını doldurma, onları eğlendirme,
mümkün olduğu kadar değişik aktivitelerle tesiste tutma ve tekrar tesise gelmelerini sağlama
amacını güden eğlence hizmetleri departmanı oluşmuştur. Eğlence hizmetleri departmanı ilk
hâliyle, haftada birkaç gece aktivite düzenleyerek misafirleri eğlendirme görevini
üstlenmiştir. Zamanla eğlence hizmetleri departmanı kendi içinde faaliyetlerini ve faaliyet
çeşitlerini çoğaltmıştır. Artık haftada birkaç gece yerine her gün ve günün hemen her saati
eğlence adına değerlendirilmektedir. Eğlence alanındaki bu gelişme, hitap edilen kitlenin yaş
durumuna göre de faaliyetlerin çeşitlilik kazanmasını sağlamıştır.

Resim 1.1: Çocuk kulübünün içinden bir görüntü
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Anne babalar tatilleri sırasında çocuklarını güvenerek ve rahatlıkla bırakabilecekleri
bir birime ihtiyaç duyar. Bu amaçla çocuk kulübü, tatil işletmelerinin vazgeçilmez bir
bölümü hâline gelmiştir. Çocuk kulübü eğlence hizmetleri departmanı içinde, çocuk kulübü
programı ve çocuk animatörleri ile anne babalara ve çocuklara hizmet vermektedir. Çocuk
kulübü aktivitelerinden 4-6 ve 6-12 yaş çocukları yararlanmaktadır.
Büyükler kendileri için hazırlanan aktivitelerde eğlenirken çocuklar da çocuk
kulübünde hoş zaman geçirirler. Tesiste bulunan farklı departmanlar sayesinde tatil için
tesise gelen ailelerin bütün fertleri kendileri için zaman ayırabilmekte ve tatil daha eğlenceli
bir hâle gelmektedir.
Çocuk kulübünün işlevini yerine getirebilmesi için eğitimli ve deneyimli çocuk
animatörlerine ihtiyaç vardır. Çocuk animatörlüğü, ülkemiz için animatörlük gibi çok yeni
bir kavramdır. Çocuk animatörleri, çocuklara yönelik görsel ve işitsel canlandırmalar
yaparak, çeşitli kıyafet ve kostümlerle onları eğlendiren, eğlendirirken de eğiten kişilerdir.
Çocuk animatörleri, çocukların hayallerini şekillendiren mimarlar gibidir. Çocuklara nasıl ve
ne şekilde hayal yaşatacaklarını, bu hayalleri yaşatırken hangi duyguları, hangi beceri ve
bilgileri nasıl kazandıracaklarını bilen insanlardır. Çocuğun dünyası ile gerçek dünya
arasında en sağlam köprüleri kuran ve onun dünyasında yer edinen kişilerdir. Bu sebeple
animatörler, çocukların dünyasında önemli bir yere sahiptir.
Çocuk animatörlüğünün özelliklerinin başında, çocukları sevme ve sempatik olma
becerisi yatmaktadır. Bu beceriyle birlikte çocuk animatörlüğünün özellikleri şunlardır:









Çocuk animatörü öncelikle çocukları sevmeli, sabırlı ve sevecen bir kişiliğe
sahip olmalıdır.
Çocuk animatörleri çocuklara karşı bir eğitimci, bir psikolog ve bir pedagog
gibi davranmalıdır.
Çocuklara rahat edebilecekleri özgür bir ortam sağlamalı, zaman zaman onların
da gösteriye katılmalarını teşvik etmelidir.
Gösteri sırasında çocukların düşünce ve davranışlarına karşı sabırlı olmalıdır.
Çocuklara kendilerini ifade edebilmeleri için fırsat vermelidir.
Çocuk animatörü, gösteride kullanacağı materyalleri seçerken çocuğun dilsel,
sosyal, duygusal ve fiziksel gelişmelerine yardım edecek materyalleri seçmeye
özen göstermelidir.
Çocuk animatörünün işleyeceği konuların, çocuğun estetik duygusunu
artırmasına, anlama yeteneğini geliştirmesine, yaşamdan alınan gerçek olayların
birer parçası olmasına dikkat edilmelidir.
Çocuk animatörleri, her zaman iletişime açık olmalıdır. Çocukların iletişim
kurma isteklerine anında karşılık vermelidir.
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Resim 1.2: Çocuk animatör örnekleri

1.1. Çocuk Kulübü Alanının Özellikleri
Çocuk kulübünde hazırlanan aktiviteler çocukları eğlendirmek için hazırlanmış
etkinliklerdir. Çocuk kulübünde sunulan aktiviteler kadar aktivitelerin uygulandığı alanlar da
önemlidir. Çocuk kulübünün aktivitelerini gerçekleştirdiği alanların özellikleri, ailelerin
çocuklarını güvenle bırakmaları kadar çocukların kulübe karşı ilgilerini de etkiler.
Bu memnuniyeti sağlamak için çocuk kulübü alanı bazı özelliklere sahip olmalıdır:


Yetişkinlerle çocukların eğlence birimleri birbirinden ayrılmıştır. Çünkü bu iki
grubun eğlence anlayışları birbirinden çok farklıdır. Yetişkinleri eğlendiren
şeyler, çocuklar için sıkıcı gelebilir. Birçok otel ve tatil köyünde çocuk kulübü
ayrı bir binada ya da işletmenin sakin bir köşesinde yapılandırılmıştır. Çocuk
kulübü binasının gürültü ve diğer uyarıcılardan uzak olabilmesi için işletmenin
sakin ve sessiz bir köşesinde olmasında yarar vardır.



Çocuk kulübünün düzenlenmesinde görsel zenginliğe sahip olması da önemli
bir yer tutar.



Alanı düzenlerken canlı renkler tercih edilmelidir. Renklerin uyumu ve çocuk
açısından ilgi çekici olması çocuk kulübüne olan ilgiyi artırır.



Çocuk kulübünün dekorasyonu ve içinde yer alan araç gereçler çocukların
kullanımına uygun olmalıdır. Kullanılan araçlar, boyutlarının yanında güvenli
olması açısından da çocuklar için uygun seçilmelidir. Ayrıca düzenlenen ortam,
çocukların rahat hareket etmelerine imkân sağlayacak genişlikte olmalıdır.
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Mekân çekici olmalıdır. Çocuk aktivitelerinde ana mekân olarak çocuk kulübü
kullanılmaktadır. Kulüpteki sahne düzeni, oyun odaları, faaliyet odaları, dinlenme odaları,
dış mekânda oluşturulan bahçe düzeni, oyun parkı ve yemek odaları çocukların
hoşlanacakları temalarla düzenlenmelidir. Yapılan faaliyetlere göre mekân seçimi de önem
taşımaktadır. Sürekli iç mekânların kullanılması çocuklar için sıkıcı olacağından aktiviteler
daha çok çocuk kulübü bahçesi veya oyun parklarında gerçekleştirilmelidir. Bunun dışında
çocuk havuzunda yüzme dersleri ve su oyunları yaptırılır. Sahilde de çocukların vazgeçilmez
oyun materyali olan kum kullanılır. Tatil denilince akla güneş, su, kum üçlüsü geldiği için bu
tür açık mekânlar daha fazla kullanılmaktadır. Açık havada oynanan oyunlar çocukların daha
çok ilgisini çeker. Mekân ne kadar çekici olursa çocukların gözünde aktiviteyi de o denli
çekici hâle getirecektir.

Resim 1.3: Ana mekân olan çocuk kulübünden görüntü

1.2. Kullanılan Malzemeler
1.2.1. Malzeme Çeşitleri
Çocuk kulübünde kullanılan malzemeler, kullanıldıkları alanlara ve kullanım amacına
göre farklılık gösterir. Örneğin kulüp içerisindeki faaliyetlerde kullanılan malzemeler,
havuzda kullanılan malzemeler ve plajda kullanılan malzemeler birbirlerinden farklıdır. Bu
malzemeleri birlikte inceleyelim.
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1.2.1.1. Dekorasyon Malzemeleri
Çocuk kulübünün ilgi çekici olabilmesi için öncelikle iyi dekore edilmesi
gerekmektedir. Dekorasyonda kullanılan masa, sandalye, dolap, minderler kadar halı ve
duvar boyaları, çeşitli pano ve süslerin de çocuklara uygun olması gerekir. Çocuk kulübünün
kapalı alanı içinde çocukların boylarına uygun masa ve sandalyeler bulundurulmalıdır.
Ayrıca çocukların bazı oyunları yerde oturarak yapacakları düşünülürse minderler, yastıklar
da kullanılır. Bunların yanı sıra televizyon, müzik seti gibi ses ve görüntü araçları çok
kullanılan malzemelerdir.
Çocuk kulübünün kapalı alanı dışında açık alanlara da ihtiyacı vardır. Açık alanda
kaydırak, salıncak, tırmanma merdivenleri, resim ve el işi etkinlikleri için masa ve
sandalyeler kum araçları gibi çeşitli malzemeler bulunur.

1.2.1.2. Yüz Boyama Malzemeleri
Yüz boyama, çocuklar için son derece eğlenceli bir faaliyettir. Yüz boyama, tüm
etkinliklerin içinde kullanıldığı gibi tek başına ayrı bir aktivite olarak da yapılmaktadır.

Resim 1.4: Yüz boyama aktivitesi

Yüz boyama aktivitesinde çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Çeşitli boyalar, fırça ve
süngerler, ruj, boya kalemleri, simler ve pullar yüz boyama çalışmalarının vazgeçilmez
araçlarıdır. Bu malzemeler seçilirken çocuklar için alerjik olmamasına, kullanımının kolay
olmasına dikkat edilmelidir. Yüz boyama çalışmalarında boyama malzemeleri kadar
temizleme mendilleri, süngerleri, temizleme krem vb. maddeler önemli yer tutar.
Yüz boyama çalışmalarında malzemeler kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir.
Gösteriler gibi sahnelenen etkinlikler ile günlük etkinliklerde farklı boyamalar kullanılır.
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Resim 1.5: Bir yüz boyama uygulaması

1.2.1.3. Kostüm ve Aksesuar Malzemeleri
Kostüm ve aksesuarları kullanmak çocukların zevkle yaptığı uğraşlardan biridir.
Kostüm ve aksesuarlar gösterilerde kullanılmanın dışında çocuklar için bir oyun aracıdır. Bu
nedenle çocuk kulübü içerisinde kostüm ve aksesuarlara yer verilmelidir. Kullanılabilecek
kostüm ve aksesuarlar çok çeşitlidir.

Resim 1.6: Peruk örnekleri

Peruklar: Peruklar sıhhi sebepler veya süslenme merakıyla çok eskiden beri
kullanılmaktadır. Saçlar tabii veya suni olarak kafa şekline uygun olarak düzenlenir. Bu
mesleği yapanlara da perukacı denir. Canlandırılması istenen tarihi bir kişinin veya
senaryoda tarif edilen karakterin saç yapısı aslına uygun olarak yapılır ve kullanılır.
Animatörler yaşlı görünmek için beyaz saçlar, tarihi bir kişiyi canlandırmak için o kişinin
saç modeline uygun saçlar veya gülünç görünmek için kirpiyi andıran peruklar kullanırlar.
Özellikle palyaçolarda fosforlu renklerde peruklar tercih edilir. Peruk kostümü tamamlayan
en önemli aksesuardır.
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Resim 1.7: Kostüme göre ayakkabı seçilmeli

Ayakkabılar: Ayakkabılar kostümün ayrılmaz parçalarındandır. Ayakkabı seçiminde
kostüme, kostümün giyildiği döneme uygun ayakkabı seçimine dikkat edilmelidir. Orta çağ
veya Osmanlı kostümü altına, o döneme ait ayakkabılar; palyaço kıyafeti altına da özel
yapılmış büyük boyda ve komik ayakkabılar giyilir.
Kemerler: Kemerler kostümü tamamlayan önemli aksesuarlardır. Kostüme uygun
olarak seçilecek kemerin kostümle aynı döneme ait olması gerekir. Orta çağda yaşayan bir
masal kahramanının kıyafeti üzerine günümüzde kullanılan modern bir kemerin aksesuar
olarak seçilmesi uygun değildir. Günümüz kahramanlarının kostümlerini de antika bir
kemerle tamamlamak uygun olmaz. Kemerin mutlaka kostüm ile renk, model, dönem ve
görüntü olarak ahenk içerisinde olması gerekir.
Başlık ve Şapkalar: Başlık ve şapkalar çoğu zaman görünüşü bütünlemek amacıyla
kostümle aynı kumaştan dikilir. Kostümün anlatmak istediği hayvan, çiçek, böcek, ağaç vb.
görüntüler için çeşitli şekillerde yapılabilir. Tarihi kişilere ve bilinen kahramanlara ait
başlıklar ise aslına uygun olarak aynen tatbik edilir (Örneğin; Napolyon’un şapkası, Kırmızı
Başlıklı Kız’ın başlığı gibi.). Palyaço ve bilinmeyen kostümler için olabildiğince abartılı,
seyircinin ilgisini çekecek başlıklar kullanılmalıdır.

Resim 1.8: Şapka
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Eldivenler: Kostümü tamamlayan aksesuarlardan olan eldivenler, sadece eli
kapatmak veya korumak için değil, aynı zamanda kostüme uygun renk, desen ve anlatımı
bütünlemesi açısından önem taşımaktadır (Örneğin; tavşan kostümü giymiş olan bir kişinin
eline tavşanın ön ayakları benzeri bir eldiven giymesi. Cadı kostümü giyen birisinin de eline
uzun tırnaklar ve iskelet görüntüsünde hazırlanmış bir eldiven giymesi vb. gibi.).
Takılar: Kostüm ve vücudun çeşitli yerlerine takılarak kostümü tamamlayan bir
aksesuardır. Takılar doğrudan kostüm üzerine takıldığı gibi kostümle birlikte vücudun
boyun, baş, alın, kulak, bilek, parmak, ayak bileği ve saç gibi kısımlarına da takılabilir. Taç,
küpe, yüzük halhal vb.
Maskeler: Boyalı karton, kumaş, deri, plastik, çeşitli metaller vb. malzemelerden
yapılan, tanımlamak veya bir karakteri canlandırmak için yüze takılan örtüdür. Maskeler bir
insanı ifade edebildiği gibi bir hayvanı veya dev gibi hayali varlıkları da ifade edebilir.
Maskeler birer sembol olarak kullanılır.

1.2.1.3. Oyun Araç Gereçleri
Yap-Bozlar(puzzle): Bir resmin değişik şekiller hâlinde küçük parçalara ayrılmasıyla
oluşan bir oyundur. Çocuklar bu parçaları birleştirerek resmi tamamlamaya çalışır. Çocuklar
için hem eğlendirici hem de zekâ geliştirici bir oyundur. Çocuğun kendi hayal gücü
ürünlerini kullanabileceği bir materyaldir.
Plaj oyuncakları: Çocukların plajda kumla oynayabilecekleri, kumla çeşitli şekiller
oluşturabilecekleri kova, kürek, tırmık, kalıplar ve kum değirmeni gibi oyuncaklardır. Ayrıca
su topları ve şişme hayvan şekilleri kulüpte bulunan oyuncaklardır.

Resim 1.9: Plaj oyuncaklarıyla oynayan çocuklar

Oyuncaklar: Çocukların günlük hayatta oynadıkları çeşitli oyuncaklar çocuk
kulübünde bulundurulur. Evcilik oyuncakları, çeşitli hayvan ve bebekler, toplar, arabalar,
ritim araçları, bloklar gibi oyuncaklar çocukların ilgisini çeken yararlı oyuncaklardır.
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Legolar: Değişik geometrik şekillerde yapılmış, birbirine geçmeli, küçük boyutta
oyuncaklardır. Daha çok 4–6 yaş grubu çocuklar için kullanılır. Çocukların el becerisini ve
zekâsını geliştirmenin yanı sıra yaratıcılığını ortaya koymasına fırsat verir.

1.2.1.4. Resim ve El İşi Malzemeleri
Oyun Hamurları: Genellikle canlı renklerde olan oyun hamurları çocukların
şekillendirebileceği yumuşaklıktadır. Ele yapışmayan ve leke bırakmayan bir yapısı vardır.
Çocuklar, çocuk animatörleri gözetiminde değişik nesnelerin şekillerini yapar. Bu, çocukları
eğlendirirken hayal dünyalarının ve el becerilerinin gelişmesini sağlar. Oyun hamurları hazır
olarak satın alınabileceği gibi çocuklarla birlikte öğretmen tarafından da yapılabilir. Seramik
hamurlarının yanı sıra kil de çocuklar için uygun bir yoğurma maddesidir.
Boyalar: Resim ve boya çalışmaları çocukların hoşlandıkları bir etkinlik türüdür.
Resim çalışmalarında birçok boya türü kullanılır. Kuru boyalar, sulu boya, parmak boyası,
tutkallı boya, pastel boya en çok kullanılan türlerdir. Çocuklar için hem dinlendirici hem de
eğlenceli bir oyun türüdür.
Kâğıtlar: Resim ve el işi çalışmalarında resim kâğıtları, renkli el işi kağıtları,
mukavva ve kartonlar kullanıldığı gibi kolaj çalışmaları için dergi sayfaları gibi artık
kâğıtlarda kullanılır.
Artık malzemeler: Artık malzemeler resim ve el işi etkinliklerinin vazgeçilmez
malzemeleridir. Artık malzeme olarak çeşitli kalınlıklarda ipler, rafya, boncuklar, pullar,
yumurta kabukları, yemiş kabukları, kutular, kumaş parçaları gibi birçok materyal kullanılır.

1.2.2. Kullanım Özellikleri
1.2.2.1. Dekorasyon Malzemeleri
Dekorasyonda ahşap malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Çocuk
sayısına göre uygun miktarda sandalye vb. malzeme bulundurulmalıdır. Eşyaların
yerleştirilmesinde çocukların rahat hareket etmelerine dikkat edilmelidir. Yer döşemeleri
kolay temizlenebilen toz üretmeyen malzemelerden yapılmış olmalıdır.

1.2.2.2. Yüz Boyama Malzemelerinin Kullanım Özellikleri
Yüz boyama uygulamaları doğrudan insan derisine temas edilerek gerçekleştirildiği
için sağlık açısından son derece önemlidir. Boya içerisinde bulunabilecek zararlı maddelerin
deriden gözenekler kanalıyla doğrudan deri altına, organlara ve kana geçerek vücuda zarar
vermesi mümkündür. Bu maddelerden dolayı özellikle hassas ciltlerde alerji, kızarıklık
yapabilir. Bu sebepten dolayı yüz boyama için malzeme seçerken kullanacağımız
malzemenin insan sağlığına zarar vermeyeceğinden emin olmamız gerekir.
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Yüz boyama malzemesi satın alırken ucuz yerine kaliteli malzemelerin seçilmesi
gerekir. Kaliteli malzemeler uygulama sırasında kolaylık sağladığı gibi, silme sırasında da
kolaylık sağlar. Kullanım sonrası hiçbir iz bırakmaz. Uygulamadan sonra terleme, elle silme
vb. durumlarda çıkmaz ancak belirli sıvılarla veya iyi şekilde yıkamak suretiyle çıkartılabilir.
Yüz boyamada desen ve renk uyumu çok önemlidir. Yüzü desenler arasında renk
uyumu kurallarına uyarak boyamak gerekir. Kullanılacak malzeme aynı olmasına rağmen
desen ve renk uyumuna dikkat edilerek yapılan yüz boyamalarından daha çok haz almak
mümkündür.
Yüz boyama, insan sağlığı ile doğrudan ilgili olduğu için temizliğe çok dikkat
edilmesi gerekir. Kullanılan malzemelerin temiz, steril olması şarttır. Kullanılan fırça, sünger
vb. malzemelerin sterilizasyonu yapılamadığından dolayı her insan için ayrı ayrı veya
mümkünse bir kullanımlık olması gerekir. Saklanılan artık malzemelerin de tekrar kullanıma
kadar bozulmamaları için sağlıklı ortamlarda saklanması gerekir.
Bazı çocukların daha alerjik bir yapıya sahip olmaları nedeniyle bu tür maddelerden
kolaylıkla etkilenirler. Bu nedenle kulübe gelen çocukların ailelerinden herhangi bir
maddeye karşı alerjisi olup olmadığına dair bilgi alınmalıdır.

1.2.2.3. Kostüm ve Aksesuar Malzemelerinin Kullanım Özellikleri
Çocuklarla kullanılacak kostüm ve aksesuarlar çocukların kullanımına uygun
olmalıdır. Kostümlerin yapımında kullanılan malzemeler cildi tahriş etmeyecek, teri
emebilen malzemelerden yapılmış olmalıdır. Çocukların kolaylıkla giyip çıkarabilmeleri için
kullanımı kolay bir modelde hazırlanmış olmalıdır. Çocuklar tüm etkinliklerinde oldukça
hareketlidirler. Bu nedenle dikişleri sağlam olmalıdır.
Çocuk animatörü, kullanılacak kostüm ve aksesuarları kulübün uygun bir yerinde
muhafaza ederek ve kullanıldıktan sonra kostüm ve aksesuarların bakımını yapmalıdır.

1.2.2.4. Oyun Malzemelerinin Kullanım Özellikleri:
Oyun malzemeleri çocukların çocuk kulübünde en çok kullandıkları
malzemelerdendir. Daha çok çocukların ilgisini çekecek özelliklerde yapılmışlardır.
Çocuklar oyuncaklarla bir eğitim gerektirmeden doğaçlama oynayabilirler. Yine de bu
konuda onlara rehberlik yapmak gerekebilir. Oyuncakların kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi
gereken bazı kurallar vardır. Örneğin; 0-3 yaş grubu çocuklara yutabilecekleri kadar küçük
oyuncaklar verilmemeli, sivri oyuncaklara dikkat edilmelidir. Oyuncakların kırık olanları
seçilerek tamir edilebiliyorsa edilmeli, edilemiyorsa imha edilmelidir.
Çocukların kullanacakları oyuncakların temizliği de önemlidir. Çocuk kulübünde
kullanılan oyuncaklar sık aralıklarla yıkanarak hijyenik olmaları sağlanmalıdır.
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1.2.2.4. Resim ve Elişi Malzemelerinin Kullanım Özellikleri:
Resim ve el işi çalışmaları sırasında kullanılan malzemeler çocukların kolaylıkla
ulaşabilecekleri yerde bulundurulmalıdır. Malzemeler kullanıldıktan sonra toplanarak
yerlerine kaldırılmalıdır. Yoğurma maddeleri kullandıktan sonra tekrar kutularda ya da bir
naylon poşetin içinde muhafaza edilmelidir. Makas gibi kesici aletlerin küt uçlu olmasına
dikkat edilmelidir.

1.3. Çocuk Kulübü Programı
Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için düzenlenen aktiviteler de bir program
dâhilinde yapılmaktadır. Programın yapılması çocuk kulübünün işleyişini kolaylaştıracaktır.
Ayrıca yapılan aktiviteler planlı olduğundan çocuklar için daha verimli bir hâle gelecektir.
Programlar haftalık veya iki haftalık olarak düzenlenir. Programlar düzenlenirken genelde
çocuk sayısı, yaş durumu, kültürel yapı, kalma süreleri, eğitim durumları gibi hususlar göz
önünde bulundurulur. Ayrıca yaz ve kış sezonu için ayrı programlar hazırlanır.

Resim 1.10: Çocuk kulübünde yapılan aktiviteler

Programa sabah saatlerinde hareketli aktivitelerle başlanır. Çocuklar sabah saatlerinde
daha canlı ve enerjiktir. Onların bu özellikleri yapılan programa da yansımaktadır. Öğle
saatlerinde mutlaka çocukların dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Yaklaşık iki saat programda
dinlenme için yer ayrılmalıdır. Öğleden sonra sıcağın da etkisiyle daha az hareketli
aktiviteler tercih edilmelidir. Gece ise programda dans ve gösteriler yer alır. Günlük
programlarda aktivitelerin saatleri önemlidir. Çocukları ailelerden teslim alma ve teslim
etmelerde saatlere riayet etme, ailelere güven telkin edecektir.
Çocuk kulübünde kullanılan programların bazı özelliklere
gerekmektedir. Bu özellikleri aşağıda başlıklar hâlinde inceleyelim.
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sahip

olmaları

1.3.1. Programlar Eğlendirici Olmalıdır
Eğlence çocukların genel yapılarında vardır. Onlar hayatı eğlenerek öğrenmekten
hoşlanırlar. Bu değişmeyen gerçek, çocuk kulübü programlarının en önemli özelliğidir.
Çocukları eğlendirmek; onların nelerden hoşlandığını, nelere güldüğünü ve ilgi duyduğunu
çok iyi bilmek gerekir. Bu da uzmanlık gerektiren bir alandır. Çocuk kulübü denilince de
akla ilk gelen eğlencedir. Aileler tatilde dinlenirken, çocuklar da zamanlarının çoğunu çocuk
kulübünde geçirir. Kulüpte yapılan aktivitelerin eğlendirici olması çocukları kendine
çekecektir. Böylelikle hem çocuklar hem ebeveynler tatilden en iyi şekilde yararlanmış
olacaklardır.

Resim 1.11: Çocuk kulübünde eğlence

1.3.2. Eğitici Olmalıdır
Çocuk kulübünün temel amaçlarından biri de çocukları eğlendirmenin yanında
eğitmektir. Bu doğrultuda seçilen aktivitelerin eğitici yönü göz önünde bulundurulmalıdır.
Çoğu zaman yaz tatilinde olan çocukların eğitimine tatil sebebiyle ara verilmektedir. Çocuk
kulübü eğitici programlar düzenleyerek onları hem eğlendirmiş hem de okul eğitimlerine
destek vermiş olacaktır. Eğitim içerikli eğlence programlarının düzenlenmesi, ebeveynlerde
güven oluşturarak misafir memnuniyetini sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda çocuklara
ödüllü kısa sorular sorulabilir. Yetenek ve zekâ geliştirici lego oyunları, boyamalar, oyun
hamurları, yap-bozlar ve çamurdan çömlek yapma faaliyetleri uygulanabilir.
Çocuklarla beraber bir oyun sahneye koyarak çocukların hem eğlenmeleri hem de
yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmış olur. Sadece eğlenceye dayalı faaliyetler çocuklara çok
fayda sağlamayacağı gibi aileleri de mutlu etmeyecektir. Ayrıca anne babaların da katıldığı
aktiviteler düzenlenirse ailelerin beraber hoş vakit geçirmeleri sağlanacaktır.
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Resim 1.12: Sahnede yeteneklerini geliştiren çocuklar

1.3.3. Çocukların Gelişimlerine Uygun Olmalıdır
Çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre yapabilecekleri beceriler program
hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır. Her yaşın kendine has özellikleri vardır. Bu
özellikler farklı gelişim alanları açısından incelenerek programda yer alacak aktiviteler buna
göre seçilmelidir.

1.3.4. Aktivitelerde Görsel Zenginlik Olmalıdır
Çocukların eğitiminde, öğrenmesinde ve eğlenmesinde en önemli yeri görsellik alır.
Çocuklar, olayları daha çok görerek algılamaya çalışır. Görselliği ön plana çıkan
aktivitelerden hoşlanırlar. Örneğin; televizyonda çocukların severek izledikleri ‘Tom ve
Jerry’ çizgi filmindeki kahramanlar arasında konuşma geçmemektedir. Daha çok görsellik ön
plandadır. Çocuk kulübünde de aktiviteler belirlenirken çocukların görme duyularına hitap
edecek aktiviteler tercih edilmelidir.

1.3.5. Aktiviteler Doyurucu Olmalıdır
Bir animasyonun doyurucu olması demek, görsellik, işlenen konu ve içerik olarak
zengin olması demektir. Hazırlanan programın izleyici kitlesini memnun edecek zenginlikte
olması gerekir. Çocuklar yetişkinlere göre daha çabuk sıkılacaklarından çocuk programları
daha hareketli ve dolu dolu yapılmalıdır. Çocuklar sonuca çabuk gitmek ister. Bu nedenle
verilecek mesaj fazla uzatılmadan en etkili biçimde verilmelidir. Bunu yaparken çocukların
aktiviteye katılımlarına ve aktivite sırasındaki tepkilerine bakılır. Eğer sıkılma belirtileri
görülmüşse konu değiştirilir. Faaliyetler hazırlanırken de içerik gözden geçirilmeli,
çocukların ilgi alanlarına göre konulara ağırlık verilmelidir.
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Resim 1.13: Çocuk kulübündeki programlar

1.3.6. Faaliyetler Hareketli Olmalıdır
Düzenlenen aktivitelerin katılımcıların yaş grubuna uygun hareketlilikte olması
gerekir. Çocuklar için düzenlenen aktivite ve gösterilerde müzik, dans ve toplu oyunların
hareketlilik sağlamada en önemli etken olduğu unutulmamalıdır. Çocukların yapıları gereği
onlar için düzenlenen programlar, enerjilerini atabilecekleri nitelikte hareketlilik içermelidir.
Bu, çocuk animatör için yorucu olsa da zevkli bir iştir.

1.3.7. Çocukların Kültür ve Eğitim Durumlarına Uygun Olmalıdır
Yetişkinler için animasyon düzenlerken kültür farklılıkları göz önünde
bulundurulduğu gibi çocuklar için düzenlenen animasyonlarda da bu farklılığa dikkat
edilmelidir. İçinde yaşadıkları kültür; onların espri anlayışlarını, eğlence anlayışlarını,
değişik olaylar karşısında verecekleri tepkileri farklılaştırabilir. Bu, göz önüne alınarak hitap
edilecek kültür topluluğunun çocuk yapısı incelenmelidir. Çocuklar için evrensel değerler
daha baskın olsa da bu farklılıklar göz ardı edilmemelidir.
Çocukların eğitim durumları da faaliyet planlama açısından göz önünde
bulundurulmalıdır. Yapılan gösterileri veya oynanan oyunları anlayıp anlayamadıkları
kontrol edilmelidir. Buna göre aktivite yeniden düzenlenebilir.

1.3.8. Etkili Bir Tanıtım Yapılmalıdır
Eğlence aktivitelerinin tanıtımı iki aşamalı bir süreci kapsar. Birinci aşama; konuklar
otele gelmeden önce broşür, internet, basın ve yayın yoluyla yapılan otel tanıtımında yer
verilen tanıtımdır. Otelin standart hizmetleri dışında oteli diğerlerinden farklı kılacak olan
unsur, eğlence birimindeki değişik hizmetler ve faaliyetlerdir. Artık aileler işletme seçimi
yaparken çocuklarına sunulan imkânları göz önünde bulundurmaktadır. Ailelerin bu
ihtiyaçlarını göz önüne alarak etkili iletişim tekniklerini kullanarak çocuk kulübünün tanıtımı
yapılmalıdır. Aileler işletmeye gelmeden önce çocuk kulübü hakkında bilgilendirilmelidir.
Bu tanıtım çocuk kulübüne olan talebi artıracaktır.
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Resim 1.14: Animatörler ve çocuk kulübü tanıtımı

Çocuk kulübü tanıtımının ikinci aşaması, aileler işletmeye geldikten sonra işletme
içerisinde gerçekleşir. Çocuk kulübü hakkında ön bilgi edinmiş olan aileleri, işletme içinde
yapılacak aktivitelerin çeşitleri ve içerikleri hakkında bilgilendirerek çocuk kulübüne
yönlendirmek gerekir. Bu bilgilendirme, otelde değişik iletişim tekniklerini kullanarak
yapılabilir. Günlük ve haftalık aktivite çizelgesi bilgilendirme panolarına (bilboard) asılarak
yapılacak faaliyetler misafirlere tanıtılır. Tanıtım panoları düzenlenirken faaliyetlerin
tanıtımında canlı renkler, göze çarpacak figürler, çocukların ve ailelerinin ilgisini
çekebilecek temalar tercih edilmelidir. Ayrıca yapılacak aktivitenin yeri ve zamanı
misafirlerin yönlendirilebilmesi için belirgin bir şekilde vurgulanmalıdır. Aileleri çocuk
kulübüne yönlendirme adına yapılabilecek başka bir yöntem de canlı reklamdır. Burada
çocuk animatörleri palyaço vb. dikkat çekici kıyafetler giyerek çocukların yoğunlukta olduğu
alanlarda ailelerle birlikte onları yapılacak aktivite hakkında bilgilendirip çocuk kulübüne
yönlendirebilirler. Çocuklar gezdirilirken onlara küçük hediyeler verilebilir. Tanıtım
yapılırken çocuklar da eğlendirilmiş olur. Gün içinde çocukların çoğunlukla havuzda
olacakları düşünülürse, havuz başındaki müzik ses sisteminden kısa anonslar yayınlanabilir.
Tanıtım için izlenecek başka bir yol ise çocuk kulübünde daha önceden yapılan el işleri ve
çekilmiş faaliyet fotoğraflarının kulübün bir bölümünde sergilenmesidir. Yapılan bu
çalışmaları gören çocuk ve ailenin ilgisi çekilmiş olunacaktır. Bütün bu faaliyet
tanıtımlarının yanında faaliyetin yapılacağı alanların da tanıtımı yapılmalıdır. Etkinliklerin
yapıldığı alanların nereler olduğu, özellikleri ve güvenlik durumlarının anlatılması çocukları
buralara yönlendirecek ve aileleri rahatlatacaktır.
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PAZARTESİ
10:00
ÇOCUKLARIN
TOPLANMASI
10:15 KÖPEK
BALIĞI
YAPIMI
11:30
HAVUZDA
SEPETE TOP
TAŞIMA
12:00
DİNLENME
14:30
YÜZ
BOYAMA
15:30
TOP
KİMDE
KALDI
OYUNU
17:00
AİLELERE
TESLİM
20:00
MİNİ DİSCO

SALI
10:00
ÇOCUKLARIN
TOPLANMASI

ÇARŞAMBA
10:00
ÇOCUKLARIN
TOPLANMASI

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

10:00
ÇOCUKLARIN
TOPLANMASI

10:00
ÇOCUKLARIN
TOPLANMASI

10:00
ÇOCUKLARIN
TOPLANMASI

10:00
ÇOCUKLARIN
TOPLANMASI

10:15
SAHİL KEYFİ

10:15
KORSAN
GÜNÜ

10:15
KUKLA
YAPIMI

12:00
DİNLENME

10:15
KURABİYE
YAPIMI
11:30
HAVUZDA
BALON
PATLATMA
12:00
DİNLENME

14:30
DANS
ÇALIŞMASI

14:30
ÇOCUK
PANAYIRI

14:30
YÜZ BOYAMA

14:30
YUMURTA
YARIŞI

14:30
HALAT
ÇEKME

15:30
İP ALTINDAN
GEÇME

ÇOCUK
PANAYIRI

15:30
DANS
ÇALIŞMASI

15:30
JİMNASTİK
ÇALIŞMASI

15:30
DANS
ÇALIŞMASI

17:00
AİLELERE
TESLİM

17:00
AİLELERE
TESLİM

17:00
AİLELERE
TESLİM

17:00
AİLELERE
TESLİM

17:00
AİLELERE
TESLİM

10:15
SAHİL KEYFİ
SAHİL KEYFİ

20:00
MİNİ DİSCO

20:00
MİNİ DİSCO

SAHİL KEYFİ

KORSAN
GÜNÜ

12:00
DİNLENME

12:00
DİNLENME

10:15
RİTİM
ÇALIŞMASI
11:30
SÜNGERLE
SU
TAŞIMA
OYUNU
12:00
DİNLENME

20:00
ÇOCUK
KOMEDİ

20:00
MİNİ DİSCO

20:00
MİNİ DİSCO

Tablo 1.1: Çocuk kulübünde uygulanan haftalık programa bir örnek
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11:30
HAVUZDA
MİNİ BASKET
12:00
DİNLENME
14:30
BONCUKTAN
BİLEZİK
YAPIMI
15:30
OYUN
HAMURU
ÇALIŞMASI
17:00
AİLELERE
TESLİM
20:00
DANS
GÖSTERİSİ

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizdeki otellerde çalışan çocuk animatörleri ve anaokulu öğretmenleri ile
görüşerek çocuk kulübü alanları ve özellikleri hakkında bilgi edininiz. Elde ettiğiniz bilgileri
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İncelemeleriniz için farklı işletmeler
seçiniz.
 Çocuk kulübünde yer alan açık ve
kapalı alanları inceleyiniz.
 Çocuk kulübünde yer alan araç
gereçleri inceleyiniz.
 Çocuk kulübünün özelliklerini
çocuklara uygunluğu açısından
değerlendiriniz.
 İncelemeleriniz sırasında
gördüklerinizi fotoğraflayınız.
 Farklı işletmelerde gördüklerinizi
karşılaştırınız.
 Araştırma sonuçlarınızı rapor hâline
getiriniz.

 Olumlu iletişim içinde olunuz.
 Güvenilir olduğunuzu hissettiriniz ve
inandırıcı olunuz.
 Görüşmeleriniz için önceden randevu
alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. İncelemeleriniz için farklı işletmeler seçtiniz mi?
2. Çocuk kulübünde yer alan açık ve kapalı alanları incelediniz mi?
3. Çocuk kulübünde yer alan araç gereçleri incelediniz mi?
4. Çocuk kulübünün özelliklerini çocuklara uygunluğu açısından
değerlendirdiniz mi?
5. İncelemeleriniz sırasında gördüklerinizi fotoğrafladınız mı?

6. Farklı işletmelerde gördüklerinizi karşılaştırdınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1)

Aşağıdakilerden hangisi çocuk animatörlerin özelliklerindendir?
A) İletişime açık olmalıdır.
B) Disiplinli olmalıdır.
C) Faaliyetlerde çocukların fikrini almamalıdır.
D) Ciddi olmalıdır.

2)

Aşağıdakilerden hangisi çocuk kulübü alanının özelliklerinden değildir?
A) Güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır.
B) Anne ve babaların her an çocuklarını kontrol edebilmeleri için yetişkin kullanım
alanlarına yakın olmalıdır.
C) Yeterli büyüklükte olmalıdır.
D) Çocukların boyuna uygun olmalıdır.

3)

Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk kulübünün kapalı alanında bulunması gereken
araçlardan biri değildir?
A) Minderler
B) Masalar
C) Tırmanma araçları
D) Dolaplar

4)

Aşağıdakilerden hangisi resim ve el işi etkinliklerinde kullanılan boya araç
gereçlerinden biri değildir?
A) Tutkallı boya
B) Sulu boya
C) Yağlı boya
D) Pastel boya

5)

Aşağıdakilerden hangisi kostüm malzemelerinden biri değildir?
A) İllüzyon çubuğu
B) Çeşitli takılar
C) Peruklar
D) Başlıklar
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6)

Aşağıdakilerden hangisi
malzemelerinden biridir?
A) Oyuncak tabancalar
B) Yastıklar
C) Oyun topları
D) Legolar

çocukların

hayal

gücünü

kullanabilecekleri

oyun

7)

Aşağıdakilerden hangisi yüz boyama malzemelerinin kullanım özelliklerinden
değildir?
A) Hijyenik olmalıdır.
B) Kaliteli olmalıdır.
C) Ucuz olmalıdır.
D) Renk uyumu olmalıdır.

8)

Aşağıdakilerden hangisi program yaparken dikkat edilecek hususlardandır?
A) Hava durumu dikkate alınmalıdır.
B) Eğlenceli etkinlikler yer almalıdır.
C) Anne ve babanın yaş durumu dikkate alınmalıdır.
D) Otelin doluluk oranına göre hazırlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Tesise gelen çocukları
yönlendirebileceksiniz.

iletişim

tekniklerini

kullanarak

çocuk

kulübüne

ARAŞTIRMA
z



Çocuk animatörlerin, çocukları çocuk kulübüne yönlendirmede kullandıkları
teknikleri araştırınız.
Çocuklarla uyum devresinde animatörlerin davranışlarını inceleyerek önemli
gördüğünüz noktaları not alınız.

2. ÇOCUK KULÜBÜNÜN SAĞLADIĞI
İMKÂNLAR
2.1. Çocuğa Sağladığı İmkânlar
2.1.1. Eğlence
Çocuk kulübünün çocuğa sağladığı imkânlardan en önde geleni çocukların
eğlenmesini sağlamaktır. Animasyon kelimesi akıllarda ilk eğlenceyi çağrıştırır. Çocuklar
tüm etkinlikleri eğlence yönü ile algıladıklarından, çocuk kulüplerinde eğlence programları
ön plana çıkarılarak çocukların eğlenmesi sağlanır. Aktiviteler kulüp içerisinde olacağı gibi
sahilde, havuzda ve aqua park gibi mekânlarda düzenlenebilir. Aktivitelerin açık havada
yapılması daha eğlenceli olduğundan iklime göre açık alanlar tercih edilmektedir.
Çocuklarının eğlendiğini gören ebeveynler daha rahat zaman geçireceklerdir.

Resim 2.1: Aqua parkta oynayan çocuklar

23

2.1.2. Spor
Çocuk kulübünde çocuklar eğlenmenin yanında spor yapma imkânı da bulmaktadır.
Sabah saatlerinde, deneyimli animatörler eşliğinde çocuklara yönelik spor aktiviteleri
düzenlenmektedir. Enerjilerini bu aktivitelerde atan çocuklar, boyama veya el işi yapma gibi
faaliyetleri daha rahat ve sakin yaparlar. Jimnastik hareketlerini yaptıran animatör, alanında
uzman olmalıdır. Jimnastikte çocukları aşırı yoracak veya incitecek uygulamalardan
kaçınılmalıdır. Kasların kullanımı ile ilgili temel hareketler doğru uygulatılmalıdır.

2.1.3. Eğitim
Eğlence aktiviteleri programı düzenlenirken eğiticilik yönü göz önünde bulundurulur.
Çocuk kulübü ile ilgili aktivite programları çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi animatörler
tarafından düzenlenmelidir. Böylece çocuğun eğitimini destekleyen aktiviteler kullanılmış
olur. Örneğin daha önce deniz görmemiş çocuklarla sahilden deniz kabukları toplamak ve
onlara deniz kabukları hakkında bilgi vermek hem çocukları eğlendirecek hem de hiç
unutmayacakları bir uygulama olacaktır. Çocuklar eğlenirken deniz hayvanlarını da
öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca yüzme bilmeyen çocuklara uzman animatörler tarafından
yüzme dersleri verilerek yüzme öğretilmiş olur.

2.1.4. Oryantasyon (Uyum)
Tesise gelen çocukların uyum devresi iki aşamadan oluşur. Birincisi çocukların otele
ve geldiği yeni çevreye alışmasıdır. Animatörler, çocuk kulübünden başlayarak çocuklara
oteli eğlendirerek gezdirirler. Çocuk için tatilini geçireceği yerin ilk izlenimi çok önemlidir.
Gezilen her bölüm veya faaliyet alanında kısa, eğlenceli gösteriler yapılır veya çocuklara
ikramlarda bulunulur.
Çevresini tanıyan çocuklar, ikinci aşamada birbirleriyle tanıştırılır. Çocukların çoğu
ilk defa çocuk kulübünde tanışacaklardır. Birbirlerine uyum aşamalarını hızlandırmak için
çocuklarla grup çalışmaları yaparak onların bir an önce kaynaşmaları sağlanır. İçe kapalı
çocuklarla özel ilgilenilerek sosyalleşmeleri ve gruba uyum göstermeleri sağlanır. Grup
içerisinde birbirleriyle iş birliği yapan çocuklar böylece paylaşmayı öğrenirler.
.
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Resim 2.2: İçe kapalı çocuklar

2.1.5. Gelişimlerinin Desteklenmesi
Çocuk kulübünde hazırlanan programlar çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve
zihinsel gelişimini destekler.
Hareketli aktiviteler, çocuğun fiziksel gelişimini doğrudan etkiler. Hareketli aktiviteler
çocukların büyük ve küçük kaslarının gelişip güçlenmesini sağlar. Açık havada yapılan
aktiviteler ise çocukların güneş ışınlarından faydalanmasını ve kemik yapılarının
güçlenmesini sağlar. Çocukta açığa çıkan enerji, aktiviteler sırasında harcanarak çocuğun
deşarj olmasını sağlar.
Aktivitelere katılan çocuk, kendisini canlandırılan karakterin yerine koyarak
başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama konusunda yeterlilik geliştirir. Kendisine olan
öz güvenini ve öz denetimini geliştirir. Oyun ve değişiklik ihtiyacını giderir. Mutluluk,
korku, kaygı, endişe, keder vb. çeşitli duyguları tanır ve bu duyguları ifade etme yollarını
öğrenir. Çevrelerindeki dünya ile duygusal bağ kurmalarına yardımcı olur.

Resim 2.3: Çocuklar ve masal kahramanları
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Sosyal gelişim açısından ise insanlarla olumlu ilişkiler ve iletişim kurma becerilerini
geliştirir. İş birliği yapmayı ve yardımlaşmayı öğrenir. Çalışma becerilerini geliştirir. Başka
insanları tanıma fırsatı bulur. Kendisini başkalarının yerine koyarak anlamaya (empati)
çalışır. Günlük yaşantısında karşılaştığı yeni durumlara daha kolay uyum sağlamayı öğrenir.
Aktiviteler; çocukların zihinsel gelişimini, özellikle kavram oluşturmasını destekler.
Çevresindeki objeleri tanımalarına ve algılamalarına yardımcı olur. Dil gelişimini ve hayal
gücünü geliştirir. Estetik duyarlılığını geliştirir. Çocuk, aktiviteler sırasında yeteneklerini ve
becerilerini fark eder. Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini kurabilir, olayları objektif
değerlendirip pozitif düşünebilir.

2.1.6. Oyun İhtiyacını Karşılaması
Oyun oynamak çocuklar için en önemli uğraştır. Çocukların doğal eylemleri oynama
yönündedir. Bu nedenle aktiviteler, çocukların oyun ihtiyacını karşılamada önemli bir yer
tutar.
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Ayrıca planlanmış aktiviteler sayesinde çocuklar boş zamanlarını yararlı bir şekilde
değerlendirme fırsatı bulmuş olurlar.

2.2. Aileye Sağladığı İmkânlar
Çocuk kulübünün gerçekteki kuruluş amacı, çocukları eğlendirerek ailelere birlikte
tatil yapma olanağı sunmaktır. Zamanla çocuk kulübü, amacını geliştirerek aileyle birlikte
çocukların da güzel zaman geçirmelerini sağlamayı hedeflemiştir.

2.2.1. Anne Babaların Kendilerine Zaman Ayırmalarını Sağlar

Resim 2.4: Çocuk kulübü sayesinde anne babaların birlikte yaptıkları aktiviteleri

Yıl boyunca yoğun iş temposundan yorulan anne babaların tatilde kendilerine zaman
ayırmak istemeleri çok normaldir. Çocuklar, ailenin ayrılmaz parçaları olmalarına rağmen
her insanın kendine zaman ayırmaya ihtiyacı vardır. Fakat anne babalar sorumluluk
duygularından dolayı çocuklarını yanlarından ayırmak istemezler. Çocukları için güvenli ve
uygun bir ortam ararlar. İşte bu ortamı çocuk kulübü sağlar. Çocuklara uygun ortamıyla
ebeveynleri rahatlatan çocuk kulübü, onlara rahat bir tatil imkânı tanır.

2.2.2. Anne Babaların Çocuklarıyla Beraber Tatil Yapmalarını Sağlar

Resim 2.5: Havuzda yapılan balon toplama yarışması
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Çocuk kulübünün sağladığı imkânları bilen aileler, gönül rahatlığı ile çocuklarıyla
beraber tatile çıkmaktadır. Kulüpte yapılan programlar, çocuk merkezli olmalarına rağmen
bazı aktivitelerde anne babalara da yer verilmektedir. Örneğin anne babalarıyla takım
oluşturan çocuklar, havuzda balon toplama yarışması yaparlar. Böylelikle aile bireyleri
beraberce eğlenme imkânı bulurlar. Birlikte yapılan el işi çalışmalarından çıkan sonuç,
beraber bir şeyler ortaya koymanın hazzını yaşatacaktır. Tatilde insanlar kendilerine zaman
ayırırken ailenin de bütünlüğü sağlanmış olacaktır.

2.2.3. Anne Babaya Çocuklarına Sorumluluk Yüklemeyi Öğretir
Çocuklar yaptıkları işlerde genelde ebeveynlerine bağlı kalırlar. Ebeveynler de bu
duruma alışmışlardır. Çocuğun, gelişimini sağlıklı tamamlayabilmesi için öz güvenini
kazanması gerekir. Çocuk kulübü, anne babalardan bağımsız yaptığı aktivitelerle çocuğa
özgüvenini kazandırdığı gibi, aileye de çocuklarına sorumluluk verme alışkanlığını
kazandırmaktadır.

Resim 2.6: Çocuk kulübünün yaptığı aktiviteler

2.1.6. Güvenli Bir Ortam
Çocuk kulüpleri, ailelere çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir mekân sunar.
Aileler, çocukları konusunda çok hassas oldukları için çocuk kulübünde güvenlik
önlemlerine son derece önem verilmelidir. Yapılan aktivitelerde çıkabilecek aksaklıklar
düşünülmeli, güvenlik önlemleri önceden alınmalıdır. Anne babaların en tedirgin oldukları
konu, havuz ve denizde yapılan aktivitelerdir. Suda yapılan aktiviteler kesinlikle animatörün
gözetimi altında yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Oluşturulan güvenli ortam
ailelere bizzat gösterilmeli ve anne babalar rahatlatılmalıdır. Ayrıca çocuk kulübünde
kullanılan malzemelerin sağlık açısından zararlı olup olmadığı dikkatle takip edilmelidir.
Sağlığa zarar verebilecek malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Çocuk kulübünde sivri
ve kesici aletler bulundurulmamalıdır.
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Resim 2.7: Animatörün gözetiminde yapılan su aktiviteleri
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UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Bir çocuk kulübü ekibiyle görüşerek çocukların çocuk kulübüne uyum süreçlerini ve
bu süreçte neler yapılması gerektiğini öğreniniz. Farklı uygulamalar varsa sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Farklı işletmelerin çocuk kulübünde çalışan
animatörlerle görüşünüz.
 Çocuk kulübünde kullanılan etkinlikler
hakkında bilgi toplayınız.
 Çocukları çocuk kulübüne çekmek için
yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplayınız.
 Çocuğun uyum sağlama süresince karşılaşılan
sorunlar hakkında bilgi alınız.
 Uyum sağlamakta zorluk çeken çocuklara
yaklaşım teknikleri hakkında bilgi alınız.
 Topladığınız bilgileri rapor hâline getiriniz.
 Hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Görüşmeler için önceden
randevu alınız.
 Açık ve net ifadeler kullanınız.
 Olumlu iletişim içerisinde
olunuz.
 Hoşgörülü ve anlayışlı olunuz.
 Sabırlı olunuz.
 Olumlu iletişim içerisinde
olunuz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

1. Farklı işletmelerin çocuk kulübünde çalışan animatörleriyle
görüştünüz mü?
2. Çocuk kulübünde kullanılan etkinlikler hakkında bilgi topladınız
mı?
3. Çocukları çocuk kulübüne çekmek için yapılan çalışmalar hakkında
bilgi topladınız mı?
4. Çocuğun uyum sağlama süresince karşılaşılan sorunlar hakkında
bilgi aldınız mı?
5. Uyum sağlamakta zorluk çeken çocuklara yaklaşım teknikleri
hakkında bilgi aldınız mı?
6. Topladığınız bilgileri rapor hâline getirdiniz mi?
7. Hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Çocuk kulübünün sağladığı eğlence imkânıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Çocuklara değişik mekânlarda eğlenme imkânı sağlar.
B) Çocukları eğlendirirken aynı zamanda eğitir.
C) Sadece eğlence amaçlı aktiviteler hazırlar.
D) Çocuğun sıkılmamasını sağlar.

2.

Çocuklara eğlenceyle beraber eğitim verilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat
edilmelidir?
A) Eğitim okuldakiyle aynı özellikte olmalıdır.
B) Eğitim ciddi bir şekilde verilmelidir.
C) Teorik anlatıma geniş yer verilmelidir.
D) Çocuk kulübü programları, eğitimi eğlenceyle harmanlamalıdır.

3.

Oryantasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuklara önce çevre tanıtılmalıdır.
B) Çocukların birbirleriyle uyumunu sağlamak için grup çalışması yapılmalıdır.
C) Başlangıçta uyum göstermeyen çocuk hemen ailesine teslim edilmelidir.
D) Uyumda güçlük çeken çocuklarla özel ilgilenilmelidir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi gelişim programında yer almaz?
A) Kültürel gelişim
B) Fiziksel gelişim
C) Sosyal gelişim
D) Zihinsel gelişim

5.

Güvenlik önlemleri alınırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Güvenlik departmanından bir görevli daima hazır bulundurulur.
B) Suda yapılan aktiviteler animatörün gözetiminde yapılmalıdır.
C) Çocuk kulübünde sivri ve kesici aletler bulundurulmamalıdır.
D) Sağlığa zararlı maddeler bulundurulmamalıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ailelerin çocuk kulübüne ihtiyaç duyma sebeplerinden
değildir?
A) Çocuklarıyla beraber rahat bir tatil geçirebilmek.
B) Çocukların sorumluluğundan kurtulmak.
C) Çocukların eğlenmesini sağlamak.
D) Çocukların değişik şeyler öğrenmelerini sağlamak.
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7.

Aşağıdakilerden hangisi çocuk kulübünün aileye sağladığı imkânlardan değildir?
A) Anne ve babaya zaman ayırmak.
B) Çocuklarla beraber zaman geçirmek.
C) Çocuklara sorumluluk yüklemeyi öğrenmek.
D) Alışveriş konusunda yardımcı olmak.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

33

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Çocuklarla gerçekleştirilebilecek bir aktiviteyi ele alarak ailelere ve çocuklara
tanıtımını yaparak aktiviteye katılımlarını sağlayınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütleri göz
önünde bulundurarak çocuk kulübünde gerçekleştiriniz. Çalışmanızın sonucunda bir rapor
hazırlayıp arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Aileleri otele gelmeden önce broşürler aracılığı ile çocuk kulübü
hakkında bilgilendirdiniz mi?
2. Broşürlerde çocuk kulübünde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi
verdiniz mi?
3. Otele gelen ailelere çocuk kulübünün yapısıyla ilgili bilgi verdiniz
mi?
4. Çocuklara, etkinlik yapacakları alanları gezdirirken etkili

iletişim yollarını kullandınız mı?
5. Çocuklara çocuk kulübü etkinlikleri hakkında bilgi verdiniz mi?
6. Çocukları etkinlik alanına götürdüğünüzde onlara küçük hediyeler
verdiniz mi?
7. Çocuklara uyum sağlama süresinde grup çalışmaları yaptırdınız mı?
8. Uyum sağlamakta zorluk çeken çocuklarla özel olarak ilgilendiniz
mi?
9. Çocuklara aileleriyle
düzenlediniz mi?

birlikte

10. Çocuk kulübünde aktiviteleri
önlemlerini aldınız mı?

eğlenebilecekleri
düzenlerken

gerekli

aktiviteler
güvenlik

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninizden yardım alınız.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
A
B
C
C
A
D
C
B

SORU
1
2
3
4
5
6
7
8

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
C
D
C
A
A
B
D

SORU
1
2
3
4
5
6
7
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