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Öğrenme alanları; 

➢ Görsel iletişim ve biçimlendirme 

➢ Kültürel Miras 

➢ Sanat eleştirisi ve Estetik Görsel iletişim ve Biçimlendirme 

Öğrencilerin görsel sanat öğelerini kullanarak duygu, düşünce ve hayallerini ifade edebilmeleri 

önemsenir. Öğrenciler görsel öğeler oluşturma sürecinde renk, çizgi, doku, ritim, vurgu, hareket 

zıtlık ve mekan gibi öğeleri kullanmaları beklenir. 

Kültür ve Miras 

Tarihten günümüze kadar kültürel öğeleri tanımaları ve sanat öğelerinin kültür içerisindeki 

önemini fark etmeleri sağlanır. Öğrencilerin kültür ve sanat arasındaki ilişkiyi kavramaları 

önemsenir. 

Sanat Eleştirisi ve Estetik 

Sanat eserlerine yönelik duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri eleştiride bulunabilmeleri ve 

sanatın önemini fark edebilmeleri amaçlanır. 

Çocuk resimlerinin özellikleri 

Düzleme özelliği: Çocuğun çizmek istediği nesneyi tüm açıları ile çizmesidir. Düzleme özelliği ile 

ilgili en net örnek çocukların çizmiş oldukları masayı hangi açıdan bakıyor olurlarsa olsun 

masanın tüm ayaklarını çizerek göstermeleridir. 

Tamamlama: Çocuğun çizmiş olduğu resimlerde yarım kalan her noktayı tamamlama isteğidir. 

Boy Hiyerarşisi: Çocuğun önem verdiği kavramları diğer kavramlardan daha öne çıkarmasıdır. 

Örneğin çocuğun aile resminde önem vermiş olduğu babayı daha büyük olarak çizmesi boy 

hiyerarşisine örnektir. 

Saydamlık: Çocuğun çizmiş olduğu resimleri her yönüyle anlatma isteğidir. Örneğin çizmiş olduğu 

bir ev resminde evin içerisinde yer alan ampulleri de göstermesi saydamlık özelliğine bir örnektir. 

Öğretim programının uygulanma sürecinde; 

 Kazanımlar öğrencilerin sevilerine uygun olarak işlenmelidir. 

 Programda yer alan kazanımlar ezbere dayalı olarak işlenmemeli sınıf içerisinde farklı öğretim 

yöntem ve tekniklerine yer verilmelidir. 

 Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini hem yazılı hem de görsel olarak ifade edebilmelerine yönelik 

imkan sunulmalıdır. 

 Görsel sanatlar dersi kazanımları öğrencilerin güncel yaşamı ile iç içe işlenmelidir. 

 Öğretim programının uygulanma sürecinde öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel farklılıklarını 

dikkate alarak esnek uygulamalarda bulunabilmelidir. 

 Öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaların sergilenmesine imkan sağlanmalıdır. 

 

 

Sergi süreci altı aşamada ele alınmaktadır; 



1. Sergi temasının seçimi 

2. Sergi duyurusu 

3. Sergi düzenlenmesi 

4. Sergi açılışı 

5. Sergi sornası değerlendirme 

6. Sergideki çalışmaların arşivlenmesi 

 

GÖRSEL SANAT GELİŞİM AŞAMALARI 

Karalama dönemi (2-4 yaş) 

Bu dönemde çocuklar gelişigüzel karalamalar yapar. 

Çizilen resimler daha çok oyun amaçlıdır. Bu dönemde 

çocuklar için insan figürü sadece kafadan 

oluşmaktadır. Dönemin sonralarına doğru kolları ve 

bacakları olan çöp adam çizebilirler.  

Bu dönemde yine mandala resimler adı verilen kafadan 

bacaklı insan figürleri görülür. Çizilen resimlerde renk yoktur. Nesnelerin gerçek rengi 

kullanılmaz.  

Mekan algısı, Oran ve Perspektif bu dönemde oluşmamıştır. 

Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş) 

Bu dönemde çocuklar insan ve ev figürlerini daha net çizebilirler. Bu dönemde yer çizgisi ortaya 

çıkmaktadır. Röntgen resim adı verilen saydam resim özelliği bu dönemde görülmektedir. Yani 

çizilen bir ev resminin içide ayrıntılı olarak çizilmektedir. Evin içinde yer alan lamba ve masa gibi 

objelerde resimde gösterilmek istenmektedir. 

Önemli görülen nesneler daha büyük 

çizilebilir. Bir aile resminde çizilen anne baba 

ve çocuk resimlerinden önemli gördüğü babayı 

daha büyük çizebilir. Ayruca resimlerde 

önemsiz konular atlanabilir. 

Şematik Dönem (7-9 yaş) 

Bu dönemde çizilen resimler daha belirgin ve 

ayrıntılıdır. Çizilen resimlerde konu ve mekan 

algısı daha nettir. Çizimlerde yer çizgisi bulunmaktadır. Çizilen nesneler arasındaki orantı 

kurulması bu dönemde görülmektedir. Ayrıca çizimler bu dönemde hareket kazanmaktadır. 

Gerçekçilik Dönemi (9-12 yaş) 

Bu dönemde cinsiyet ayrımı görülmektedir. Bu dönemde kız çocukları bebek, elbise vb. çizerken, 



Erkek çocukları araba, uçak vb. Nesneleri çizmeyi tercih ederler.  

Doğalcılık Dönemi (12-15 yaş) 

Bu dönemde çizilen resimler daha gerçekçi ve resimlerde kullanılan nesneler birbiri ile orantılıdlr. 

Kullanılan renkler uyum göstermektedir. Bu dönemde çizilen resimler daha kurallara uygun ve 

gerçeği daha yansıtan resimlerdir. Kullanılan renkler gerçeğe daha yakındır. 

Görsel sanatlar öğretim program; 

✓ Öğrencilerin sanat malzemelerini kullanarak kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini 

✓ Görsel okuryazarlık ve algı bilinciyle davranabilmelerini 

✓ Sanatsal temel kavram ve uygulamalar hakkında temel bilgi ve beceriye sahip olabilmelerini 

✓ Sanatsal etike uygun davranışlarda bulunabilmeyi hedeflemektedir. 

Görsel sanatlar dersi öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen becerilerden 

bazıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

BECERİLER 

Analiz etme Değerlendirme 

Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme 

Görsel Okuryazarlık Sanatsal Etik 

Çok Yönlü Düşünme Estetik Duyarlık 

Öz Farkındalık Kültürel Miras 

Tasarım Sentez 

Bilişim Teknolojilerini Kullanma Medya Okuryazarlığı 

Gözlem Yapma Malzeme Kullanma 

 

Çocuk Resimlerinin Ortak Özellikleri; 

 

Düzleme; Çizilen resimlerin hem kuşbakışı, hem karşıdan bakılarak çizilmektedir. 

 

Tamamlama; Figürlerin önden çizilerek tamamlanmasıdır. 

 

Boy Hiyerarşisi;Önemli görülen nesnelerin daha büyük olarak çizilmesidir. 

 

Saydamlık; Çizilen nesne veya konunun tamamının gösterilmesidir. Örneğin evin içinin tamamının 

çizilmesi.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aşağıda verilenlerden hangisi Görsel İletişim ve Biçimlendirme öğrenme 

alanı içerisinde öğrencilerin sahip olması gerekenlerden birisi olamaz? 

 

A) Çeşitli sanat elemanlarını kullanarak çeşitli görsel çalışmalar yapabilmesi 

B) Başkaları tarafından oluşturulan sanat eserlerine saygı ile yaklaşabilmeleri 

C) Türk toplumunda öne çıkan resim sanatçılarını tanıması 

D) Özgün ve yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilmesi 

E) Görsel sanat ürünleri oluştururken etik davranışlar gösterebilmesi 

 

 

2. Öğrencilerin görsel sanat çalışması geliştirirken kullanacakları sanat 

elemanlarında küp, silindir, piramit gibi üç  boyutlu formları kullandıkları 

sınıf düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 1. Sınıf                                                                              B) 2. Sınıf            

 

C) 3. Sınıf                                                                               D) 4. Sınıf           

 

                                                E) 5. Sınıf 

  

 

2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından örnekler verir.  

 

3. Yukarıda verilen kazanımı dersinde işleyen bir öğretmenin aşağıda 

verilen sanatlardan hangisini öğrencilerine öğretmesi uygunn olmaz? 

 

A) Ebru 

 

B) Çini 

 

C) Hat 

 

D) Heykel 

 

E) Minyatür 

 

  

 

 

 

   

MİNİ DENEME SINAVI 



 

 

 

 
 

 

 

 

4. Bir sanat eseri hakkında öğrencilerin eser hakkındaki yargılarını belirlemek 

isteyen bir öğretmenin aşağıda verilenlerden hangisine yönelik ifade de 

bulunması doğru olmaz? 

 

A) Tanımlama 

 

B) Çözümleme 

 

C) Yorumlama 

 

D) Yargı 

 

E) Eleştiri 

 

 

4.Sınıf Görsel Sanatlar Öğretim Programında yer alan kazanımlar Sosyal Bilgiler 

Dersi öğrenme alanları ile ilişkilendirilmiştir. 

 

5. Buna göre verilen öğrenme alanlarından hangisi Görsel Sanatlar dersi ve 

Sosyal Bilgiler dersi ile ilişkilendirilen öğrenme alanlarından birisidir? 

 

A) İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

 

B) Kültür ve Miras 

 

C) Birey ve Toplum 

 

D) Etkin Vatandaşlık 

 

E) Üretim, Dağıtım ve Tüketim 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C  2-B 3-D 4-B 5-A 

  

MİNİ DENEME SINAVI 


