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Anne babasi ayn ve birlikte olan ilkogretim birinci kademe ogrencilerinin
psikolojik geli~iminde resim egitiminin onerni ve cocuklarin ic dOnyasrnda yasadiklan
durumu ortaya koymak calrsmarun arnacrdrr.
Bu calrsmada nice! ve nitel bir yontern izlenip; literatur taramasi, cocuklann
resimlerini drs faktorlere bagl1' olarak inceleme ve bunlan ki-kare testi ile yorumlama
seklinde qerceklestirilrnisfir.
Bu arastirrnanm sonucunda; okullardaki resim egitiminin cocuklann i<,;: dunyalarim
yansrtrnalan boyutunda ve psikolojik qelisimlerini izleme acrsmdan oldukca bOyOk bir

iv

'onerni oldugu soylenebilir. Bundan delay: ozellikle ogretmen egitiminde kullarnlan
rnufredat programlan icerisinde ozellikle cocuklann psikolojik qelisirn donemleri ele
ahrurken resim egitiminin de bu doqrultuda

dikkate

almmasi

donarumlanrun zenqinlestirilrnesi oldukca onern kazanrnaktadir.

ve bgretmenlerin
Elbette cocuklarin

bilissel, duyussal ve psikomotor geli~inileri suresince ogretmenlerin

rolu oldukca

buyuktur: ancak ogretmenlerle birlikte mutlaka ailelerin de bu egitimin farkinda olmalan,
bu konularda yapilacak

hizmet ici egitim ve aile egitimi cahsrnalanrun

birlikte

yurutulrnesi oldukca onernlidir.

Anahtar kelimeler: Cocuk ve resim, ayn anne baba cocuklan, resim egitimi,
psikolojik geli~im

V

ABSTRACT

Aim of this study is to determine the

importance of the art education on the

'

primary school first class students, whose parents are together and divorsed, at their
physcological development. Addition to that to determine student's feelings of their
inside world.
At this study, quantitative and qualitative method, and literature hatching are
used. Student's pictures are researched according to outside effects, and exposition are
determined with chi-sguare test.
At the end of this study it can be said that art educatin in schools is very
important. It really hels to watch out the students phycological developments and to
watch out their inside world. Because of that it is very important to develop the
equipment and educatin of the teachers, while watching out phycological development
of such students. Certainly, not only teacher's role is very big in students acquaintance,
. _ feeling, and psychomotor development, but also parent's role is very big too. Parents
should be aware of this education, and they should attempt to family education on that
subject. To sum up parents and teachers should work together to help out student's
psychological development.

Key words: Child and picture, divorced parents children, art
physcological development

education,
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1

SOLUM I

GiRi~

Bu bolumde, arastrrrnanm konusunu olusturan problem

durumu

arastrrrnarun arnaci, onerni, problem cumlesi ve alt problemler belirtilrnistir:
arastrrmarun sayiltrlan ve srrurhhklart verilrnis, arastirmada yer alan bazi
terimler tamrnlanrrustrr.

1.1.

PROBLEM DURUMU

Cocuk resim sayesinde, icinde ya!?ad191 psikolojik durumu, duygu ve
dusunceyoqunluqunu,
anlatabilmektedir.

cevresinden etkilendiqi veya ornek ald191 durumu

Cocuk

resim

sayesinde

bizlere

duyqulartru

ve

dusuncelerini ifade etmektedir. Cocuk resimlerinde anlattrq: veya anlatmaya
9al1!?t191

iyi

veya

kotu

duruma

sosyal

cevresinden

etkilenerek

yansrtmaktadrr, Cocuk cevresinden (cevresinde yasanan olaylardan)
etkilenmektedirler ve bu durumlan kafasmda canlandrrrnaktadrrlar.
Cocuk ve resim konusunda yazilan gazete yazilan o kadar azdir ki;
cocuk ve resime gereken onernin verilrnediqini MOzahir K1l19'1n 2003'de
yazd191 makalesinde de qormekteyiz. MOzahir K1ll9'1n incelediqi gazetelerde
cocuk ve resim ile ilgili konularda sadece bir tane yazrya rastlanrnaktadrr,
Bu da bize cocuk ve resime verilen onernin ne kadar dusuk olduqunu
gosteriyor olabilir.
Cocuklar onemsedikleri nesnelerle ilgili bircok resim cizebilirler ve
sectikleri renklerle olusturduklan sanat eseriyle qururlarurtar. Cizdikleri her
resmin bir acrklarnasi ve hikayesi vardrr ama onlar bunu srruf arkadaslarrna
veya ogretmenlerine aciklarnak icin bekleyemezler. Cocuklar hem qercek
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olaylar hem de fantazileriyle ilgili hikayeler antatrrlar. Orneqin: canavar bir
oglani yiyor; burda canavann

rengi sandir

oglanin

rengi ise pembedir.

Pembe kendi cilt rengine uygun olduqu icin qercekten almrrustrr (Ryokai,
Marti ve Ishii, 2004 ).
Cocuk resim cizerken kendini ozqur hisseder.
resimlerle

ifade eder ve sonra

resmini

yorumlamaya

cahsrr.

Kelimelerle

eder.Cocuqun

bize kendini yansttrnasi

izlerken

le

bir zevkle

ifade - edemediklerini
ve olaylar

dunyasrru c;izdigi
kendince

figurlerle

hakkrndaki

ifade

duygu ve

dusuncelerini ifade etmesinde, yalrn bir anlatrrn araci olan resmin onerni
buyuktur. Resim etkinliqinin ayru zamanda sozsuz dili olusturmasi

ve bu

yolla anlatrmm kolay olrnasi, yast ya da ki~ilik ozellikleri dolayrstyia sozlu
iletisim kurmakta guc;luk cekilen cocuklan tarurnada da onernli bir teshis
araci olmastru saqlarnaktadrr (Yavuzer, 1992).
Resim yoluyla ozqur bir caba icerisine giren cocuqun, bebeklikten
baslayip cocukluqa crkrncaya kadar gec;irdigi evreleri en doqru bicirnde
anlatmak,

bu yolla program ve yontemler

geli~tirmek,

cocuqun

sanat

egitimine onemli katkilar saqlayacaktrr (Yolcu, 2006). __
Sanat cocuklanrmzm

egitiminde

hayati bir rol oynayan onernli bir

etkendir. Cizrne, boyama, insa etme gibi etkinlikler karmasrk bir surec olup,
cocuk bu cabalan sirasmda cesitli ogeleri birlestirerek

anlarnh bir butun

olusturur ve boylelikle deneyim kazarur. Secrne, yorumlama ve yenileme bu
etkinliklerde dikkate deqer bir baska islern turudur (Yavuzer, 1987).
Cocuklar
duzeyleri

geli~im duzeylerine

dusuk

veya

ustun

gore

zekah

resim sergilerler.
olan

cccuklar

bu

Fakat zeka
kategoriye

girmezler.Resim egitimi, egitimle ilgili islevleriyle orgun ve yaygm egitimin
_ ilgi alaruna girerler. Gecrnisi eek eskilere dayanan cizqive ve renge dayall
plastik sanat alaru bilincli aile iliskisi surecinde

cccuk qelisimine

onernli

katkilarda bulunrnustur. Resim egitimden qecen cocuk bireyler icin, kisilik
geli~imi, ozquven, yaratrcrlik onernli olqulardrr.

Resim egitiminin

cocuk

qelisirnine katkida bulunma, ozquveni saqlarnak, hayatm hangi alaru olursa
olsun yaraticrhq: ve tasanrru uygulamak
2003).

bashes arnaclanndandrr

(Atan,
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Her cocuk cevresini farkh olarak yorumlar. Degi~ik kultur, yetisrne
kosullan ve bireysel ozellikler, doqal olarak cocuk resimlerinde de farkl1l1ga
neden · olmaktadtr (Artut, 2004-a).
<;ag1m1zda;sanat egitimi, cocuqun qenis anlamda qelisrnesini iceren
en quveniiir ortarndir. Cunku o, bu ortamda kendi temposu paralelinde,
doqal

egilimlerini

uygular,

kendi

deneyimlerini

kullarur.

Egitimin

her

kademesinde cahsmalar bu doqal egilimin paralelinde olrnahdrr. <;ag1m1zm
-

atom 9ag1 olduqu unutulmamalidrr. Teknoloji, gunluk yasarrurruzi bile etkisi
altma alrrustrr.

Bu nedenle

·bulunmaktad1r.
olmustur,

Bilimde ve sanatta yaraticihk

Denerne

programlannda

olanaq:

veren

geni~ yer vermekte,

yaptrrmaktadrrlar.
maya,

de alg1 ve anlattrn olanaklan
esit deqerde

sanat

egitimine,

sasirtrci

deneyler

da artmis
kabul edilir

diger

Olkeler,

ve arastrrrnalar

Gercekten, sanat egitimi temelde, cocuqu qorrneye, ara-

sormaya,

denemeye,

sonuclandrrmaya

ahsnrmaktadrr.

Sanat

egitiminin onde gelen arnacr, yaratma surecini yukanda siralanan hedefler
doqrultusunda
demokratik

yonlendirrnek

bir espri

ve kontrol altrnda tutrnaktrr.

bicirninde,

ozqurluk . icerisinde.

Bu denetim,

doqrudan

cocuk

tarafmdan yaprlrnahdrr. Calrsrnalarda yalmdan karrnasiqa doqru bir asarna
olustururken,
olusturacaqrru

belli

bir

yaltn

anlayacaktrr.

davrarusm,
Sonucun,

daha

turnu

ile

davramslann toplarru olduqu fikri aciklrk kazanacaktrr.
bicnnlerin arasindaki

karrnasrk
esit

bir

tutum

derecede

basit

Cocuk, yalm, soyut

iletisirnin nasil kurulduqunu, organize alma olayrru,

deneyleri ve degerlendirmeleri

aracihq: ile kavrayacaktir (Gokaydrn, 1989-

90).
Bilgi, tarurna, deneme, sentez, deqerlendirme

asarnalan, cocuqun

toplumun gereksinimi olan uretici insan yapacaktrr. En buyuk ekonomoik
909 olan insan gucO, toplumun
olusturacaktir.

kalkmmasrru ve sonucta

rnutluluqunu

iyi yetisrnis bireyler, bilim ve sanat yaratacaklardtr. Bu ikisinin

olmadrq: yerde, demokrasi de olmaz. Goren, arayan, saran, deneye acik
kisiler yaranci kisilerdir (Gokaydrn. 1989-90).
Resim

egitiminin

niteliqini kavrayarnadrklan

katktsi

ile cocuk bireyler adtnt bilmedikleri

ve

bir estetik bilinc kazanacaklardrr. Cocuk bireyin

kendini ifade yollanru ogretmek,
duygulan

qelistirrnek,

estetik

cocuk c;agda adrru bilmedikleri
kisilik

kazandirrnak,

kapasitelerini qenisletrnek, sorumluluk
tasanm yetilerini ortaya cikarrnak,
olacaktir.

dusunrne

ve i~birligi duyqulanru

resim egitiminin

Genel egitim uygulamalan,

ozqun

estetik

qelistirmek,

onernli katkilanndan

kuralh ve sistematik bir yaklastrnla

yurutulrneye cahsrhrken, resim egitiminin ozqun yonlerinden dolayr, genel
egitim dizgesi icerisinde ozel bir yeri olrnustur. Bilgi 9ag1nda, resim egitimi
alan cocuk bireyin, qelisim kaynaklanru

ve ontan olusturan nedenleri iyi

arastirmak ve gelinen asamayi asrnak gerekmektedir.
ruhbilimsel

ve

qelisirnsel

boyuttaki

yaklasrrnlarda

Cocuk resimlerine
yer

alan

goru~ler

doqrultusunda: cocuk resimleri cocuqun nesnel dunya ile kurduqu iliskinin
ve o cevreyi deqistirrne yolundaki yaratrci eylemin qosterqesldtr,

Resim

yapmak

Soyut

icin duygusal,

alqisal,

ussal qelisrneye

firsat

olusturur.

dusunmeye giden yolu acar. Bu yolla ogrenmesi guc;lenir. Demek ki cocuk
resimlerinde ruhbilimsel ve qelisirnsel yaklasimlann temelinde, cocuqun eek
yonlu qelisirni yatrr (Atan, 2003).
<;agda~ resirn-is

ogretimi;

ogrencilerin

yaratrci

guc;

ve

kulturel

birikimlerini a91ga cikararak onlann estetik duygu ve dusunce potasmda eek
yonlu qelisrnelerini esas alrr. Gelecekte sanata iliskin on yarqilan

krran,

sanattan

birey

olarak

doqas:

geregi

anlayan,

yetistirrnelertnl
yeniliklere,

duyarh,

hedefler.

ozgur

Ozellikle

degi~kenliklere

ve

dusunceli

entellektuel

ilkogretimde

duygusal

cocuk,

qelisirnlere

yatkm

yaprsiyla

uretkenliqe ve yaratrcrhqa en acrk olduqu donerni yasar. Bu nedenle resimi~ dersi ogrenci icin kendini disavurma,

icinde ya~ad1g1 cevreyi, ortarru

tarurna, bir deger olduqunun bilincine vararak, katrlrmcr, sorqulayrcr, yaratrci
potansiyel bir guc; olarak kendisini hissedebilmesi ve qelistirilmesine

frrsat

taruyan son derece etkili bir unsur olarak karsuruza crkabilrnektedir (Artut,
2004-b).
Resirn-ls
hedeflere

ulasmasmda

kutlanmalanru
surecinde

egitimine

zorunlu

alabilecepi;

iliskin yeni qelisrne ve anlayrslann,
ogretmenlerin

modern

hale getirmektedir.
ozqur, yaraticr,

ogretim

Dolavrsryla

duyarll,

beklenen

yonternleriru

cocuqun

artistik-sanatsal

qelisirn
davrarus

degi~iklikleri ve geli~imleri ancak sistematik program ve disiplinler dizgesi
icinde qerceklesebiteceqi goz ardi edilmemelidir (Artut, 2004-b).
Reslrn-ls

egitimi

genel

anlamda

deneysel-uygulamal1

etkinlikler

seklinde yurutulrnekte ve bu etkinliklerle birlikte kazandrrilan sanatsal bilgidusunce,

alg1 ve · kavram becerileri uygun kosullarda

kazanrnaktadrr.
bireyin

ald191

Bu

uygulamalann

kuramsal

sanatsal

arnaclanan

qeliserek

hedeflere

bilgi ve qoruslerin

anlam

ulasmasinda,

kazandmlmasryla

yakmdan ilgili oldugu dusunulrnektedir (Artut, 2004-b).
Resimler peri masallan cocuklann dil geli~imi icin oldukca onernli bir
ders orneqidir

ve yetiskinlerin

bu tip kitaplan cocuklara

okurnasi

90k

onemlidir. Yetiskin kitap okurken cocuklar resmi kafalannda belirler aynca
isimlerini de ogrenirler. Bu sekilde cocuklar resme bakmaya kars: egitilirler
ismini

ogrenirler

edebilirler.

ve qercek

bir objeyle

resim arasmdaki

ifiskiyi

ayrrt

Aslmda bu islern nadiren bilincli olarak yapihr ki bu daha 90k

bizim sezgilerimizle kazandrqirruz ve anladrqrrmz birseydir, Resimli kitaplan
cocuklara okuyan herkes bilir ki cocuklann ilgisini ceken kucuk detaylardrr.
Bu detaylar sayesinde yetiskin ve cocuk arasmda sohbetler baslar. Bir boyut
ise cocuqun

resim veya resimdeki detay hakkmdaki

kendi yorumudur

(Skold, 2007).
Cocuklar

inarulmaz bir hayal gucune sahip olduklanndan,

resim

yapmak onlar icin 90k duygulu ve duygu oksayrci bir deneyimdir. Cocuklar
boya fircalanru

aldrklan zaman renklere dalarlar ve suzulurler:

renkleri

degi~ tokus ederler ve supururler: bunlan kullanarak duz bir parca kag1d1
renklendirirler,
yapmak

sekillendirirler

butun

hislerimizi

ve bir oyun yeri haline
etkiler

vucutlanrmzi

ve

getirirler.

zihnimizi

Resim

rahatlatir

(Matthews,2002).
Cocuqun alqr, beceri ve yaratrci gucunun bir qosterqesi olarak ortaya
cikan resim etkinligi ayru zamanda duygusal ve sosyal egitiminin belirleyici
bir unsuru olarak da gbrulur. Arastrrmalar, bebekliklerinde
duygusunu

qelistirernernis

cocuklarin,

ileride,

ruhsal

temel quven

bozukluklar,

asrn

kiskanchk,

bencillik, sabrrsrzlrk, saldrrqanlrk gibi anti sosyal davraruslar

gosterme

olasrhklannm

fazla

olduqunu

ortaya

koyrnaktadrr.

Anne

yoksunluqu nedeniyle ortaya crkan gerilikler, ozellikle dil ve sosyal qelisirn
alanlannda gorulmektedir.
kavramlan

Bu cocuklar zihinsel qelisirn sureci icinde soyut

gee; ve guc; elde etmektedirler.

Ozdeslesrne quclukleri, diger

bireylerde derin ve anlarnh ili~ki kurmada yetersizlik, uzun si..ireli hedeflere
baqlrhkta aksamalar, ilerde ki~ilik yaptlannda gorOlebilecek gerilikler olarak
belirtilmektedir (Artut, 2005).
Cocuqun duygusal ve sosyal qelisirnine katkist olabilmesi, ozellikle
gi..iven duygusunu kazanabilmesi, uygun sanatsal ortamlarm saqlanrnasryla
qerceklesebilir.

Bu anlamda cocuklarm grup icerisinde cok yonlu etkinlikler

icerisine girmesi ve istendik duygu ve davraruslann kazandmlrnasi sanatsal
ogrenim ile birlikte qelisebilmektedir (Artut, 2005).

1.2.

PROBLEM CUMLESi

Anne

babasi

ogrencilerinin-psikolojik

1.3.

ayn, ve birlikte

olan

ilkogretim

birinci

kademe.

qellslrninde resim egitiminin onerni nedir?

ALT PROBLEMLER

Belirlenen

problemin

doqrultusunda

asaqrdaki

alt

problemler

olusturulrnus ve calismada bunlara yarut aranrrustrr.
1. Bosanrrus ve birlikte ailelerin cocuklanrun cizdikleri resimlerde anne
babaya verilen onern arasmda anlamll bir fark var rrudir?
2.

Bosanrrus

ve birlikte

ailelerin

cocuklanrun

kullandrklan renklerde anlarnh bir fark var rrudrr?

cizdikleri

resimlerde

3.

Bosanrrus

ve birlikte

ailelerin

cocuklanrun

cizdikleri

resimlerde

ailelerinin medeni duurrnlanru yansrtrnalan arasmda anlarnh bir fark
var rmdir?
4.

Bosanrms

ve birlikte

ailelerin

cocuklanrun

cizdikleri farkll resimler dikkate almdrqrnda

cizdikleri

resimlerde

aralannda

iliski alma

durumlan arasmda anlarnh bir fark var rrudir?
5.

Bosanrrus ve birlikte ailelerin cocuklanrun cizdikleri resimlerde insan
figOrlerinde aynntiya yer verilmesi konusunda

anlamll

bir fark var

cizdikleri

resimlerde

rrudrr?
6. Bosanrrus

ve birlikte

ailelerin

cocuklanrun

gOvensizlik duygulann, (sayfay, kullarurruna bagll olarak) yansitma
baglaminda aralannda anlarnh bir fark var rrudrr?
Yukandaki alt problemler incelenirken tarkh yaslarda, farkh aile ve
sosyal cevrelerde, ailenin cocuklara saglad191 imkanlarda ve cinsiyete gore
de cizilen resimler yorumlanmaya cahsrlacaktrr. Bu konularla ilgili literatur
asaqrda qerekceleriyle sunulrnustur.
Baslanqicta

cocuqun

9izdigi insan figuru

son

derece

basit

ve

eksikliklerle doludur. Tipik bir 3 yas cocuqu, bir adam resmi olarak bas resmi
cizmeyi yegler. Gozler, burun ve ag1z coqunlukla

yuzde bulunur. 4 yas

cocuqu, bOyOk bash insan figOrO cizrneye egilimlidir
bacaklar

eklemeye

baslarmstrr.s

yas cocuqu,

ve basa kollar ve

genelde

basin

yanmda

bedene de yer verir. Bas: goz, burun ve agz1 icerrnekte, bedenden kol ve
bacaklar uzanrnaktadrr. Her yasta bu cizqilere boyun, parmaklar, kulaklar
gibi ayrintrlann eklenmesi beklenir. Yine cizqideki oranti, yasa kosut olarak
daha uyumlu

ve

mantiksal olacaktrr. Orneqin, 5 yas cocuqunun 9izdigi kafa

90k orantisrz ve bedenden bOyOkken, zamanla basm bedene gore giderek
daha orantrh bir bicim ald191 gorulOr (Yavuzer, 1987).
Resim egitiminde hem ailenin hem de sosyal cevrenin onerni 90k
buyuktur. Cocuk aile icinde ya§ad191 srkmtrlan, kardesi ile olan problemini
bize

resim

sayesinde

aciklamaya

cahsiyor.

Orneqin;

ailede

iletisirn

kopukluqu, aileyi konu alan resimlerde acikca gorOlmektedir. Resimde aile
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uyelerinin birinin veya birkacrrun eksikligi (annenin, babarun, kardeslerin,
aile icinde yasayan diger fertlerin hala, amca, dede, ninenin cizilmernis
olrnasr). Aile fertlerini cizrneyi reddetmesi, ebeveyn fiqurlerinin olrnamasi
parcalanmrs

aileyi, sevgi eksikliqlnl,

anne baba ve cocuklann

arasrna

nesnelerin yerlestirilmesi, aile bireylerinin arasma kopru, qokdelen evler, yol,
irmak, agac;larm cizilrnesi, iletisim problemlerinin bir qosterqesi olarak kabul
edilebilir. Anne babarun 90k buyuk, cocuqun 90k kucuk veya anne babadan
birinin buyuk digerinin kucuk cizilmis olmasr, ailede baskiyr, aile fertleri
arasmda problemin olduqunu, baskici ve otoriter tutumu, anne babarun 90k
abartrh

cizirni

onlara

duyulan

hayranhq:

da

temsil

edebilir.

Resimde kucuk kardesin anne babanm elinden tutuyor olrnast ve diger
cocuqun

90k

yoksunluqunu,

uzaklarda

cizilrnesi

veya

hie;

cizilmernis

olmasi,

sevgi

kardes krskanchqrru, kendisini yok saydrqrru, le catrsrnalann

bir qosterqesi olabileceqi dusunulebilir. Yine cevresiyle olan problemi cocuk
bize

resimleriyle

anlatabiliyor.

Cocuk

okulunu

bir

nedenden

delay:

istemiyorsa ve okuldan rahatsizhk duyuyorsa bu durumu resimleri ile bize
ifade ediyor (Yavuzer, 1992).
Orneqin; resimlerde aile bireyleri ag1rl1kl1 olarak cizilir. Okul ,ogrenci ·
resmi

cizrnek

istemezler.

Ev ve evde mutlu cocuk

resimleri

cizerler,

Resimler saydarndrr. Aile cocuquna nasil davranrnasi gerektigini bilmiyorsa
ve cocuk geli$imi ile ilgili bilgileri yoksa bazi aksi durumlarla kars: karsiya
kalabilirler.Yavuzer
yaklasrlrnast,

bu durumu

soyle acikhyor: Anne

ve babaya

zit cinsel kimlikte cizirnlerde yogunla$ma,

8$1r1

ev resimlerinde

yatak odasrmn cizimi, etek giyen, cocuk emziren baba, ava giden sakal
birakan

anne fiqurlerinin

cizilrnis olrnasi bize bazi ipuclan vermektedir

(Yavuzer, 1992).
Cocuk
sunrnahyiz.

resim
Ailenin

cizrneye

maddi durumu

imkanlar da o olcude artacaktrr.
sunarruyorsa

ba$lad1g1

zaman

ne kadar

ona gerekli
iyiyse cocuqa

malzemeyi
sunacaqi

Fakat aksi takdirde aile cocuqa malzeme

ve resim cizrne ortarm saqlayarruyorsa

cocuk istedigi gibi

resim clzemeyecektir ve gerekli egitimi alarnayacaktrr ( Yavuzer, 1987).

s'-K1z cocuklan
cizdikleri

insan

genelde resimlerinde

figOrlerine etek

pembe tonlanru

giydirirler.

Erkek

kullarurlar ve

cocuklan

ise

insan

figOrlerine erkek kryafetleri giydirirler. Fakat cocuklann bu sekilde cinsiyet
farkl1l191 yaratarak resimlerini boyamalannda

yine sosyal cevresinin etkisi

eek buyuktur. Ailenin baskici tutumu buna etkendir (Yavuzer, 1992).

1.4.

ARA~TIRMANIN AMACI

Bu cahsrnarun narnaci: anne babasi ayn ve birlikte olan ilkogretim
birinci kademe ogrencilerinin cizdlkleri resimlerle, psikolojik geli§imlerinde
yasadiklan
cocuklar

tramvalan ortaya koymak cahsrnarun arnacrdrr. Bu kapsamda
hakkmdaki

bilgilerle cizdiklen

resimler

kiyaslanarak

yasadiklan

psikolojik durum ortaya konmustur.

1.5.

ARA~TIRMANIN ONEMi

Bu arastirmarun
qelisirnindeki

etkisini

onemi: anne baba iliskisinin cocuqun
c;izdigi

resim

ile ortaya

crkmasimn

psikolojik
onernini

kavrayabilmektir. Cocuk gun icerisinde ya§ad191 olaylan resmine yansitryor
ve cocuk Ozerinde etki birakan tom olaylan bu sekilde anlayabilmekteyiz.Bu
calismada da ayn ve birlikte anne babalann yasantrlanrun cocuk Ozerindeki
etkisinin

onerni vurgularnyor.Bu

cahsrna ebeyverynlerin

dikkatini cocuk resimlerine cekrne konusunda onem tasiyor.

ve egitimcilerin

lC

1.6.

SAYILTILAR

Cocuklarin
dunyalarindan
figurun

cizdikleri

resimler

duygulan,

dusunceleri

ve

drs

aldrklan izlenimler sonucu ortaya crkar, Cizdikleri her bir

bir

anlarm

vardrr.

Bu

brneklerinin;

onlann

yasantrlanru

cahsmada
ve duygu

cocuklardan
yoqunluklanru

alman

resim

ifade ettigi

varsayrlrrustrr.

1.7.

SINIRLILIKLAR

Bu

arastrrma,

asaqrda

verilen

sirurunklar

cercevesinde

yurutulrnustur.

- __ Bu arastrrrna, 2009-2010 ders y1l1 ile strurlrdrr.
- Bu arastrrma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ile stmrhdrr.
- Bu arastrrma, Guzelyurt bolqesinde bulunan Barrs ilkokulu ve Ozqurluk
ilkokulu'ndaki

1., 2., 3. srrufta bulunan anne babasi birlikte olan 25 ogrenci

ve anne babasi ayn olan 25 6grenci ile strurlandmlrmstrr.

1.8.

TANIMLAR

SANAT: Sanat; bazi dusuncelerin, arnaclarm, davraruslarm ya da olaylann,
beceri ve dus gucu kullarularak ifade edilmesi ya da baskalarina iletilmesine
ybnelik yaratrci insan etkinliqidir (Yazgm, 1998).
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RESiM: Resim, psiko-pedagojik acidan 9ocugu bize tarutrnaya yarayan bir

6l90t olduqu gibi, onun zeka kisilik ve yakin cevre ozelliklerini yansitan bir
ifade aracidrr (Yavuzer,1992).
GELi~iM: Zaman icinde yaprda, dusuncede veya biyolojik cevrelerine baqh
olarak insan davraruslarindaki degi~imler ve sOreklilikolarak tarurnlarur
(Bayhan,Artan, 2005).
YARATICI: Yeni ~eyler ortaya koymak demektir.(Akaygun, 2007).
RESiM EGiTiMi: Dusunsel, bilissel, duyussal ve bedensel etkinlikler icinde
bulunarak kendilerini ifade etmelerine olanak saqlayan 90k yonlu onernli
sanatsal bir aractir (Artut, 2007).
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BOLUM II

KURAMSAL <;ER<;EVE

2.1. COCUK RESMiNiN iNCELENMESiNiN KISA BiR TARiHCESi

Cocuk sanatma olan ilginin 1885 -1920 yrllan arasmda oldukca fazla
olduqu dikkati c;ekmektedir.Bu donernde bircok degi~ik ulkede kendiliqinden
cizilrnis olan cocuk resimlerini biriktirme, onlan betimleme ve srruflandrrrna
cabalan gorulmu~tor. Onceleri bircok arasnrmaci tarafmdan cocuk resminin
onun zihnindeki irnajrn kopyasi olduqu savunuluyor, bu nedenle de cocuk
resmi cocuqun duygu ve dusuncelerinln bir penceresi olarak kabul
ediliyordu. Bu conemde cok sayidaki cocuk resmi uzerinde arastrrmalar
yapilrms, resimler cizenin sosyo-kulturel yapisma gore de suuflandmlrrustrr
(Yavuzer, 1992).
Gelisirn asamalanna gore cocuk resimlerini struflandrran goru~ler,
cocuk resimleriyle ilgili en onernli goru~lerin basmda gelmektedir.Bu
arastrrrnalarm basanh olmastrun en onernli nedeni, cocuk resimlerinin
qelisirn

asarnalanru

temel

alarak

srruflandnrna

qirisirnidir.Gelisirn

asamalanru tarumlama konusunda ise ozellikle Kerschensteiner, Luguet ve
Rourna'run onemli katkilan olrnustur. Kerschensteiner (1905), Almanya'daki
okul cocuklanrun binlerce resmi uzerinde yaptig1 inceleme sonunda yaslan
da goz onunde bulundurarak uc temel kategoriye ulasrrustrr. Bunlar:
t-Sematik resim
2-Gorsel qorunuse gore cizilen resim
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3-09 boyutlu rnekaru temsil eden resimlerdir.
Rouma'da

1913 yrhnda zaman icinde okul cocuklanrun

resimlerini

incelernis ve birbirinden farkh on evre belirlemistir.Bu struflandrrmadan
onernlisi

Luguet

simflandrrrna

tarafmdan

olarak

1913

ve

bilinrnektedir.Bes

1927

yillannda

qelisirn

yapilrms

evresinden

en
olan

olusan

srmflandirrnarun onemi krsrnen birlestirici bir kurarm icerrnesinden, kisrnen
de -Piaget'in daha sonraki cahsrnalanru etkilemesinden

kaynaklanmaktadir

(Atan, 2003).
Piaget; "Resim yapmak cocuk icin simgesel bir oyundur. Cocuqun bu
oyunda ortaya koyduqu ~ey onun duygusal ve dusunsel yasarruyla ilgili

imgeleridir. <;ocugun uyum sag/amas, gereken top/umsa/, nesne/ gerc;ek/er
dunyas, ile c;eli~kileri, istekleri, sevinc ve tedirginlikleriyle

bir ic dimyes)

vardrr. Birinciyi ortak anlatrrn araci olan dil ile anlatabilen cocuk ikinciyi bu dil
ile anlatmayabilir. Bu nedenle cocuqun cocuk sanati olarak adlandrnlan (ki
kesinlikle sanat

deqildir) bu

ilk

kendiliqinden simgesel

cevreyi toplumu kisaca nesnel gerc;ekleri, benimseme

ile

anlatrrnlan
"ego nun

drsavururnunun bir bileskesinden
baska bir ~ey degildir"
der (Atan, 2003).
:~
.
-

Luguet, cocuk resminin zihinsel modele dayandrqrru varsayryordu.
Onerdigi resim qelisirn evrelerinin srralarusi, dOzenleme ve

grafik

becerilerindeki

cocuk

evrelerini

resimlerinin esas

dikkate

allyordu.Piaget

ve

Luguet

itibariyle qercekcilik niyetiyle 9izildigi savrru ileri

surduler.Yani, uzmanlara gore resmi cizen cocuk, herhangi bir objenin
qercekci bir temsilini olusturrnaya cahsiyordu.Luquet ve diger arastrrmacilar
tarafmdan onerilen ve qelisirn evrelerini temel alan bu qoruslere karsi
Goodenough 1926'da resimle zeka olcurnu konulu bir kitabrru yayrnlarrustrr.
Bu cahsrna ve bunu izleyen Harris'in cahsrnalan geleneksel yaklasrrnm
drsmda, cocuk resmini zihinsel geli~i deqertendirrnek uzere kullanmayi
hedeflemekteydi. Lowenfeld ise cocuk resimlerini arastrrmalannda konu
olarak secen ki~i olarak, sanat yoluyla bireyin kendisini ifade etmesinin
saqhkh

bir

duygusal

qelisrne

inamyordutfsayraktar, 2007).

acisrndan

temel

onerni

olduquna

1-4

1940 yrhndan sonra cocuk resimlerine olan ilgi yeniden ortaya 91kt, ve
bu

ilgi

cocuklarm,

varsayrrmndan

resirnlerine

duygulannr

ve

gOdOlerini yansittrklan

kaynaklanmaktayd1.1950'1i yrllarda ise cocuqun

cizirninin

onun zihinsel ve duygusal durumuyla hangi olcude iliskili olduqu testlere
olan ilginin de artmasiyla arastmlrnaya baslandi (Bayraktar, 2007).

2.2. RESiM-iS EGiTiMiNiN iLKELERi

Resim-is egitiminde dikkat edilmesi gereken bazi ilkeler vardrr.Bu
ilkeler cercevesinde egitimcilerin ve ebeveynlerin dikkat etmesi gerektigi
noktalar vardrr.Bunlar a~ag1da belirtildiqi gibidir:
1. Her cocuqun yaratici olduqu bilinmelidir.
2. Aynr yas grubunun ve cevrenin bireyi de olsalar, cocuklann tasidrklan
kisisel ozellikleri dikkate almrnahdrr.
3.

Bireysel

saqlayacak

farklllrklara · sahip
90k cesitli

cocuklarin

qereclere,

iki ve

kendilerini
09 boyutlu

drsa

vurmalannr

cahsrnalara

yer

verilmelidir.
4. Cocugu yaratrcihqa yoneltrnek esas olrnalrdrr.
5. Dersler, cocuqun istekle calrsrnasrru saqlayacak sekilde ilginc; duruma
getirilmelidir.
6. Cocuk resimleri, buyuklerin qozuyle degerlendirilmemeli,
bedensel

ve ruhsal yonlerden

onlann zihinsel,

qelisirnleri bilinerek ona gore bir egitim

uyqulanmalrdrr.
7. Cocuqun bilmesi gereken teknik bilgiler, ilgisini daqttacak kadar uzun ve
srkic: olrnarnah, uygulamalar srrasinda verilmelidir.
8. Resirn-is dersi diger derslerin devam, seklinde dusunulrnernelidir.
9. Degerlendirme srrasmda, cocuqun qelisrne sureci icinde tom cahsrnalan

gbz onunde bulundurulrnahdrr.
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10. Her cocuqun

calrsrnalanrun

sergilenmesini

isteyeceqi

dusunulerek,

sergilemeye onem verilmelidir (T.C Milli Egitim Bakanliqi ilkbgrenim Genel
Mudurlugu Resim i§ Ogretmen Klavuzu, 1997: s;18).

2.3. RESiM-i~ EGiTiMiNiN GEREKLiLiGi

Resirn-is

dersleri

yorurnlanrnarnahdtr.

bos

zamanlarm

deqerlendirilmesi

seklinde

Estetik egitimin verilmesi, genel egitimin icinde bnemli

bir yer tutar. ilkogretim 1-5. strut cocuqu; hareketli, coskulu ruhsal yapisr,
duygusal dunyasrnm di§ etkenlere acrk olmasi nedeniyle bu egitimi en kolay
alacak bir donemdedir,
<,

Kisinin estetik egitimi alrnasi, onun doqadan, sanat eserlerinden haz

duyrnasrru, ya§ad1g1 cevreyi quzellestlrmesini

saqlar, Resirn-is derslerinde

cocuk, icinde ya§adigi ortarru tarur, kendini disa vurur, bir deqer olduqunun
bilincine

vanr.

belgedir.(zihni

Cocuk

resimleri,

onlarm

tum

geli§imini

gbsteren

bir

qelisirni, cizqisel qelisirni). <;ag1m1zda teknolojik qelisrneler

yarara donuk bir yasarna bicirni olusturrnustur. Oysa Herder'e gore "insan
ruhuna seslenmeyen

seyler kuru kahr ". Aynca bbyle bir yasarna bicimi

siirsellikten uzaklasmak demektir ki bu da yarat1c1llg1 oldurur.
Resim - i§ cahsrnalanyla cocuk doqaya yakmlasrr, doqayla insan
arasmdaki

iliskileri

olduqunda

da sadece

sonsuzluqundan

tarnr,

yasarrun

rnesleqini

zenqinllqini
bilen

hayatm

qorur.Boylece

yetiskin

quzelliqlnden,

sanatm

haz duymayan mutsuz insan tipinin olusrnasi engellenir

(T.C Milli Egitim Bakanllg1 ilkogrenim Genel Mudurlugu Resim

ls

Ogretmen

Klavuzu, 1997: s;19).
Resim

egitiminin

degerlendirildiginde,

bnemi,

sanat

egitimbilimi

boyutlannda

cocuk bireylere kendini anlatacaqi bir dil, bir anlatrrn

yolu kazandrrmasmda temellenir. Cocuk bireyin psikolojik gereksinimlerinin
karsrlanmas:
edecek,

yoluyla resim egitimi; egitsel ybnu gu9lu, futurist onculuk

9agda§ ve yetkin

bir kisilik

qellstirrne

ve kulturlenrne

araci

IE

olusturmaktadrr.

Cocuk

gereksinmelerinin

sonucudur.

donut

alarak

kendini

bireyde

resim

egitimi

oncelikle

Cocuk bireyin kendisini

degerlendirmesinde

bu

tarurnasr,

psikolojik
tamtmasi

ve

iletisim surecleri onernli rol

oynar. Resim egitimi, ruhsal ve bedensel geli!?imi eglenceli hale getirme
yollanndan biridir (Atan, 2003).

2.4. RESiM-i~ DERSiNiN GENEL AMACLARI

Her dersin bir amaci oldugu gibi resim dersinin de arnaclan vardrr.
Bunlar asaqida belirtildigi gibidir:
1. Turk Milli Egitiminin arnaclan doqrultusunda quze] sanatlarla ilgili bilgileri
kazandirabilme.
2. Sanati qorsel bir iletisim formu olarak kullanmada deqerlendlrmede guven
ve

yeterlik

kazanmalan

icin

ogrencilerin

gorsel

okur-yazarhqrru

saqlayabilrne.
3. Sanatsal yarat1c1l191 qelistirebilme.
4. Her alanda kullarulabilecek yaratici davraruslar qelistirebilrne.
5. DO!?Oncelerigerc;ekle!?tirebilmek ve sanat eserlerini uretebilrnek arnacryla
bireysel anlayrs ve teknik yeteneklerini qellsttrebilrne.
6. Estetik duygulann qelistirilmesi yoluyla sanat ve tasanmla

ilgili olarak

billncli estetik hukurnler vermelerini saqlayabilme.
7. Ozqun dusunrne, uretrne ve deneme kapasitelerini geli!?tirebilme.
8.

Duzensizliklerden

rahatsiz

olmasrru

ve

cevresini

quzetlestirrnesmi

saqlayacak estetik kisilik kazandirabilme.
9. Sanat yoluyla ifade irnkaru vererek ruh sagl1gma yardrrnct olabilme.
10. Ogrencilerin kendilerini ispatlamalanna ve kendilerini bulmalanna imkan
tan iyabilme.

11. Ogrencilerin hayatlan boyunca sanat yapan ureticiler veya sanati bilincli
izleyen tuketiciler olarak icinde yasadiklan kulture katkrlanru saqlayabilrne.
12. Bireysel veya grup cahsrnalann da sorumluluk ve ts birligi, dayarusma
anlayrsrru, birbirleri arasmda sevgi, sayq: ve yardrrnlasrna gibi duygu ve
davraruslari qelistirebilme.
13. Sanatm ozqunluk olduqunu ve-hayata olan katkrsrru kavrayabilme.

14. Sanatsal yaratma

hazzrru duyrnastru

ve sanatcryi

takdir etmesini

saqlayabilrne.
15. Bicirnsel anlatrmla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandrrabilrne.
16. Tasanma yonelik hayal gucunu qelistirebilme.
17. Tarihi oren yerlerini, arutlan, muzeleri, sanat galerilerini, atolyelerini ve
tasanrn studyolanru taruyarak kultur ve tabiat varliklanna sahip cikabilrne.
(T.C Milli Egitim Bakanl191 ilkogrenim Gene! Mudurlugu Resim

ls

Ogretmen

Klavuzu, 1997: s;16)

2.5. COCUK RESMiNE iLi~KiN GORO~LER

Cocuklar cizimi bir oyun turu olarak gorur. Yalruz olduklan zaman
oyuna ve oyuncaklanna
yaklasrrn

cocuqun

qosterdikleri ilgiyi cizirne de gosterirler.Geli~imsel

neden 9izdigi sorusuna,

oyunu aciklarnaya

cahsan

kuramlan kullanarak cevap vermeye cahsir. Bu kuramlar sunlardrr:
Fazla
bulunduqunu

enerji

kurarru:

Aktif

olrnarun

ve oyunun fazla enerjiyi disan

goru~unu one surer. H.Spencer'in

insarun

doqal

yapismda

atrnarun bir yolu oldugu

savunduqu bu kuram, cizim konusunda

herhangi bir aciklarna getirmez. <;unku cizirn, oldukca az bedensel enerji
harcamayi gerektirir.
Ahstrrrna oncesi kuram: Oyunun cocuqa ileri ergenlik donernlerinde
faydau olacak becerileri uygulama firsaf ile yeteneklerini qelistirme olanaq:
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verdiqini

savunur.

cocuklarin

Bu kurarm

geleceklerinde

kullanmalanrn

resme

eek

qelistirrnelerini

uygularsak

onemli

saqlayan

sanat

cahsmalanrun

bazi

yeteneklerini

olacak
bir

faaliyet

olduqu

sonucuna

varabiliriz.
Yineleme

kurarm:

Oyunun

atalanrruz

acismdan

onern

tasiyan

ic;gOdOsel etkinliklerin provast olduqu ileri sOrOIOr. Hall'a gore oyun.caqdas
toplumda

sorun

yaratabilecek

ilkel

gOdOlere

bir

bosalma

saldrrqanhk), drsa vurum yolu saglad1g1 icin onemlidir.

(ornegin

Cizrne islerninin

kendisi ic;gOdOsel etkinliklerin provasi olmasada cizirnler ilkel icqudulerin
simgesel bir bicirnde disa vurulmastru saqlayabilir.

Orneqin askerlerin ve

savaslarin resimlerini cizen bir cocuqun ilkel saldrrqanhk dOrtOlerini tekrar
ederek onlan yOzeye 91kartt1g1 soylenebilir. Bu ilginc; gor0$ oyun ve cizirnle
ilgili psiko-analitik
cikar. Yineleme

kuramlarda degi$ik bir krhk icinde yeniden
kurarru, cevresel

ve kOltorel etkileri

ihmal

karsrrruza
ettiqi

icin

elestirilebilir.
Piage'nin
resmindeki

resim

qelisirnci

ve

zihinsel

yaklasrmlarda

geli$meyle

ilgili

qoruslert,

hala ag1r_ basmaktadrr.

cocuk

Ona

gore

cocuklukta zekarun qelisirni, bOyOk olcude biolojik olqunluqa ve cocuqun
yasma bagll olarak bazi evrelerden qecerek ilerler. Piaget, bir resim kurarru
onerrnemistir. Resmi.cocuqun dunyayi geli$en bir bicirnde zihninde temsil
ettigi yolundaki kurammda karut olarak kullanrrustrr.Piaqet.cizirni

sembolik

oyun ve zihinsel imgelerle aciklar.Ona gore cizimler, zihinsel imgenin kag1t
uzerine yansrrnast olarak gorOlmektedir.Ancak

belli bir mekansal kavrama

iliskin zihinsel imgenin olusmamasi halinde doqru cizirn yaprlarnarnaktadrr.
Cocuk cok az anlayabildiqi ve kontrolOnOn drsmdaki sosyal ve kOltorel
dOnyaya uyum saqlarna zorunluluquyla kars: karsiyadrr. Piaget'e gore uyum
saqlarna cevreyle olan iliskilerin ozOmlenmesiyle o1U$Ur. Cocuk ya$ad1g1
deneyimleri, varolan bilissel yaprsi ve fikirleriyle ozumserneye

cahsrr. Bu

surec icinde zaman zaman ozumseyernediqi deneyimler yasayabilir.
Piaget'e gore cocuqun duygusal ve zihinsel dengesi icin, distan o
kadar bOyOk bir krsrtlarna getirmeyen, bunun yanmda ozumlerne olanaklan
saqlayan bir etkinlik alarumn bulunmasi gerekir.Oyun,

ozumserneyi iceren
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belli bash etkinliktir. Piaget ilk cocukluktaki karalamalan "Saf oyun" olarak
niteler, ayru zamanda resmi bir terapi olarak kullanma fikrinin Piage'nin
ozurnleme kavramma benzediqi gorulur. Cocuklar cizimlerini kisisel olarak
onemli olaylan yeniden yaratmak icin kullandiklan olcude o cizirn ozurnletici
bir

islev

tasryabilir.

Ancak

cocuklann

resimleri

bu

amacla

uretip

uretmedikleri kesin degildir.Bununla birlikte Piaget .cizirni di$ dunyayt temsil
etme cabasi olarak da qorrnus, bu nedenle de cizirnleri zihinsel imgelerin
ortaya 91k1$I olarak degerlendirmi$tir.Ger9ektende

Piaget cocuk resimlerini

mekan kavrarru ile ilgili kurallanru destekleyecek karutlarrn kaynaq: olarak
kullanrrus.
Piaget'in

bilissel

qelislrrunin

bir dizi

belirgin

asarnadan

ge9tigi

yolundaki gor0$0, onu daha once Luguet tarafmdan yaprlan cocuk resminin
qelisirn

asarnalanru

benimsemesine

qosteren

srruftandurnayr

buyuk

bir

hevesle

yol acrrustrr.Bu asarnalann her birini tipik olarak qosteren

cizimleri Piaget, cocuktaki mekansal geometri kavrarrurun qelisrnesini dogru
olarak yansitan karutlar olarak kabul etrnistir.
G.H.Luguet,

cocuk

alarak,

evrelerinden
"basansiz

cocuklarin cizirnlerlnl daha ilk yaslanndan

aracrhqryla

resimleri

soz etrnistir.Luquet'nin
qercekcilik",

"zihinsel

onlarda

itibaren ele

islenebilecek

qelisirn

"saf karalama", "yorumlu karalama",

qercekcillk",

"qorsel

qercekctllk"

adrru

verdigi bu qelisirn evreleri klasik bir nitelik tasimaktadrr.
Luguet'e

gore, yorumlu

karalamada

cocuk, cizqiterine

bir anlam

yukler. Karalama bicimmdeki cizqilere verilen anlamlar, yaprlan yorumlar
istikrarstz

ve rastlantrsaldrr.Ancak

zihinsel planda yine de geli$mi$ bir

faaliyeti ifade ettigi icin psikolojik acidan onernhdir.Bes yasinda cocuk ne
yapacaqrna karar vererek cizirne baslarnasma ragmen butunu olusturacak
cizqileri doqru olarak yerlestiremez.Bu
Bes

yasrndan

qorduklerini

sonraki

zihinsel

degil bildiklerini

donerne basansiz qerceklik denir.

ger9eklik

cizerler.Yalruzca

donerninde

ise

cocuklar,

bakis acrsindan

qorulenin

9izildigi son asarna ise yaklasik sekiz yasmda ulasilan gorsel qerceklik
donernidir.
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Cocuk resmini qelisimci yaklasrrnla aciklayan
resmindeki

asarnalan

Betimleyici simgesellik,

soyle srralarmstrr:

Karalama

Betimleyici qerceklik,

Cyril Burt ise, cocuk
evresi,

<;izgi evresi,

Gorsel qerceklik,

Gerileme

evresi, Sanatci yarun yeniden canlanma evresi (Yavuzer, 1992: s;23).

2.6. PSiKOLOJiK TANIDA RESiMiN ROLO:

Resim,

kucuk yaslarda

cocuqun

sozcuklerinden

daha

gu9lu bir

anlatim aracidrr. Bu nedenle cocuqun le dunyasi hakkmda bilgi edinmek
uzere resimden yararlaruhr.Resirn, bize cocuqun buyume sureci hakkmda
onemli bir bilgi verir. Cocuqun benmerkezci bakis acismdan uzaklasrnasr,
qenis cevresinin

bir uyesi olduqundan

aracrlrqryla iletilebilir. Cocuk, karalama

haberdar bulunmasi,
qirisirnlerinde

bize resim

bulunurken,

henuz

kesin olmayan bu belirsiz bicirnler icinde bile birtakrrn temel duyqulanru
yansrtrna olanaqrm bulur. Buyuk bir olasrhkla, cocuqun olusturduqu ilk insan
sernbolu ger9ek bir insandan

uzak olmakla

birlikte,

bir bireyin

cesitli

ozelliklerinin yavas yavas sunutmasrru yansrtrnaktadrr.
Cocuklarin 9ogunlukla sevdikleri bir teknik olan resim, kisilik, alqr,
insanlar arasi iliskiler, grup deqerleri ve tutumlanrun

saptanmasmda

tek

arac deqildir, Bu konuda uc ana kaynaktan yararlaruhr.
1. Bireysel raporlar,
2. Gozlem,
3. Projektif teknikler.
Ne var ki, bu tekniklerden hicbiri tek basma cocuqun ki$iligini, alg1 ve
tuturnlanru turnuyle deqerlendirmeye yeterli degildir. Bu nedenle birden 90k
olcek kullanma yoluna gidilmelidir. Orneqin, resim, bir tutum ol9egi olarak
tek basrna kullarularnaz, ancak bu arnacla kullarulan baska bir projektif
6l9egin, qozlern ya da cocukla gor0$menin

bir tarnarnlayrcrs: olur. Bazi

uzmanlara gore kullanrlacak olcek turu, bir bakrma cocuktan cocuqa degi$ir.
Orneqin, cekinqen ve sessiz bir cocuk icin resim ve qozlern yonternleri en
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sagl1kl1

yonternler

cocuklar

olacaktrr.

Ayru arnacla

konusma

icin de bu yontern -en saqhkh yoldur.

90k sevilmesinin
bir anlatrrn

ve dil zorluklan

Resim,

cocuklar

tarafmdan

yarn sira, strurh sozcuk bilgisine sahip bir cocuk

araci olmasi

nedeniyle

de cocukla

di$ dunya

olan

icin kolay

arasmda

iletisirru

saqlar.
Her ne kadar genelde

her turlu resim faaliyeti

alqr, kisilik

cocuklann

ozellikleri ve deger yarqilan konusunda bircok §ey ogrenmemize yanyorsa
da,

ozellikle

insan

fiqurunun

resmedilmesi

daha

zengin

bir

kaynaq:

olusturrnaktadrr. Bu figurler bir doktor, di$<;i gibi tek bir insan resmi olabildiqi
gibi, aile, arkadaslar gibi c;:ogulu da temsil edebilmektedir.
1. Projektif Amach Kullarurnlar
Cocuqun

insan

resmi

clzrnesinden

dart

projektif

arnac

icin

yararlarulabilir:
Kisilik Olcutu Olarak (Ki$iligi olcrnek uzere kullarulmast):
Bir kisinin resmedilmesi incelendiqinde, resmi cizenin butun ki$iligi
hakkmda bilgi edinmek olasidrr. Baska bir deyisle, resim, cocuqun kisilik
ozelliklerini gormek acismdan onernli bir arac olduqu gibi, cocuqun ortaya
91kard1g1 resmi arkadaslanrun resimleriyle kryaslayarak kendini tarurnasi ve
kesfetrnesi acismdan da yararh bir aractrr.
Baskalariyla Olan lliskilerini Olcrnek:
Grup resimleri, ozellikle bir cocuqun grup icinde kendini alqrlarnasi ve
yerini

belirlemesi

arkadaslan,

acismdan

yararhdir.

Bir cocuk,

kendini

ailesi,

oyun

ogretmeni ya da srra arkadaslarryla birlikte resmederse,

bu

cocuk, resmi yoluyla onlann kendisine olan iliskisini, kendisinin de grup ve
baskalanyta olan dinamik baqun yansrtrrus olur. Resim yapan cocuk, kendi
ilgi ve yeteneklerini

kesfetrnenin rnutluluqu icinde kendine olan quvenini

pekistirir.
Grup Deqerlerinin Bir Olcutu Olarak:
Bir insan resmi cizmek, ayrn zamanda

grup deqerleri

hakkmda

cocuqu aydinlatrr. Cizilen insanlar arasmdaki kultur ve irk konuda kafalarda
olusan

her rrkrn farkh bir insan tipi cizip c;:izmedigi, bir insarun

neye
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benzediqi konusunda evrensel bir alg1 olup olrnadrq: gibi sorulara yarut
getirir. Orneqin, siyah bir gocuk, siyahlann ozelliklerini yansitan bir resim mi
yapmaktadrr ya da Hintli bir cocuk resimlerinde mutlaka Hintliye benzeyen
bir insan rm cizrnektedir?
Tutumlarm Olcutu Olarak:
Cocuklar, resimlerine konu olarak

iliski icinde bulunduklan insanlan

secrnekte, boylelikle ogretmen, doktor, disci, hernsire gibi kimselerle ilgili
dusuncelerini bu yolla ortaya koyabilmektedir.
1. Projektif Arnach Olmayan Kullarurnlar
. Goodenough,
degerlendirmek
yayqmlastird:

1926'da,

cocuklann

cizqilerini

uzere bir olcum yonterni qelistirdi.
ve qelistirdi,

"Goodenough-Harris,

sistemli

bir bicirnde

Harris, 163'te bunu

Boylece geli$im ve zihinsel olqunluqu

olcen

Draw-a-Man" (Bir Adam Resmi Ciz) testi olusturdu. Bu

testi kullanan uzmanlar, yasa kosut olarak cocuklarrn cizqilerinde aynntiya
inildigini saptadrlar.

Bu yontem,

Ilg ve Ames'ce

qelisim ve·· davrarusm

evriminin acrklamasi seklinde deqerlendirilc: (Yavuzer, 1987: s;195).

2.7. <;iZGiLERiN YORUMU

Resmin brrakacaqi ilk izlenim son derece onernlldir. Resmin kag,t
uzerinde sunulusunun onerni buyuktur. Omeqin, bir adam resminde ellerin
kalcaya konrnasr, agza sigara konmasi, ayaklann geni$ olmasi, saldrrqanlrk
duygulannm

bir

ifadesi

olarak

kabul

edilebilir.Resmin

genel

etkisini

saptamak uzere resme bakan kisi kendi kendine $LI sorulan sorabilir: Resmi
yapan mutlu mudur, uzuntulu mu? Arkadas
Baskalariyla

canhsi rrudrr, degil midir?

kolay iliski icinde midir, degil midir? Sakin midir, duyqulanru

kontrol edebilir mi, yoksa baskalan rm onun duygularm, kontrol etmektedir?
Etkin ve enerjik midir? Guclu rnudur, zayrf rm? (Yavuzer, 1987)
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2.8. COCUK RESiMLERiNE GRAFiKSEL GELi$iM BASAMAKLARI

Cocuklar yaslanna gore belirli ifadeleri resimlerine
yasmdaki bir cocuqun resmi ile 5 yasindaki

bir cocuqun

yansrtryorlar.

2

resminin ayru

duzende olmasrru bekleyemeyiz. Bu nedenle "T.C Milli Egitim Bakanliq:
ilkogrenim

Genel Mlidlirlugli

cocuklarm

yaslarma

gore

Resim i~ Ogretmen
bazi

qelisirn

Klavuzu,

basamaklan

1997"' de

asaqrdaki

gibi

belirtilmistir.

2.8.1. KARALAMA DEVRi (2-4 YA$ ARASI)

Cocuklar ilk resim eylemine karalama ile baslar. Hareket ihtiyac, ile
yapilan karalamalar bazi cocuklarda uzun surer, bazi cocuklarda ise kisa
surede anlarnh cizqilere donusur. Duzenli c;izgiye baslayan cocuk, zeka ve
el arasmda olusan kontrollu bir c;izgi evrenine girmi~ demektir.
kendisine

guven

crkarablleceqini

duymasrru

saqlar

hem

de

cizqiyle

Bu hem

neler

ortaya

karutlar. Bu srrada cocuk yapt191 cizqileri "bu babam, bu

kardesim'' diyerek adlandrnr.Hareket

yolu ile kinetik dusunusten

resim

yoluna ve boylece imgeleme bagll dusunuse qecen cocuqa ogretmenin bu
yeni dusunce dunyasinda quven ve cesaret vermesi gerekir
Egitim Bakanhq. ilkogrenim Genel Mlidlirlligli

Resim

i~

(T.C Milli

Ogretmen Klavuzu,

1997).

2.8.2. $EMATiK ONCESi DEViR (4-7 YA$ ARASI)

Bu devirde cocuk d1~ dlinya

ile kurdugu

ifiskisini zenqinlestirrne

cabasmdadrr, Duz c;izgi karalamalan insan kolu, bacaqr, qovdesi: yuvarlak
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cizqiler ise bas olrnaktadrr. Bicimi bilinc;li olarak ortaya koyan cocuk boylece
degi~ik bir resim anlatrmma girmi~ olur.
Bir gOn c;izdigi bir insan figOrOnO, ertesi gun degi~ik cizerek, surekli
bicirn simgeleri bulmaya cahsir. Bu, 6 yas civarmda azalarak kendine has
bir insan tipi yaratrr. Bu asarnada ogretmenin

konulan "ben ve benim"

sozcukleri uzerine kurarak (Orneqin : Ben ve evim, benim ailem gibi) ve "ne,
nerede, nasil'' gibi sorular yonelterek cocuqu costuracak sekilde vermesi
gerekir.
Sematik oncesi devirde cocuk resimlerinde qorulen ozellikler sunlardrr:
1-Resimleriyle dusunceleri arasrnda ili~ki kurma cabasi gorulur.
2-SOrekli arama

sonucu

olusan simge bicimlerin!n durmadan degi~tigi

gorOIOr.
3-insan resmini; bas: bir daire, kol ve bacaklan cizqi, el ve ayaklan da

kansrk bir bicirn anlayrsi icinde yapar.
4-Renkleri coskuyla kullarur, gerc;ege bagl1llg1 yoktur.
5-Kompozisyon

· bilincsiz

bir

bicirndedir

(T.C

Milli · Egitim

Bakanhq:

ilkogrenim Genel Mudurlugu Resim i~ Ogretmen Klavuzu, 1997).

2.8.3. $EMATiK DEViR (7-9 YA$ ARASI)

1-Kendine ozgO bir insan ve cevresinin resmini yapar.
2-Rastlantiyla

olusan basan onu sevlndirmediqinden

tekrar ile ustaliqa

erisrne isteqi vardir.
3-Geometrik c;izgileri uygulad191 qorulur.
4-$ema denilen, ki~ilige ve deneye dayanan
insan

resimlerinde

bir tekrar sonucu elde edilrnis

vOcudun onernli sayrlan

parcalan yok eder, simgelerin degi~tigi gorulUr.

parcalan

abartrr, onernsiz
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5-ilk bosluk anlayrs: yer cizqisinde gorulur.
6-Tekrarlardan olusan bir renk anlayrsi gorulur. Ayru nesneleri hep ayru
renge boyar.
7-~evrenin bir parcast olma bilincine vard1g1 icin toplumla iliski qorulur (T.C
Milli Egitim Bakanllg1 ilkogrenim

Genel Mudurlugu

Resim i!;, Ogretmen

Klavuzu, 1997).

2.8.4. BA~ KALDIRMA DEVRi (9-11 YA~ ARASI)

1-Geometrik cizqilerden uzaklasrna gorulur.
2-Kiz ve erkeklerin cins bakrrrundan aynlrnalanrun

bilincine vard1g1 icin,

resimlerinde kiz ve erkek cocuklanrun giysi farklihklanru belirtir.
3-Vucut ve giysileri kan bir anlayrsla cizer.
· 4-$emadan uzaklasrna gorulur.
5-Ger9ek9i cizqilere egilim vardrr.
6-Degi!;,ik yuzeylerde

ust uste gelen bicirnler qorulur.Gok,

yer clzqlsine

kadar iner.
7-Nesnel (objektif) rengin yok olLI!;,U. Cosku sonucu bilinclesen renk anlatrrru
gorulur.
Suslerneye ilk bilincf egilim vardrr.
Madde ve uypularuslanna

bagl1 bilgiler edinme istegi qorulur (T.C Milli

Egitim Bakanhq: ilkogrenim Genel Mudurlugu Resim i!;, Ogretmen Klavuzu,
1997).
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2.8.5. MANTIK DEVRi (11-13 YA$ ARASI)

1-Zengin bir yaratma gOcO olrnasirna karsrrn elestirme bilinci geli$tiginde
yapt1g1 ile gerc;egi karstlastrrmasi

kendine duydugu gOvenin azalmasrna,

yaratrcihqrm yitirmesine neden olur.
2-Daha 90k gozle qorulen $eylerle ilgilenir. Bu grupta iki tip vardrr:
a-Gozle qorulen $eylerle ilgilenen tip (qorsel-nesnel)
b-Duyguya dayanarak etkilenen tip (gorse! olrnayan-oznel)
3- Perspektife onern verir. Ogretmen cocuqun bu egitimine ozenle egilmeli,
optik oyunlara

bagll bilgileri perspektif yolu ve 09 boyutlu qoruntu

ile

qostermeye cahsmamalr, matematiksel bilgiler vermekten kacmmalrdrr. On
ve arka plan fikrine uyan kolaj resimlerin yardrrruyla grup cahsrnalanndan
olusan bOyOk duvar panolan yapnrrnak yararh olur.
4-Renk,

gorse! tipteki cocukta lokal renklerin uyumu belirgindir.

Gorse!

olmayan (oznel tip) cocuk, renkleri duygulanna dayanarak uygular.
5-insan resimlerinde eklemleri qorup, resnie aktam. Giysinin kivnmlanru,
vucudun

yapisrna

uygun

olarak

qosterir

(T.C

Milli

Egitim

Bakanhqi

ilkogrenim Gene! MOdOrlOgO Resim i$ Ogretmen Klavuzu, 1997).

2.9. ZiHiNSEL YETERSiZLiGi OLAN COCUKLARIN RESiMLERi

Resimlerde belirgin herhangi bir konu yoktur. Plansrzdrr. Yasttlanrun
resim

ozelliklerinden

<;ogunlukla

kaqrda

oldukca
resim

gerilik

yerine

gosterir.

Resim

cesttli karamalar

cihz

yaparlar.

ve

ilkeldir.

Aynntilar

bulunmaz. Orneqin insan resmi ciz dediqlmizde sadece sirur belirten bir
9izgi cizilir. Gozler, ag1z, burun vs. cizilmez. Ev cizdiqinde catrsi kapisr,
bahcesi

baska

bir yere

cizilir.

Cocukta

resimleri

ters

cizrne

sikhkla
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karsrlasrhyorsa

ogrenme

gC1<;lugu

cekeblleceqi

dusunulebilir.

Orneqin

aga9lann ters cizilrnesi gibi (Yavuzer, 1992).

2.10. 0ST0N YETENEKLi COCUKLARIN RESiMLERi

Oston

kabiliyetli

ki!?i

diger

insanlardan

farkll

dusunebilrne

davranabilme kabiliyetine sahiptir. Resimlerde dikkati ceken ortak ozellikler
kisaca, akranlanndan

ustun bir performans qostermeleri,

farkh kavramlar

arasmda rnantrkh iliskiler kurabilmeleri, geli!?mi!? hayal gucu, cizilen fiqurlerin
hareket

halinde

olabilmesi,

tarnarrurun kullarulmas:

renklerin

qibi.Cok

quzel

genelde

canh

resim yapan

olrnast

kaqrdm

cocuk zekidir,zeki

cocuklar quzel resim yaparlar denilemez (Yavuzer, 1992).

2.11. COCUGUN RESiM SAYESiNDE GELi~iMi VE KAZANIMLARI

Cocuqun

duygusal

ve sosyal qelisimtnde

ozellikle

bes yasrndan

itibaren kiskanchk, kayqr, ofke gibi olumsuz tepkiler qorulebilir. Milli Egitim
Bakanhqrrun okul oncesi proqrarmnda yer alan 36-72 aylrk cocuklann sosyal
ve duygusal qelisirnine yonelik beklentilerine
cesitli

sanat

etkinlikleri

(ozellikle;

resim,

en buyuk katkryt kuskusuz
muzik

ve

yaratici

drama)

vermektedir.
Sanat etkinliklerinin
duygusal

qelisirnlerine

(ozellikle resim egitiminin)
yonelik

kazarurnlan

cocuqun sosyal ve

asaqrda

verilrnistir.

Buna

qore.Bajnmsiz elestirel dusunebilrne becerileri qelisebilir, cekinqenlik, kayg1
gibi sorunlann ustesinden gelebilmek icln caba qosterebilirler.
Sanat yoluyla kazanrrus olduklan
duyqulanrun qelismesiyle

bilgi, deneyim,

beceri ve quven

birlikte asm duygusal tepkilerini denetim altma

alabilirler. Estetik deger tasiyan urunleri fark edebilirler, struflandtrabilirler,
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gori..i$ sunabilirler. Gorsel alqr, muhakeme ve kendilerine olan yuksek oz
sayqi ve gi..ivenleri qelisebifir.
Baskalarrrun
arkadaslariyta

dusunce

ve qoruslerini

sagl1kl1 iletisirn kurabilme

sanat

yoluyla

becerisini

aktarabilme,

kazanabilirler.Ahskrn

olrnadiklan durum ve ortamlara uyum saqlayabilir, sorunlara karsi tepki ve
duyarhlik gosterebilirler.Kendisinden
sorunlarr alqilayabilme,

veya baskalarindan kaynaklanan bazi

yorumlayabilme,

becerisi kazanabilirler.Estetiksel

cozurn onerilerinde

bulunabilme

olan bedensel (yaratrci drama) hareket ve

empati kurma becerisini kazanabilirler.Toplumsal

degerleri taruvabilirler,

destekleyebilirler, sorumluluk alabilirler (Artut, 2005).

2.12. RESiMLERDEKi FiGORLERiN ANLAMLARI iNSAN FiGURUNDEKi
KISIMLARIN ANLAMLARI

A$ag1da Yavuzer'e gore, insan figOrlerinin krsrmlanrun anlamlarrna
yer verilrnistir.
Buyuk
problemlerin

veya

eek

ku<;:uk

kafarun

cizilrnesi

zihinsel

olduqunu, zihinsel geriligi ifade eder.VUcudun

aktivite

de

orqanlanrun

cizilrnernesi veya eksik brrakrlrnasr, endise duyulan, rahatsizhk hissedilen
krsirnlan

yansrtrr.

Kollarrn abartrh cizirni, aile ici ve cocuqa yonelik siddeti, kollarrn
cizilmernesi ise gu<;: ve kuvvetin azl1gm1 isaret eder.Aqzm buyuk veya kucuk
cizirni dil ve konusrna problemini, agz1n cizilmernesi iletisim problemlerini
qosterir.Gozlerin

buyuk cizirni rneraki, bes ve anlarnsiz bakan gozlerin

olmasi qorrne problemini ve qorrneye bagll ogrenme problemlerini yansitrr.
Burunun abartrh cizirni astrrn, bronsit vb. solunum
problemlerin

olduqunu

ifade eder. Burunun cizilrnernesi

yoluna

bagl1

gu9 savasrru,

guc;suzlugu, desteksizliqini anlatrr.Kulaklann normalinden farkh, buyuk veya
kucuk

cizirni

isitrneye

bagl1

problemlerin

olduqunu

temsil

eder.

Ellerin 90k buyuk cizilrnesi dayaqr, siddeti, calrna eylemlerini, eek

_

')C_,,

kuc;:uk cizilrnesi ise guvensizligi,

cevreye uyum guc;:lugunu temsil eder.

Ayaklann abartih ciz.rni kendine olan quveni, kucuk cizilmesi ise guvensizligi
ve yardimsrzhq:
endiseyi

ve

temsil eder. Cinsel orqanlann cizirni sald1rganl1g1, asm
anne

babayi

crplak

gormO§ olrnayi

temsil

etmektedir

(Yavuzer, 1992).

2.13.EV FiGURLERiNiN YORUMLANMASI

Ev, cocuqun duygusal yasarmrun olustuqu merkezdir. Evin saydam
olarak

cizilrnesi.yasarm

canl1,J191,

icini qosterrneyen

duvarlann

cizurnls

olmasi ise kararnsarhqi, yasarn ifadesindeki gOc;:IOkleri, kendini anlatmakta
karsilasrlan zorluklan ifade etmektedir.
Evlerdeki bacalardan yOkselen kalm dumanlar, aile icinde yasarulan
kavqalan.catrsrnatan,
cocuktaki

surtusrnelen gosterir.YOksek binalar ve gokdelenler,

ozlern ve . komplekslerin,

baskaldrrma

vardir.Evleroen

gerginligin

crkan yollar

yansrmasidrr.

rehberliqe,

Ezilme ve

yol gosterilmeye

duyulan ihtiya9t1r.Resimlerde, insan resimlerinin azl191 veya yokluqu sosyal
itiskilerde kopukluqu belirtir. insan figlirlinun cokluqu ise sosyai iliskilerdekl
geli~mi§lik dlizeyini belntir.Cizilen kus resimleri ozglirluge duyulan ihtiyaci
belirtir.
Cizilen aga9larda meyve olmasi verirnli alma istegi, ye~il yaprakh
aga9lar canl1l1g1, solrnus yaprakh aga9lar ve yaprak dokumu olum isteqini,
aga9 koklerinin olrnasi i9gOdOye onern vermesi ve bag1ml1l1k duyqulanru
yansrtrr.

Resimlerde

eek

bulut

veya

koyu

renkli

bulutlann

cozulerneyen problemleri ifade etmektedir (Yavuzer, 1992).

olmasr,
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2.14. COCUKLARI RESiMLERiNDEN TANIMA YOLLARI

Cocuklar resim yapmaktan hoslandrklan
problemleri,
ictenlikli

kisilikleri hakkrnda bilgi vermek

olduqundan

ayru

zamanda

icin resim yaparlar, kendi
icin degil. Ancak

kendileri

hakkrnda

resimleri

da

kimseye

soyleyernedikleri duyqulanru, sevinclerini, korkulanru, ilgilerini aciklayacak
ip uclan verir.
Kuskusuz, ogretmen de sadece ogrencinin ki~iligini, onun sorunlanru
sosyo-ekonomik

yaprsrru, tarurnak icin resim yaptirmaz.Ancak

sanatsal

etkinlikler strasrnda dolayh olarak bu konularda da bilgiler edinebilir ve
egitimsel onlemlerini buna gore yonlendirir. Ozellikle aile konusu cocuqun
aile icindeki yeri, aile bireyleri ile iliskileri, ailenin sosyal ve ekonomik yaprsi
hakkrn bize ipuclan verebilir.
Babasmi
goruyordur.

herkesten

buyuk

cizen

cocuk

onu

Annesini buyuk ciziyorsa, evde annenin

gi.i9li.i
egemen

ve

otoriter

olduqunu

dusundurebilir. Bir koseye kucucuk cizilrnis bir bebek kiskanchk duyqulanru
ifade

edebilir.

Cok

kesin

degerler

olmamakla

beraber -- cocuqun

resimlerindeki 9izgi biclrnlerine ve sectikleri renklere bakarak onun ki~iligi ve
duygulan ile ilgili ip uclan bulabiliriz (T.C Milli Egitim Bakanhq: ilkogrenim
Genel Mi.idi.irli.igi.i Resim i~ Ogretmen Klavuzu, 1997).

2.·14.1. CiZGiLER

Cocuklarm 9izdigi her resimde cizilen figi.irlerin cizqilerin anlamlan
farkh farkh vardrr.Bunlar asaqrda belirtildiqi gibidir:
Di.iz ve kink cizqiler : Gercekci, genellikle de saldrrqan ve tepkici
cocuklarm 9izdigi ifadelerdir.
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Egrilerden olusan abartih bicirnler : Duyarh ve zengin hayal gucu
olan, quvenslzllk duyan, cevresindekllere kendisini kabul ettirme cabasmda
olan cocuklarin 9izdigi ifadelerdir.
Yuvarlak bicirnler : Olqunlasarnarrushk anlarruna geliyor.
Yuvarlak

ve dusey cizqilerin dengeli kullarurru : lhrnh ve 019010

giri$kenlik anlarmndadrr.
Resim dOzeyinin drsma tasrna egilimi : Enqellenrnislik, otoriteye kars:
crkrna, denetim yetrnezliqi ve olqunlasarnarmslrk anlarruna geliyor.
Kag1din

simetrik

doldurulusu:

Genellikle

olqunlasarnarrushqm

belirtisini ifade ediyor.
Yuzeyin bir bolornune resim yapanlar : Genellikle bir uyum sorunu
olan cocuklarm resimleridir.
Kag1din Ost tarafiru kullananlar

Gururlu, kendine gOven duyan

cocuklarin resimleridir.
Kag1d1n alt tarafrru kullananlar

Tutarh cocuklar bu tarz resimler

ciziyor.
Silik, sonuk cizqiler

Korkakhk, cekinqenlik,

kendine quvensizlik

ifadeleridir.
Bastmlrrus, sert ve zit cizqiler : G09IOIOk, asm kendine gOven ve
hrrcmhk anlarnma

geliyor (T.C Milli Egitim Bakanhq: ilkogrenim

Genel

MOdOrlOgO Resim i$ Ogretmen Klavuzu, 1997).
Resimdeki insan yuzlermin turnuyle karalanmasi yogun kayq: ve zayif
benlik alqrsma,

belirli bir bolurnun karalanmasi

islevlerine yonelik degerlendirme

ise karalanan

bolurnun

yaprlmas: konusunda uyancidrr.Orneqln:

cocuqun 9izdigi insan resminin agzin1 karalamasi

istah ve yeme ile ilgili

sorunlann ya da saldrrqan egilimlerin arastmlrnasi konusunda uyancidrr,
Cizilen resimle ilgili diger ozellikler ise soyle siralanabilir:
-Kol ve bacaklarda asimetri: Fiziksel yetersizlik ve gu9suzluk duygusu ile
durtusellik duygusunu anlatrr.
-Kaqrda 90k k090k sekillerin cizilmesi: Asm gOvensizlik, yetersizlik anlatrr.
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-Cok buyuk $ekillerin cizilrnes! Taskrokk, dOrtOsellik, olqunlasrnarms ya da
bedensel qorunumde yetersizlik anlarrundadrr.
-Resimleri saydam cizrne yada o bakrs acismdan qorunemeyecek
cizrne:

Olqunlasrnarmshk,

di.irti.isellik,

cizilen

oranla

ilgili

aynntryi

yogun

kayg,

ifadesidir.
-Kucuk kafa: Uyum sorunu, zihinsel yetersizlik anlarnmdadrr.
-Capraz qoz: Dusrnanhk, ofke, inatcrhk, dunyayi

digerleri

gibi gormeme

anlarnmdadrr.
-Dislerin cizilmesi: Saldrrqanlik, utanqac olmayan cocuklan anlatrr.
-Kollann krsa olrnasi: Psikomotor yakrnmalar, ozel srruf ogrencileri, utanqac
cocuklar, cekinqenlik, lee donukluk anlarrundadrr.
-Kollann uzun olmasi: <;evreye yonelen saldrrqanlik ifadesidir.
-Bedene yapisan kollar: Saldirqan ellerin kullarurnmda yetersizlik ifadesidir.
-Ellerin olmarnasr: Yetersizlik,

sucluluk,

basansizhk

anlarrundadrr

(Senol,

2006).

2~14.2. RENKLER

Renklerin

de ayn ayn anlamlan

vardrr.Bunlar

asaqrda

gibidir:
Asm renk z1tl191: Huzursuzluk, mutsuzluk anlarrundadrr.
Oldukca uyumlu renkler: Huzur ve mutluluk anlarrundadrr.

Steak renkler: Coskunluk, mutluluk, nese ifade ediyor.
Kirli san, kahverengi : Huzun ve kuskunluk ifadesidir.
Mor: lee donukluk, huzun, duygululuk, incelik anlarrundadrr.
San : Canlihk, coskunluk anlatrr.
Turuncu : Yasarna sevinci, nese anlatryor.
Beyaz: Temizlik, doqruluk, gi.iven anlarrundadrr.
Siyah : Agirba$hl1k, kararnsarlrk, huzun anlarnmdadrr.

belirtildigi
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Griler : Olgunluk, kararhhk, huzur ve sessizlik ifadesidir (T.C Milli Egitim
Bakanhq: ilkogrenim Genel MudurlOgO Resim i~ Ogretmen Klavuzu, 1997).
Okul oncesinde ve ilkokulda cocuklara cesitli renkler verilmeli ve
kullarumlan serbest brrakrlmahdrr. Kisisel egilimleri zedelenmemeli,
krsaca bilgi verilmelidir.

Bu bilginin, ogretimi

sanat egitimi

ancak

uygulayan

ogretmenlerce olmalrdrr. Aslrnda onernli olan, ilkokullarda dahi, bu alandaki
cahsmalarm

sanat

egitimi

uzmanlarr

tarafrndan

yonlendirilmesidir

(Gokaydm, 1989-90).

2.15.<;0CUGUN PSiKOLOJiK OZELLiKLERiNi YANSITAN RESiMLER

Cocuqun 9izdigi resimler onun psikolojisini yansrtryor.Asaqrda
belirgin

ifadeleri

anlamak

icin dikkat etmemiz

gereken

durumlar

bazr
bize

anlatrlrrustrr,
Okul Fobisi : Resimlerde aile bireyleri agrrl1kl1 olarak cizilir.Okul ,ogrenci
resmi cizmek
Guvensizlik

istemezler. Ev ve evde mutlu cocuk resimleri cizerler.
Yansitan

Resimler:

Kagrdrn tamam,

kullanrlmaz,

bosluklar

fazladrr. Cizirnler yarrmdrr. Ku90k figurler cizrneve kagrdrn bir bolurnunu
kullanma
olmasi

egilimindedirler.
quvensizliqi

ve

insan fiqurlerinde
9evreye

uyumda

el ve ayaklarrn
yasarulan

cizilrnernis

gu910gu, iletisirn

eksikliqini, paylasim azhqrru, kendinden baska insanlarla birlikteolmamay,,
bencilliqi de ifade etmektedir. Guvensiz cocuqun resimlerindeki cizqiler daha
90k silik ve kesik kesiktir. Hiperaktif Cocuklann Resimleri: Taskrn ve 90k
renkli resim cizerler, Gerilimli olduklarr icin genelde karalarnayi tercihederler
ve resimleri hep yarrm kalrr. Cizdiklerinde ise resimleri 90k buyuk olur.
Cinsel Kimlik Karmasasi : Anne ve babaya asm yaklasrlrnasr, zit cinsel
kimlikte cizimlerde yogunla$ma, ev resimlerinde yatak odasrrun cizimi, etek
giyen, cocuk emziren baba, ava giden sakal brrakan anne fiqurlerinin
cizilrnis olrnasi bize bazi ipuclan vermektedir. Ailede lletisirn Kopukluqu Ve
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Problemlerin
aileyi

Olduqunu

ifade

konu alan resimlerde

birinin

veya birkacrrun
diger fertlerin

fertlerini

cizrneyi
sevgi

aqaclann

(annenin,

Ailede

ret etmesi,ebeveyn
anne

aile bireylerinin

cizumesi.iletisim

iletisim

Resimde

babanrn,

hala, amca,dede,

eksikligini,

yerlestirilmesi,

Resimler:

acrkca qorulmektedir.

eksikliqi

yasayan

aileyi,

Eden

kopuklupu,

aile Oyelerinin

kardeslerin,

aile icinde

ninenin

ciz.lrnernls

olmasr)

figOrlerinin

olrnarnasi

parcalanrrus

babave

cocuklarin

arasmakopru,

problemlerinin

arasma

gokdelen
bir

evler,

qosterqesi

Aile

nesnelerin
yol, rrrnak,

olarak

kabul

edilebilir.
Anne
birinin

baban1n c;ok bOyOk c;ocugun c;ok kuc;:Ok veya

bOyuk digerinin

arasmdaproblernin
abartrlrcizirni

diger

kucuk

olduqunu,
onlara
kucuk

cocuqun

cokuzaklarda

kardesin

Cizrne boyama
cocuk,

cevresinde

donusturur.
ortaya

parcadir.

bircok

yorumlama

urun (resim,

Onun dO~On09u,

baskryi,

da

babadan

aile fertleri

anne babarun eek
temsil

elinden

tutuyor

veya

hie;: cizilmernis

kendisini

yak saydrqrru,

edebilir.
olmasi

olrnasr,

ve

sevgi

ic;: catismalann

(Yavuzer, 1992).

VE BOYAIVIA KiTAPLARI

insa etme gibi etkinliklerin

Bu secrne

cikan

cizilrnesi

babarun

<;EVRE FAKTOR0

gordOgu

ailede

ve otoriter tutumu,

anne

dusunulebilir

RESMiNDE

olmasi,

hayranl191

kardes k1skanc;l191ni,

bir gostergesiolabilecegi

2.16. COCUK

baskici

duyulan

Resimde

yoksunluqunu,

cizilrnis

anne

ayn

yer ald1g1 karrnasik

elernam,

yeniden

anlarnh

bicimlerne

bir

sOrecinin

heykel, vs.) bir yaprt olmaktan

surecte

bOtunlOge
sonunda

eek cocuktan

bir

onun duyusu, onun g6ru90dur. Cocuk icin bu

devinimsel ve birlestirici etkinlik, kendini anlatmaktan baska bir 9ey degildir.
Cocuk izleyerek, isiterek, dokunarak d19 dunyayi duyulan ile alqilar.
Butun bu alg1 sOrecini icine sindirerek duyumsar,

yine bu malzemeyi

zihninde birlestirip, aynstrrarak bir sonuca vanr. Sonucta duygu dusunce ve

imgelemini

bir anlatun

formuyla

qorsellestirir,

Form

(resim)

alg1

ve

imgelemin diyalektiqinden doqar.
Butun bunlan qoz onune aldrqrrruzda boyama kitaplarrnm cocuqun
ozgurlugune, ozgunlugune, yaraticrhqma, lctenliqine nasil bir zarar vereceqi
anlasrlabilir. Boyama kitaplannm, kalip-sablon cizirnleri, onceden saptanrrus
renkleri,

rotalara yazqrh oluslan ile cocugu eyleminde

belirleyen

degil,

belirlenen konuma zorlamalan, cocuqu ister istemez silmekle es anlarnhdrr
diyebiliriz. (Atan, 2003)
Yaprlan
edebilmeleri

bir arastrrmada:

cocuklann

bildiklerini

icin dil qelisimiru tamamlamalan

sozlu olarak

ifade

ve konu ile ilgili terimler

hakkmda bilgiye sahip olmalarr gerekir. Bu durum goz onune allnarak,
cocuklar ile iletisirn acismdan kolay bir yontern olarak bilinen resim cizrne
metoduna basvuruldu. A4 boyutunda beyaz bir kag1t, kuru boya kalemi seti,
kursun kalem ve birer silgi cocuklara verildi ve deniz ile ilgili bir resim
cizrneleri istendi. Daha sonraki qunlerde de ayru yol izlenerek sirasi ile gal
ve dere resimleri cizdirildi, Sonucta; cevrenin ogrenmeye etkisinin olduqunu
gostermektedir.

Aynca, cocuklarm cevrenin etkisinden kaynaklanan

bazi

yanhs anlamalara sahip olduklan da tespit edildi. Cocuklarin okula gitmeden
once

bazi coqrafi

kavramlar

hakkmda

onernli derecede

bilgiye

sahip

olduqunu ve bu bilginin en onernli kaynaqrrun da yasadrklan cevre olduqunu
ortaya koymaktadrr. Bu nedenden dolayr, farkh coqrafi cevrede yasayan
cocuklarm coqrafl bilgilerinin de farkh olduqu scylenebilir (Cin, 1993).

2.17. COCUK RESMiNiN GELi~iMiNDE AiLEYE, OKULA VE
OGRETMENE ONERiLER

Resim egitimcisi, cocuk bireyler ve veliler ile yakm diyalog icinde
olrnasryla,

sanat

yurutebileceqi

etkinliklerini

daha

kolay ve sonuc

ahci

bir bicimde

gozlemlendi. Bunun bir drama halinde uyqulanrnast, cocuk

daha rahat bir bicimde kendilerini ifade etmelerini saqladr. Cocuk bireyin,
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resim yoluyla kendini ortaya koyma sOrecinde; her turlu di$ ve ic; baskilarm
gi.idi.imi.inde olmama istekleri doqrultusunda: ozqun eser ortaya koyabilmek
icin, ozqur olma talepleri saptandi (Atan, 2003).
Her ogretmenin kendine has bilgisi, deneyi, yonterni, yaratrcihklan
vardrr. Buradaki oneriler salt kolaylik olsun diye tom yetiskinlere yoneliktir.
Ogretmen

cok yonlu, sagllkll

bilgilerle

kendini yenilediqi

sOrece, daha

basarrh olacaktrr. Ogretmen, ogrenciye dostca davranrnahdrr.
hem diger

ogretmenlerle,

hem de ogrencilerle

bilgi,

Ogretmen,

deney

alisverisi

yapmahdrr, Ogrencileri arasmda dil, din, irk, cinsiyet, ekonomik, fiziksel yapi
v.b.

konularda

ayrnrn

yapmamaya

ozen

qosterrnelidir.

Ogrencilerini,

olabildiqince doqru tarumahdrr. Boylece: rehberlik basanh sonuc verecektir.
Rehberlikte
yasarnlanru

esas

olan,

dOzenlemek

degil;

yaprlacaklara

yon

yapilacaklardan

yasarnlanru dOzenlemede rehberlik etrnektir.Cocuk

vermek,
yonlendirici

cocuklann
etki

ve

bildigi kadanru yapar.

Bu nedenle cocuqun qelisimini (psikolojik fizyolojik), anlatim basarnaklanru,
cevresini,

bilgisini, becerisini taruyan ogretmenin

zorlanmayacaq:

. acrktir.

Ogretmen,

derslere

o cocuqun

hazirhkh

egitiminde

girmelidir.

Her

ogretmenden resirn-is becerisi beklenemez. Arna resirn-is bilgisi gereklidir.
Her bireyin qelisirn grafigi farkhdrr. Bu geli$meye katki istiyorsak; bilgilerimiz
net, canh, uygulanabilir, bireylere gore olmahdrr. Ogretmen elestiriye acik
olmahdrr. Bu davrarus ogrencileri de olurnlulastrracaktrr.
yapabilmesi

Aynca ozelestiri

olqunluqunun gostergesidir. Ancak srk sik yapilan elestirinin,

ozelestirinin egitsel degeri yoktur. Cok onemli sayrlan yerde ve zamanda
sakin ses tonuyla yaprlrnahdrr.
Resirn-ls
olurntulastmyor.

dersinde
Ancak,

mOzik dinlenmelidir.

Klasik

evde bireysel ders · calrsma

mOzik cizqleri
sirasmda,

de

mOzigin

olumsuz etkisini de ogrencilere acrklarnahdir. Bilgisi qelistirilen cocuqun, ic
dunyastru

resim-is yoluyla anlatmastru

saqlarnak,

sanat egitiminin

ana

ilkesidir. Kendini anlatrnasi icin ona bu firsat, zaman tarunrnahdrr. Disiplinli
calrsabilen ogrenciler yetistirrnek arnactrr. Buradaki disiplin otoriter disiplin
deqil, qorev ve sorumlulukla; bilgi, beceri, direncle baslanan i$ disiplinidir.
Gorevi alrr, surdurur, bitirir, sunar. Ogrencileri tutumluluqa

(para-zaman-
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enerji) alistrracak uygulamaya ozen qostermelidir. Ucuz, krsa surede, temiz
i$ ya da iyi, doqru, quzel, gibi ilkeler one cikanlabilir. Ogrencilerin cahsrnaya

haztrlrkh gelmeleri verimi artrnr. Bunun icin arac, konu hakkrnda, bir gun
veya bir hafta onceden bilgi verilmelidir. Cocuklarrn unutkanlrklarr, surekli
olmadiq: surece buyutrneyiniz. Cocukcuk duyarhdrr. Ogrenciyi oveceqirniz
ya da yereceqimiz zaman, sozlerimize ozen qosterrneliviz. Asm olmamalr.
Sakin, acrksozlu, kesin tavrrh olrnalrdrr, "Beceriksiz, pis, salak, ne bicirn
cocuksun vb" sozlerin egitsel degeri yoktur. Basarrh ogrencilere ise surekli
guzel soz soylernek digerlerinde dusrnanhk yaratrr.
Cocuqa her basansrzhqmda,
Farkrnda

olduqunuzu

bilsin

ya

her yanhsrnda acrklarna yapmayrnrz.
da

bilmesin;

yanhsim

duzeltrnesi,

basansizlrqrru gidermesi icin bir frrsat, bir zaman onun icin onernlidir. Her
yanhsta uyarrlan ogrencide urkeklik, kendine quvensizlik qelisir. Cok onemli
bir yanlrs ise, gec;meyiniz, mutlaka uzerinde durunuz.Doqrusunu
Bag1rmay1nrz. dovrneyiniz, ceza vermeyiniz.

anlatrnrz.

Cunku; yanhs yapmak,

ogrenme yoludur. Korkusu olan cocuqun, korkusunun

bir

kaynaqrru bulmalr,

gidermeye cabalarnalrdrr. Korku yarat1c1l191 yok eder. Bunun icin ise en iyi
yol sanat egitimidir. lslerln, resimlerin hazir alrnmasrnrn veya baskalarrna
hazrrlatrlmasrrun

egitici yanr yoktur.

Hatta zararhdrr.

Boyama

kitaplan

kullandrrmayrruz. Yaratrcrhq: onler.Cocuqun heyecanrnr, atrhrmru sirurlar.
Cahsrnalarda arac, gerec; alts verisi gereklidir. Paylasma rnutluluqunu
tadarlar.

Ancak

calrsaru engellemeyecek

bicirnde

olmalrdrr.

"Calisana

Saygr" duygusu da boyle qelisecektir. Onceki derslerde verilrnis olan bazi
onemli

bilgileri, srrasi qeldikce

srkmadan,

krsaca ozetlernek

Cetvel, pergel gibi aletler resim yaprlrrken kullanrlmaz.Onlan

yararlrdrr.

"Grafik resim"

alanrna giren, duzqun cizirn isteyen ls ile teknik konularda

kullanmak

gerekir. Basit krokiler, alet cizimleri, baska derslerle ilgili konularrn cizirnleri
yaprlrnahdrr. Her srrufta suslernelere yer verilmelidir.
ilkokul1.

gerec;lerle

i$e

baslarnahdrr. ilkokul 4.- 5. srnrflarrn i$ konularrnda, kurne calismalanna

yer

verilmelidir.

- 2

.

srnrflarda

kolay

kullanrlan

arac,

Resim yaparken de, bir resmi iki ogrenci yapmak

engellememelidir.

ikiden

fazla

ogrenci,

bir

resim

uzerinde

istiyorsa
rahatca
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cahsarnaz.

Tasmarnaz,

Cahsrrken

daqrtma,

buyuk olan isler, araclar okulda
toplama

i~i ogrenciler

saklanmalrdrr.

tarafrndan,

ders

sOresini

krsaltmayacak bicimde yaprlmaudrr. (lse katma, qorev alma, sorumluluk, is
basarma, dikkat, koruma, gOven duygusu, i~ ile rnutluluqun paylasrrru, vb.)
Algrlamak,

dusunmek,

oranlamak,

anlatmak; yaratmak

sOreci uygulana-

bilmelidir.
ilkokullarrn

4.,

5.

srnrflarrnda

bir

haftada

hem

resim,

hem

i~

yaprlabildiqi gibi; bir hafta resim, diger hafta i~ yaprlmak Ozere birlestirilebilu.
Ortaokullarda yalnrz resim varsa, konular paylastmlrnahdrr. Eger "secmeli
resim"

varsa, bu kez "resim" dersinin konularr resim agrrlrklr olmalrdrr. ilk

yaslarda calisrna hevesini artrracak konular secilrnelidir. Kullanrlacak tom
arac, qerecler derse baslarken ham olmalrdrr. Transfer edilecek bilgiler
beceriler, one alrnmalrdrr. ilk srnrftan baslayarak, kuruboya resim kalemi
yerine pastel boya, suluboya olabilirse guaj boya kullandrrrlmalrdrr.
Boyalar srnrfta hazrrlanabilmelidir. ilk cahsmalarda kalrn kalem, bOyOk
nrca kullanrlmasr aceleci yaprya sahip cocuklar icin yararlrdrr. Resim defteri
kolaylrktrr. __ Ancak . bazr cocuklar

sayfanrn

tumunu

kullanmadan

baska

sayfaya gec;ebilir. Bu yanryla aceleci egilimleri korukler. Dasya icinde kagrt
kullanmak her zaman olumludur. Her kagrt bash basrna bir butundur. Kagrt
buyuk, cizqisiz, tekniqe uygun olmalrdrr. Onceleri patron kagrdr kullanrlabilir.
ilk donemlerde dOzenli kullanrlamayan kagrtlarr atma, burusturrna, bozma
egilimleri
Saklanmak

vardrr.

Her resmin

uzere dosyaya

bitsin ya da bitmesin
konmalrdrr.

Dosyadaki

bir degeri
resimler,

vardrr.

ogrencinin

qelisirn grafigini izlememiz icin mutlaka gereklidir. Pastel boya kutusunda,
bir c;ay ka~rgr bulundurulmasrnr saqlayrruz. Ka~rgrn sapr ile agzrnrn birle~tigi
yeri saqlarn olmalrdrr. Resim yaparken, pastel boyayr bu kasrkla kazryarak,
ezerek, cizerek ilginc; sonuclar alrnrr. Bu kasik metal olmalrdrr.
ilk

cahsrnalarda,

kagrdrn

turnu

kullanrlmayabilir.

Konu

kucuk

islenebilir, kagrtta bes yerler kalabilir. Konu tasabilir. Kimi yerler renkli, kimi
yerler siyah beyaz olabilir. Kagrdrn turnunun kullanrlmasr icin uyarr yaprlrr.
Ancak

her bireyin

doqaldrr.

yaprsr farklr olduqundan,

Sertlesrneye,

ogrenciyi

krrmaya

farklr resimler
gerek

yoktur.

yapmalarr
Cok

resim

3S

yapildrqmda dOzelecektir. Resim konusu dusunulerek secilrnelidir. Verilen
konu

kesinlikle

degi§tirilmemelidir.

Yanm

brrakrlrnarnahdrr.

bitirilmelidir.

Konulan secerken, yakrn cevreden baslarnahdrr (Ogretim ilkeleri). Havada,
bosta

kalacak

konular

degil;

net, acrk, kesin,

aynntrsi

belli

konular

secilrnelidir. "lstediqlniz resmi yaprruz." , "Bir kus resmi yapmiz." gibi belirsiz
konular ogrencide saskmhk yaratir. Onlan bocalatrr. Sonucta yetersiz isler
crkar. Ogrencinin

kafasmda

soru kalrnarnalr. Aynntilar

onun

icin cok

bnemlidir. Hatta bizim qormediqirniz bir noktarun bOyOk bir deqeri, anlarm
vardrr.

Acrklarna

yaprlrnahdrr.

Sorular

engellenmemeli,

aciklanrnadan

gec;ilmemelidir. Hatta konu hakkmda bir kac ki§i konusturulrnahdrr.Eqer,
calisrna sOresi krsa kahyor diyeceksek,
drsindakileri

calismaya

hala soru varsa, soru sorarun

baslatrr, aciklarnayi

tek soru sorana yapabiliriz.

Konu i§ strurlarnasi ogrenciyi trkar. Konu - i§ zenginligi ise (tabii bir y1I icinde), ogrenciye

heyecan, becerisine

uygun clam secme, zevkle yapma

yolunu acar,
Su

ile

calisrhrken

su

kabi

iki

tane

olmalidrr.

Birinde

frrca

temizlenirken, digerindeki temiz su ile kaliteli cahsrna saqlarur. Tek su kabi
kuilaruhyorsa,

SU

srk degi§tirilmelidir. Su ile derslikte 9al1§1l1yorsa, bu kez iki

kova bulundurulmahdrr. Biri su doludur, digeri bostur. Bos olana kirlenen
sular bosaltihr. Temiz su diger kovadan atmacaqi icin gOrOlto, kansrkhk,
zaman

kaybi

saklanabilir.

onlenir.

Boya,

gerec;ler

her ogrencinin

uygundur.

Bu olarmyorsa

birer tane edinmesi,
i§

kOmelerine

ahrup,

derslikte

break, cakr, yaprstmcr,

k090k

okula getirip gotormesi

aldinlabilir.

Okulda

mezun olduqunda verilir ya da yeni ogrenciler

kalabilir. Boylece aletler zenqinlesebilir.
testere,

toptan

Her okulun i§ligi yoktur. Boyle okullarda kullarulacak

aletlerden,

Ogrencilere

arac

saklarur.

icin okulda

(Makas, pense, cekic, kerpeten,

mengene,

v.b.) Yaratrcrhk ogretilemez,

qelistirilebilir. Ogrenciye ts, konu, yol, yontem, teknik, ne istediqirniz iyice

anlatrhp, brrakrlmalidtr.ls bitene dek artik kansrlrnamahdrr. Ancak yanhs
anlasrlma varsa, bireysel uyanlrnalrdrr, Yanl1§ll91 uyarmada gee; kalrmssak,
artrk

kansmamahdrr.

yogunla§masm1
denetleyiniz.

S1k

engeller.

uyan
Calisrna

kafa

kanstmr,

sirasmda

Sorulan olabilir. Bir ogrencinin

ogrencinin

ogrencileri

o

arada

iste
bir

basrnda sOrekli kalmayrruz:

4(

quvenslzllk urkeklik yaratabilir.
i$ konulanru verirken mutlaka ornekler gosteriniz. Resim konulan icin
konu

islenirken

ressamlardan

ornek

qosterrneyiniz.

resim basih kitaplan

ilkokul

5.

srruftan

birlikte inceleyiniz.

baslayarak

Erken srmftarda

qosterilen ornekler hayal gOcOnO srrurlar. Mutlaka gezi yapmrz. 5. simftan
baslayarak
Yapilan

resim sergilerini gezme frrsan yaratrruz. Ogrencilere oneriniz.

resme ilgi uyandmruz.

Ogrencinin

ilgisine uygun olaru secrnek

ilkedir. Ogretmenin kendi ilgisine ya da bOyOklerin ilgi duyduklan konularda
ogrencileri cahstrrmak yanhstir. Boyle secirnler, ogrencide kisilik qelisimini
carpiklastmr.

Ogrenciler

birbirinin

isini yaprnarnahdrr. Tekniqim,

yolunu

anlatmak, arac qerec: eksigi varsa tarnamlayrp, kansrnarnak doqru yoldur.
Bu yolun karstrruzdakine

sayq: geregi olduqunu zamanla anlayacaktrr.

Ogretmen de cahsanlara mudahale etmemelidir. Cunku: rnudahale ozde
olumsuzdur. Ogretmen resim derslerinde tahtaya ornek resim cizrnernelidir.
Teknik uygulama orneklerinden oteye qecilrnemelidir.
Kesinlikle kopyaya izin verilmemeli, ornek olrnarnahdrr. Kare cizerek
resim buyutrnek, karbon kag1d1 ile Ostten bastrrrnak, resme bakarak ayrusrru
yapma

kopyadir.

Kopya, ilerideki ozel ogretim programlanna

yoneliktir.

Ogrenci, onceleri tek renkle cahsrrken, boya kanstrrrna yolu ile baska renkle
bulunabileceqi

sonucuna kendiliqinden

varmalrdrr. Elestiri, resim bitince,

dersin son bes-on dakikasi aynlarak yaprlrnahdrr. Ogretmen anlarnadrqr,
anlam verernediqi, anladiq: halde a91klayamad191 resimler hakkrnda, "cok
gOzel", "harika", "ne cirkin olmus", "evet, evet normal' vb. yakrstrrrnalar
yaprnarnalrdrr. Abartmalardan sakmrnahdrr. Bu olumsuz rehberliktir. Dogru
olan ise; anladrqim, anladiq: kadanyla, doqallikla acrklarnasrdrr. Bu davrarus
ogrencilere dcgal olrnayt ornekler. Ancak, oze' durumlu ogrencilere arada
bir "basarabildin",

"iste yapabiliyorsun",

sozleri,

soylerneyi ayarlayabilmelidir.

fazladan

tekniklerini
calrsrnalanru

uygulayabilen
bozmayacak

"demek ki resimde basanhsi" vb.

ya da basanli
bicirnde,

ayn,

Cesitli i$ yollanru,

gordOgOmOz ogrencilere;
baska

calismalar

icin

resim
siruf
izin

verilmelidir. Bu diger ogrenciler icin de cekici ornek olusturur.
Ozel durumu olan basansiz

ya da basanli ogrencilerin

aileleriyle ·
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qoruserek
mutlaka

evde

cahsrna

ogretmen

ortarru

gormeli,

yarattlrnalrdrr.

birlikte

Bu arada; basanh ogrencilere

basit calismalar

vermeliyiz

isler,

hakkmda

ogretmen

yaparak

beqenmeciklerimizi
sirasmda
soru

de

sorabilirler.

da

"arastmp,
insana

sayg,

ayn

bir

sergilenmelidir.
ortaokullarda,
ilkokullarda

Isler

ilkogretim
derslikte

resimler

bittiqinde
srrasmda,

her

sergilenmesiyle
iyi

olsun

calisma

gOnlerine

okullarmda

bir

konusu

sergilenmelidir:

iyi resimlere

secilip,

Bllrnediqirniz

gibi

resmi,

yakm

once,

Konusrna
bir

kucultucu

davrarus,

bir

baska

resme

Her resim
bittiqinde

haftalarda

gOven

bir resim

gore

de ayn

isler,

sergilenebilir.

kosesi

bir

resimler

resirn-is sergisi olarak yaprlabilir.

olurnlulasabileceqine

olrnasrn

onceleri

"Bu yanhsrrm dOzeltiyorum."

Bu
Ancak

olusturulmalrdrr.

Bu, ya her hafta ya da her konu

Okul sergisi ise y1I sonunda

zaman

Bunu

ogretmeni

bir deqerdir.

ya da okul icinde

burada

olrnahdtr.

Bir

ayn

Yapilan

izlenebilir.

qetireceqirn."

geregidir.

Her

karne

yarultrcr,

size

baslar,

yanlan

bulabilirler.

kabul etmelidir.

Her ogrenci
degerdir.

yolu

da

basansizlara

"Beqendiqimiz

acrklarnak."

acrklarna

yanlrsim

sapmalar

konusturulmahdrr,

birinde yanhsrrruzi

doqrusunu

deqerlendirmeyiniz.

Secilen

soma

calrsrnalan

Bu calrsrnalar

yOklenmemeli,

Yoksa

orneklemelidir.

Kacarnak

Ogretmen,

kaynaqrdrr,

bOton,

ogrenciler

veya derslerimizin

davrarustrr.
ya

(ozel ogretim).

doqru

evdeki

deqerlenoirrnelidir.

dosyalanrnahdrr.

resimler

Ancak

bir hafta yapilabilir.

yonelrnek

esastrr.

karar verdiqirniz

sergilenmelidir

..

ls,

Secrne

Ancak,

resminin

ogrencinin

resimleri,

resim secimi

ogrencilerle

yaprlrnalrdrr. Deger yarqrlanndaki qelistrn qorutur. Neden bu resmi sec;tigi
hakkmda

konusturulabilir.

Ancak

son

secirni

acrklanrnahdrr. Ogrencinin secirniyle, ogretmenin

kendinizin

yapacaqi

secimi ayru olduqunda,

ogrenci kutlanmalidrr.
Yansmalarin
yoktur.

Ancak

spar yansrnalan

resim

dismda egitici yaran hemen hemen

yansmalnndan

cahsrnalan geli~tirmek yoqunlastrrrnak

size

uygun

yonunden

olanlara

katrlrnaruz,

uygundur.

Katrldrqrrruz

yansrna sonuclan hakkmda, ogrencilere bilgi verilmelidir. Resim i~ sergisi
mutlaka

acilmahdrr.

Karne doneminde

olarmyorsa,

ders

y11i

sonunda

yaprlabilir. Serginin duyurusu icin basin yaymdan, afisten yararlanrnahdir.
Sergileme icin sergi panolan yoksa, duvarlara zarar vermemek icin, bOyOk
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boy patron kaqrtlanndan .yararlarulabiur. Sergiye, ilkokullarda tom struflarm
katrhrm saqlanrnahdrr. Olarruyorsa hazir olan tek siruf ya kendi dersliqinde ·
ya da okulun uygun bir alarunda sergi yapmahdir. Gorulecektir ki, ogrencinin
mutluluqu olaqanustu bOyOk olacaktrr. Okulda acrlan sergide, basanh on
ogrenciye ozendirrnek icin birer minik odul verilebilir. OdOI olmazsa bile,
toren yaprlarak,

okul mOdOrO taraftndan ogrencilerin

onunde

"basanlar

dilerim" denmesi yeterlidir. Bu sergilerde islere ve resimlere fiyat konabilir.
Gelir ogrencinin ya da okulun olabilir. Gelir konusunda, karar ogrencinin
olmahdrr. Sergi sonunda resimler, isler ise yararnahdrr. GOzel ornekler
okulda sOrekli sergilenebilir. Resimlerin, islerin Ozerinde su bilgiler olmalidrr:
Resmi yapanm adr, yasr, srruft, nurnarasr, okulu, resmin konusu, yap1ld1g1
y1I. Bu bilgiler bir etikete yazrlip, i~ bittigi an Ozerine konrnahdrr. Sergi ya da
yansrnalar icin kolayhktrr. Secilen resimler, isler ogrenciden almarak sergiye
dek okulda saklanrnahdrr.
Resim i~ dersinin ortarm sessiz olmalrdrr. Bu en az sessizlik ise,
rnuziqin az sesli olrnasryla saqlanabilir, Teorik bilgileri ezberletmek, zaman
kaybidrr. Bu bilgiler not aldmhp uyqulathhrsa: hem kolay kavranacaktrr hem
de ogretmenin

isi kolaylasacaktrr,

Srruf ogretmenleri,

ogrenciyi

srrufta

brrakrnarnaudrr. Y1I kaybrrun ogrenciye verdigi yikrrnlan silmek, en zorudur.
Brans

ogretmeni

deqerlendirmelidir.
getirmeyen,

olarak

resim

ogretmeni

de ogrenciyi

Bu arada resim dersini sabote eden,

bOtOn

olarak

arac, gereci

baskalarirun arac gerecini, resmini bozan vb. ogrenciler icin:

srruf ogretmeni, yoneticiler, veli ile gorO~erek onlern alrnalrdrr. Egitimde en
kolay yol, ogrenciyi basansiz sayarak srrufta brrakrnaktrr. Derslikte, bahcede
ya da baska bir yerde adaleti saqlayabilen, saqlarnaya cabalayan ogretmen,
basarrnadaki en onemti adrrm atrms demektir. Ogrencilerinizin zekalanyla
ilgili kararlarmrzr, bir baska ogrencinize acrklarnayrruz.Bu gibi kararlanmzi,
ozellikle yavas ogrenen ogrencilerinizin yOzOne de soylerneyiniz. Hele bu bir

krzqmhk aruruzda ise, hie; olrnarnahdrr. Geri zekah, aptal, vb. sozlerin
egitimde

yeri yoktur. Gerc;ekte bu kararlar uzmanlara brrakilrnahdrr.

problem

varsa

uzrnaru olabilir.

uzrnaruna qondermelidir.

Ogretmen

boyle

Bir

bir konunun

Bu durumda sorun kolayca cozulur. Ogretmen

uzrnaru

deqilse, uzmana ulasrlarmyorsa, en doqru cozurn hosqorudur. Cunku; "her
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bireyin zeka yasma, fiziksel geli~imine ortamma uygun basan gosterecegini;
bu basansirun ise ayn derslerde ve alanlarda olacaqrru'' ogretmenbilir. Bu
baqlarnda, eger basan yoksa, basaristzlrk hastalrktrr. Y1I icinde aksaklrklar
varsa ya da onemli qorulen maddeler not alrmrsa, sonraki y1I yapilacak
calrsmalara kolaylik olacaktrr.
Ortaoqretimde,

resim,

i~

dersleri

ile

ilgili

yapilacaklan

zurnre

toplantrsrnda mutlaka tartrsrruz. Birbirimize ogreteceklerimiz mutlaka vardrr.
Egitimcinin, egitecegi kisiye soylernesi gereken ise kisaca, "yapma degil
yap" olrnahdrr. Tum bu onerilere, ogretmenin katacaqt 90k ~ey olacaktir.
Cunku, her ogretmenin

kendine has yollan, yonternleri

vardrr (Saqlarn,

1993: s;27).
Krsacasi ogretmenin yaklasrrm soyle olmalidrr:

1. Ogrencinin ozqun ve baqrrnsrz olarak cahsrnasrru saqlarnalrdrr.
2. Ogrencinin cahsmalarmda duzeltrne yapmamall, cizerek gostermemelidir.

3. Dergi, kitap gibi kaynaklara bakarak resim yapmasrru onlemelidir.
4.

Ogrenciye

cesaret

v.ermeli,

cekinqenlikten

kendine

quvensizlikten _

kurtarmalidrr.
5. Kopyacrhqrn

degil,

duzqun

cahsrnalann

en deqerlisi

olduqu

fikrini

vermelidir.
6. Cocuqun coskuyla calrsmasim engelleyecek sert tavirlardan kacmrnahdrr.
7. "lstediqiniz resmi yaprn" diyerek cocuklan basi bes brrakmarnahdir.
8. Cocuklarin duzeyini zorlayrci cahsrnalar yaptrrmarnahdrr ..
9.

Yaratrcrhqt

geli~tirmek,

resimden

zevk

alrnasrru

saqlarnak

icin

olabildiqince cesitli arac qerec kullandrrrnahdrr.
10. Grup calrsmalarma yer vermelidir.
11. Konulan, bir oyku anlatrr gibi kahramanlarm

karakteristik

ozelliklerini

vurgulayarak vermelidir.
12. Plan, kroki gibi calrsrnalann drsmda cetvel, pergel kullandrrrnamahdrr.
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13. Cocuqu srkacak, sabnru zorlayacak torden (kaquttan kucuk yrrtrna,

yaprsnrma,

kucuk kareli kag1tlara halt, kilim cizrne

yapnrmarnahdrr

i~

Resim

(T.C Milli Egitim Bakanliq: ilkogrenim

gibi)

cahsrnalar

Gene! MOdOrlOgO

Ogretmen Klavuzu, 1997f

Aileler ve oqretmenler, cocuklara hata yapma ozgOrlOgO vererek ve
onlann fikirlerine sayq: duyarak cocuklara varatrci dusunrneyi ogretebilirler.
Bir problemi
cozumleri

yaratrci

bir bicirnde cozrnek icin cocuklarm

degi~ik ve cesitli perspektiflerden

qorebilmelerl

genel

qerekir.Eqitirn

ortarru icerisinde ogrenci kendini ozqur hissetmeli, dusuncelerini
ifade edebilmelidir.

baz:

rahatca

Ogretmen mant1ga ters dusen fikirlerin de destekcisi

olrnahdrr. Yeni dusunce Oretmeye engel olan kulturel normlarm

etkisini

azaltrci

yaratici

etkinliklerde

davraruslanru

bulunrnahdrr.

Egitim

ortamlan

qelistirecek sekilde duzenlenrnelidir.

bireyin

Ogrencinin

farkma varmasma, onu anlayrp srmrlamasma, denenceler

problemin

kurmasma

ve

diger kisilerle birlikte cahsrnasma irnkan verecek bir egitim ortarru olrnalrdrr.
Ogrencinin

yeni

dusunceler,

yeni

kurallar,

yeni

sistemler

Oretmesini

engelleyecek kulturel degi§kenler ortadan kaldrnlmahdrr. Ogrenciler egitim
<;unkO yaratrcrltk;

ortarru icerisinde surekli desteklenip cesaretlendirilmelidir.

bilissel, duyussal ve devinsel bir kulturel etkinlik sonucu ortaya crkabilir.
Korku ve ceza yaraticrlrq:

engellemektedir.

Ogrenciler

zaman

zaman

odullendirilmelidir (Sonrnez, 1995).
Ebeveyne dusen qorevler asaqrda maddeler halinde belirtilrnistir.
*<;ocuklarda

yaraticrhk

yapacaklarmm
potansiyelinden
desteklenebilir,
cocuqa

en

yeteneqinin

basinda,

tam olarak

qelistirilmesi

icin

cocuqu

olduqu

gibi

kabul

haberdar

olmak

gelmektedir.

ebeveynin
etmek

ve

Yaratrcrhk

ancak, yaraticrlrk, ebeveynin kendisinin yaparnadrklanru

yaptrrmak demek degildir. Bu nedenle,

siz origamiden

cok

hoslandrqrruz icin, cocuqunuzun ince motor becerileri qelisrneden ya da
onun s1k1ld1g1n1 fark etmeden boyle bir etkinligi sOrdOrmeye cahsmaruz, iyi
sonuclar
*Hayal

vermeyebilir.
kurmak,

yeni

bir seyter tasarlarnarnn

ve

dogal

olarak

yaratmanm ilk adrrrudrr. Dolayrsiyla hayal kurrnarun desteklenmesi,

da
hatta
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ebeveynlerin

cocuklanyla

birlikte hayaller kurrnasi, yenilikci dusunceye

temel olusturacaqi gibi, yetiskin olduklarmda da bu bzelliklerini kullanarak
hayatla

ilgili

"Yaratrcrhqm,

motivasyonlanru

yuksek

tutmalanna

yardrmci

daha somut anlamda desteklenmesi,

kalem isleriyle qerceklesirken,

olabilir.

resim, boya, kag1t

bunlarm cocuqun gunluk hayatrrun icinde

yer bulmasi bnemlidir. Orneqin resimleriyle odasrrun duvarlanru kaplamak,
yapt1g1

kaqrttan

"yaratmak"

kalemligi

suni

rnasaruzda

bir ortamda

kullanmak

kullarulrnak

uzere

gibi.

Aksi

saklanan

halde,

becerilere

donusur. Oysaki yaraticrhk , qunluk hayatrrruzm icinde yer ahrsa, hem yeni
yaratma

etkinliklerini

olumlu

etkiler,

hem

de

deger

kazarur.

*Sinema,

tiyatro, gezi, muzeler, saraylan ziyaret etme gibi etkinlikler,

cocuqun hem kulturel acidan zenqinlesrnesinl saqlar hem de yaratrcihqm
kulture

yapt1g1

katkilan

gbrmesi

acrsmdan

yardrrnci

olur.

*Hikaye okurken basrru, sonunu, devarruru tahmin etmesini istemek, bildik
esyalar Ozerinden "sence bu baska bir $ey olsa ne olurdu?" gibi soru
cevap oyunlan
"baska

oynamak,

ne yapabilirsin?"

cabasiyla

·urtaya

sosyal durumlarda
gibi alternatif

koydugu

bulduqu cozurn yollanna

Oretmesini saqlarnak,

-"yaratt1g1"-

urunu/etkinliqi

bireysel

· desteklemek

onemlldlr.
*Sizin de ebeveyn olarak, yaratrcihk konusunda model olmaruz, qunluk
hayatrruzm icinde bunu vurqulamaruz
verilmesi

konusunda

yaratrcrhgm bir deqer olarak da
yardrrnci

olabilir.

Okul ortarrunda.Oqrenrne ortarmrun yaratrcrhqa izin verebilmesi icin temel
ilke esnekliktir. Esnek bir egitim sistemi icinde, cocuqun yaratrci fikirlerinin
desteklenmesi,

bgrenme ortarruna katkrda bulunrnasma

izin verilmesi,

ortarmn kendisinin ne kadar yaratici olduquna bagl1d1r. Eger cocuk yaratrct
olmarun, deneyler, projeler, uygulamalar, arastrrrnalarla onernsendiqi ve
deqerli olduqu rnesajrrun verildiqi bir ortamda egitim ahrsa, kendi de
yaratrcrlrk becerilerini

kullanacaktir.

Bbylece ayru sporda olduqu gibi,

calisan kaslar da zaman icinde quclenecek ve daha srk kullarulacaktrr.
Bu noktada, temel rol sisteme ve bgretmene dusuyor gibi qorunse de,
okulda verilen bilgi ve beceriler ev ortarrunda desteklenir ve yaratrci ek
desteklerle cesitlenirse, cocuk da bu beceriyi, diger alanlara ve hayatrrun
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diger asarnalarma genelleyebilir (Akayqun, 2007).
Cocuklan

dinlemenin

yanr

sira

onlann

hayata

bakis

acrlanda

qozurnuze ili~ebilir. Bir cocuqun sanat eserine baktrqrrruz zaman onlann
ternasma konsantre oluruz. Ve bu resim ne hakkmda diye soranz.
resime saf bir ifadeyle sayq: duyrnahyrz
yakrstrrmarnah

ve

yetiskin

yaprrm

resmi cocuqun

Bu

gorse! diline

kategorilerdeki

temalarla

deqerlend i rmemeliyiz.
Cocuklarin doqal motivelerini desteklemeli ve onlarm gorse! sanattaki
ilgilerini

kiprrdatmahyrz.

Ursula Kolbenin

kitabi cocuklanrruz: resim konusunda

Rapunzelin

nasil etkilenip

SOpermarketi

adh

yol qostereceqirniz

konusunda bize bazi ilginc; tiyolar veriyor.Bunlar asaqida maddeler halinde
betirtilmistir.
*<;ocuklann hazzrru paylasrnahyrz: GOIOmsemek basrrn sallamak

gerc;ek

ilgilerine bakis bunlar belkide onlann ihtiyaci olan onaydrr.
*Kibarca yeni baslayan bu cocuklan dogru fircay: doqru kaba daldirmalanru
yonlendirerek renkleri olabildiqince saf tutrnahyrz.
*Kesin olarak bilmeliyiz ki her cocuqun esit bir sekilde bOyOleyici deneyimi
vardrr.Bu

deneyim

resimleri

ve frrcalan

olmalan

gereken

eski yerine

koyrnaktrr.
*<;ocuklan hangi renkleri olusturabilecekleri konusunda cesaretlendirmeliyiz.
*Onlara

frrcay: nasn temizleyeceklerini

gostermeliyiz.Boylece

yaptrklan

resmi berbat etmezler.
*Eger cocuklar yorum isterlerse onlara yapmahyiz.Orneqln:

"Maviyi yesile

donusturmussun." ya da "Bunu yaparken 90k zaman harcadm." Bu yorumlar
ressamlan memnun edecektir.
Onlar bize "Bu yangm arabasrru boyamama yardm eder misin?" veya
bunun gibi benzer sorular sorarlar. Bu isi bolerek yapmak yardrrnct olacaktrr.
"Hangi

yerden

baslarnak

bakmaktada fayda vardir.

istersin?

Tekerlekler."

Var

olan

bir modele
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"Neyi boyayacaqirru bilmiyorum." sorusuna "Renkleri dene ve frrcarun neler
yapabileceqini gar ve boyamaya karar verdiqin zaman sana temiz bir parca
kaqrt veririm." diye cevap verebiliriz ( Matthews,2002).
Cccuklar icin IQ frrcalan icat edildl.Cocuklar 1/Q nrcasi ile cahsrnayi
cok kolay buldular.Birbirine
secrne sureclerinde
qorur.Orneqin:

renk secme sOrecinde yol qosterdtler.Renk

firca Uzerindeki lif optik 1§191 bir teyit etme qorevi

bir cocuk digerine "Sectin mi?" diye sorar.Sonra

kendi

sorusuna kendi cevap vererek ftrcarun Uzerindeki rengi gorOr ve "Evet
sectin" der.Aynca

cocuk mOrekkep fikrini iyice anlamis olur.Eqer oyun

arkadasrrun uzun bir sore ayru yeri boyad1gin1 gorOrse "Bu mUrekkep
yeterlidir." diyebilir (Ryokai, Marti ve Ishii, 2004).
Amerika Birlesik Devletleri'nde May'in (1987) de belirttigi gibi Turk
cocuklanrun
calisrnalanna

da Arnerikali
tercih

cocuklar

ettikleri

gibi U9 boyutlu

ogretmenler

cahsrnalan,

tarafindan

resim

belirtilrnistir.

Ogretmenlerin uc boyutlu cahsrnalarm onernini bilmelerine ve cocuklann bu
tor cahsrnalardan zevk almalanna raqrnen, Resirn-is proqrarrunda oldukca
az yer a Ian (her iki . kademenin
calrsrnalarm

tom srruflannda yer alan 09 boyutlu

diger resim ve cizirn calrsrnalanna

oraru % 14 'tor) bu tor

cahsrnalar %12.1 orarunda okulda uyqulanrnaktadrr.

Bunun en 6nemli

nedenleri ise smrflann kalabalik olusu, atolyelerin veya struf ortamlannm bu
calismalan uygulamaya ve yaptlrnrs islerin saklanrnasma uygun olrnayis: ve
malzeme yetersizliqi olarak belirlenmistir (Akbayrak, 2008).
Cocuklar onemsedikleri nesnelerle ilgili bircok resim cizebilirter ve
sectikleri renklerle olusturduklan sanat eseriyle qururlamrlar.Cizdikleri

her

resmin bir acrklamasi ve hikayesi vardrr ama onlar bunu siruf arkadaslanna
veya 6gretmenlerine

aciklarnak icin bekleyernezler.Cocuklar

olaylar hem de fantazileriyle ilgili hikayeler anlatrrlar.Orneqin:

hem gerc;:ek
canavar bir

oglan1 yiyor burda canavann rengi sandir oglanin rengi ise pembedir.Pembe
kendi cilt rengine uygun olduqu icin gerc;:ekten alrnrrustrr (Ryokai, Marti ve
Ishii, 2004).
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Resimler peri rnasallan cccuklar.n dil qelisirn! icin oldukca onernli bir
ders cmeqidir

ve yetiskinlerin

bu tip kitaplan cocuklara _ okurnas: 90k

onernlidir. Yetiskin kitap okurken cocuklar resmi kafalannda belirler aynca
isimlerini de ogrenirler. Bu $ekilde cocuklar resme bakmaya kars: egitilirler
ismini

ogrenirler

edebilirler.Asllnda
sezgilrimizle
cocuklara

ve gerc;ek bir objeyle

iliskiyi ayrrt

bu islern nadiren bilincli olarak yapihr bu daha 90k bizim

kazandrqimrz
okuyan

detaylardir.Bu

resim arasindaki

herkes

ve
bilir

anladrqtrmz
ki

biseydir.Resirn!i

cocuklarin

ilgisini

kitaplan

ceken

kucuk

detaylar sayesinde yetiskin ve cocuk arasmda sohbetler

baslar.Bir boyut ise cocuqun resim veya resimdeki detay hakkindaki kendi
yorumudur (Skold, 2007).
Cocuklar inarulmaz hayal gucune sahip olduklar: icin resim yapmak
onlar icin eek duyqulu ve duygu oksayici bir deneyimdir. Cocuklar boya
fircalanru

aldiklari zaman renklere dalarlar ve suzulurler: renleri degi~toku~

ederler ve supururler: bunlan kullanarak duz bir parca kag 1d I renklendirirler
sekillendirirler

ve bir oyun yeri haline getirirler.

Resim yapmak

butun

hislerimizi etkiler vucutlanrruz: ve zihnimizi rahatlatrr (Matthews,2002).

2.18. COCUK RESiMLERiNiN

GENEL OLARAK

YORUMLANMASINDA

DiKKAT EDiLMESi GEREKEN HUSUSLAR

Cocuqun bize kendisini yansrtrnas: ve olaylar hakkinda duygu ve
dusuncelerini

ifade etmesinde, yalm bir anlatrrn araci olan resmin onerni

buyuktur. Resim etkinliqinin ayru zamanda sozsuz dili olusturmasi ve bu
yolla anlatrrnm kolay olmasi, yas: ve kisilik ozellikleri nedeniyle sozlu iletisirn
kurmakta guc;luk ceken cocuklan tarumada da onemli bir teshis araci
olrnasrru saqlarnaktadrr. Cocuk resimlerini yorumlarken,
gereken bazi onernli noktalar bulunrnaktadrr.Tek

dikkat etmemiz

resimden yola cikarak

yapacaqrrruz bir deqerlendirrne bize hatah sonuc verebilir. Cocuqun diger
resimlerine de dikkat etmeli ve toplu bir deqerlendlrrne yaprlmahdir. Resim
deqerlendtrmeslne

baslarnadan

once

cocuqun

genel

tutum

ve
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davraruslanru, icinde ya~ad191 psikolojik, sosyo-kulturel ve ekonomik durum,
arkadaslartyla, kardesleriyle iliskileri, okul ve aile i9i iliskileri, cocuqun yasrru,
cinsiyetini,

ailede

sorununun

turtinu,

kacinci

cocuk

ailesinin

olduqunu

varsa

genel ozelliklerini,

uyum

okul

ve

davrarus

basartsrru,

cocuk

hakkmdaki genel izlenim ve gorOnOm, diger onemli ozellikleride qoz onunde
bulundurulrnahdrr.

Resim ayru zamanda ogrenilen bir davrarustir.

Resim

cizrnede ogretmen taktoru de onernlidir. Cocuklar resim cizmeyi
ogretmenlerinden

veya

kendi

kendilerine,

ailelerinden,

arkadaslarindan

ogrenebilirler.

Konu secirni yapmadan haydi bakahrn bize bir resim ciz

dediqirnizde, cocuk ilgi ve ihtiyaclan doqrultusunda icinde yasadrqrpsikolojik
duruma uygun ve hayal gucunun de etkisiyle resim cizebilir. Serbest konu
verdiqirnizde

cocuqun cizrnis oldugu resimdeki tema da 90k onemlidir.

Resim deqerlendirilrnesi

projektif bir tekniktir. Yorumlar, yorumlayana

gore

deqiskenlik gosterebilir (Yavuzer, 1992).
Cahsrnalan elestirirken sanat egitiminin "Her cocuk begenilmek ister"
ger9eginden
korkutmak,
dersten

hareket ederek bir yol izlemesi gerekir. Kmci elestiri, notla
sert ve otoriter yaklasimlar

ve

ogretmenden

soqurnasma

cocuqun
neden

yaratrcrhqrru
olur.

oldurur,

Dersin

sonunda

cahsrnalar elestirilrnek Ozere srruf panosuna ya da tahtaya asrhr. Burada
arnac

ogrencileri

hem

kendi

cahsmalariyla

karsi

karsiya

brrakrnak,

yaptrklarina bir kez daha bakarak dusuncelerini ve konusrnalanru saqlarnak
hem de arkadaslanrun cahsrnalanru inceleyerek yorumlarnaktrr.Bu etkinlikte
ogretmen cesitli sorularla calrsmayi yonlendirlr, "En gOzel resim hangisi?",
"En gOzel kim yaprrus?" seklindeki sorulardan cok "Kim bzenli calisrrus?",
"Resim de anlatmak istediklerini anlatabildin mi?", "Daha neler yapmak
isterdin?"
resimlerde

gibi sorular
de

sormak yerinde olur.Elestiri

gOzel yerler

bulunmall,

ogrencinin

sirasmda

basansrz

cesaretlendirilmesi

saqlanmalrdrr. Basann calismalan takdir ederken de secilen sozlere dikkat
edilmeli, abartrh ifadelerden kacrmlmahdir.
Cocuk resimlerine yetiskin gbzOyle bakmak yanltstrr.Onlar
yetiskinler

gibi

tamamlarlar.Bu

alqilamaz.

Alg1layamad1klarm1

hayal

doqay:

qucleriyle

nedenle cocuk resimlerinde gerc;ege uygunluk Ve evrensel

bir sanat anlayrsi aranrnaz.Deqerlendirme

ogrencinin tek bir cahsrnasma
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bakarak yaprlrnaz.Oqretmen, cocuqun genel qelisirrun' dikkate alarak uygun
gordOgO zamanlarda cahsrnalan deqerlendirir.Eqitirnci,
bOnyesinde

degerlendirmeli,

bir baskasiyla

veya

her ogrenciyi kendi
grupla

karstlastrrrna

yaprnarnalrdrr.Not, ogrenciyi OrkOten bir unsur olmarnahdtr.
Degerlendirmede a~ag,daki ozellikler ararur:
1- Calismada ozqunluk, ictenlik ve duyarlllrk var rm?
2- Etki altrnda kalrrus rm, kopya, taklit bicirnler var rm, yaratrci rm?
3- Estetik elemanlar arasinda uyum var rm?
4- Cocuqun icinde bulunduqu qelisirn basamaqi nedir?<;izgisinde ileri
ya da geri mi?
5- Arai; gereci yeterli bir sekilde kullaruyor mu?
6- Duygulannr gerece aktarmadaki basansi nedir?
7- Temiz ve dOzenli calrsrms rm?
8- ilgi ve istekli cahsryor mu?
9- Zarnarum iyi kulkanryor mu?
(T.C Milli Egitim Bakanliq: llkoqrenirn Genel MOdOrlOgO Resim
Klavuzu, 1997: s;26)

ls

Ogretmen
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BOLOM Ill

YONTEM

Bu bolurnde arastrrmarun modeli, orneklern ve veri toplama araclan
ile ilgili bilgilere yer verilrnistir.

3.1. ARA~TIRMANIN MODELi

Bu cahsrna hem nicel hem de nitel bir cahsrna olup, literatur tarama
ve cocuklarin cizdikleri resimleri d1~ faktorlere bagl1 olarak inceleme ve
yorumlama seklinde qerceklestlrtlmtstir.

3.2. ORNEKLEM

Arastirrnarun ornekleminde; Guzelyurt Bolqesindeki Barts ilkokul'u ve
OzgOrlOkilkokulu'nda bulunan anne babasi birlikte olan 25 ogrenci ve anne
babasi ayn olan 25 ogrenci olusturmaktadrr.Evrenimizde bulunan 284
ogrencinin 50'si orneklern olarak arastirma kapsammda kullaruldrqmdan,
orneklernin evrenin %17.6'sin1olusturduqu gorulmektedir.
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3.4. VERi TOPLAMA ARA<;LARI

Arastirmada asaqrda belirtilen veri toplama araclan kullarulrmstrr:
t-Cocuqun

c;:izdigi resimler: Gerek bosanrrus gerekse de bosanrnarrus

ailelerin cocuklarmdan ilk olarak ailelerinin resimlerini cizrneleri istenrnistir.
Cocuklar

resimleri

kendi siruflarmda

ogretmenlerinin

bulunduqu

ders

ortarmnda cizdiler. Bir baska gun ise bu kez de kendi istedikleri herhangi bir
resim cizrneleri istendi. Yine srruflannda ogretmenlerinin bulunduqu ortamda
bu resimleri de cizip teslim ettiler.
2-<;ocugun ogretmeninden
aileleri

ahnan kisa bilgiler: Ogretmenlere

cocuk ve

hakkrnda resimlerin analizinde kullarulrnak uzere birtakrm sorular

sorulrnustur.Toplarn yedi soru vardir.Bu sorular cocuklarin ailevi yasantrlan,
okul

yasantrlar:

ve

cizdikleri

resimler

hakkmdadir

(Sorular

Ek-3'de

mevcuttur).
3-Kaynaklardaki

kitaplardan,

okul

ogretmenlerinden

ve

uzman

ogretmenlerden resimlerin yorumlanmasi hakkmda yardim almrrustrr.

4.3. VERi ANALiZi

Nitel arastrrrna
yapihrken

kapsarnmda:

icerik analizi yapilrmstrr.

Bu analiz

konu ile ilgili bir eek kitap, makale ve yaptlrrus tezlere yer

verilrnistir. Bu baqlarnda literaturden yardrm ahnarak cocuklarm resimleri
incelenrnistir.Srruf ogretmenlerinden ve uzman resim ogretmenlerinden

de

konu 11e ilgili bilgiler almrrustrr.
Nicel arastrrma

kapsarrunda:

bgretmenlerden

cocuklar

hakkmda

ahnan bilgiler ve cocuklarin cizdikleri resimler cercevesinde yi..izdelik oran
daqihmlan
literatur

ve ki-kare

tararnasina

testleri

yaprlrmstir.Bu

gore ve aynca

baqlarnda

uzman kisilerin

cikan

sonuclar

(cocuklarm

ogretmenleri ve strut ogretmenleri) yardrrnlan ile yorumlanrrustrr.

resim
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SOLUM 4

BULGULAR

4.1. GENEL BULGULAR

Calismada cocuklara iki resim cizdirilrnistir, Resimde onlara sunulan
olanaklar ve verilen konular cercevesinde ekteki resimleri cizrnislerdir.
ilk 25 resim bosanrrus anne baba cocuklanrun resimleri sonraki 25
resim birlikte anne baba cocuklanrun resimleridir.
Her cocuk icin resim a-b olarak resimlere isim verilmistir.

4.2. YUZDELiK ORAN DAGILIMLARI

Cocuqun Anne Babasrrun ili~ki Durumunun Yuzdelik Oran Daqrhrru
N

%

Bosanrrus anne baba

25

50.00

Birlikte anne baba

25

50.00

TOPLAM

50

100.00

Arastrrrnada

olan

cocuklarm

%25'inin

anne

bosanrrustrr. %25'inin ise anne ve babast birlikte yasiyor.

ve

babasi

5L1

Cocuqun

Resminde

Onem Verdigi Karakterin

YOzdelik Oran Dag1llm1
%

N
Anne

24

48.00

Baba

9

18.00

Belli Degil

17

34.00

TOPLAM

50

100.00

Cocuqun

hangi karaktere

srruf ogretmeninden
annesini

belirgin

i;izmil;,tir.%34
Bakanhqi

ciziyorsa

yardrrn

almrrustrr,

bir sekilde

cizrnistir.

ise belirgin

ilkogrenim

de de belirtildiqi

onern verdiqinin

bir karakteri

Genel MOdOrlOgO

gibi cocuk

resminde

aynrmru yaparken

Arastirmada

olan cocuklarm

% 18'i babasrru
baskm

belirgin

cizrnemistir.

karakteri

%48'i

bir sekilde

T.C Milli Egitim

Resim il;, Ogretmen
hangi

cocuqun

Klavuzu,

belirgin

1997'

bir sekilde

o karakter cocuk icin baskm karakterdir.

Cocuqun

Resmin

Genelinde

Kulland191

Renk

Tonunun

Yuzdelik

Oran

Dag1llm1
N

%

Koyu Renk

5

10.00

A91k Renk

45

90.00

TOPLAM

50

100.00

Koyu renkler
Milli

Egitim

Klavuzu,
eden

Bakanhqi

1997).

koyu

kararnsarhqt,
ilkogrenim

Arastirmaya

renkleri

acrk renkler

kullandi.

Genel

katrlan
%90'1

rnutluluqu

MOdOrlOgO

cocuklarin
mutluluqu

ifade ediyor

Resim

%10'u
ve ferahi

(T.C

il;, Ogretmen

kararnsarhqi
ifade

eden

ifade
acrk
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renkleri tercih etrnistir. Burda renklerin kullarurmru incelerken cocuqun siruf
ogretmeninden yardrrn almrrustrr.

Cocuk Resminde Ailesinin Durumunu Yansitma $ekline Gore Yuzdelik Oran
Dag1l1m1
N

%

Olduqu gibi

38

76.00

Olrnasrru istediqi gibi

12

24.00

TOPLAM

50

100.00

Burda

resimi

almrrustrr, Cocuqun,

incelerken

cocuqun

srruf

ogretmeninden

yardrrn

ailesinin yasantrsrru olduqu gibi mi yoksa ailesini

qorrnek istedigi gibi hayal ettigi gibi mi yans1tt1g1 incelenmistir.Arastrrmaya
katrlan cocuklarin % 76's1 ailesinin durumunuvani yasannsrm gergekligiyle
olduqu gibi yansrttr. %24'0 ise ailesinin durumunu hayal gucunu kullanarak
yani olmasrru istedigi gibi yansittr.Burda ailesini olmasi istedigi gibi cizen bu
12 cocuk bulunduqu durumdan memnun deqildir ki hayal dunyasrnbdaki
resimi ciziyor yani ailesini reddediyor.Bu da cocuqun bulunduqu ortamdan
ne kadar rahatsiz olduqunu bize belirtiyor olabilir.

Cocuqun <;izdigi Resimler Arasmdaki lliskinin Yuzdelik Oran Daqrlrrru
N

%

lliski var

43

86.00

ili$ki Yok

7

14.00

TOP LAM

50

100.00

Sc

Cocuklar resimlerini cizerken icinde bulunduklan durumu (ailevi veya
sosyal)

bizlere

yansitryorlar

ve resimlerini

tekrarlayarak

(ayru fiqurleri

cizerek) ciziyorlar (T.C Milli Egitim Bakanhg1 ilkogrenim Gene! Mudurlugu
Resim i~ Ogretmen Klavuzu, 1997). Burda da cocuklarm cizdikleri birkac
resime bakrlrrustir ve resimler arasmdaki bu benzerlikler strut ogretmenleri
tarafmdan
cocuklara
%86'sinin

kontrol

edilip

cahsrnada

kullarulrrustrr.

Arastrrmaya

kattlan

cizdirilen resimler arasmdaki iliski durumuna bakacak olursak
resmi

arasmda

ilisk:

yani

benzerlik

(fiqurler

arasmdaki

benzerlikler) var.% 14'unde ise benzerlik qorulrnedi.

Cocuk

Resimlerinde insan Fiqurlerinin Aynntrlanna Verdigi Yuzdelik Oran

Dag1l1m1
N

%

Verdi

12

24.00

Vermedi

38

76.00

TOPLAM

50

100.00

Cocuk artik bu yas ortalamasmda (7-9 yas) sernatik devirdedir. Ve bu
devirde cocuk cevresindeki insan fiqurlerinin farkma vararak bu fiqurleri bize
yansitiyorlar (T.C Milli Egitim Bakanhq: ilkogrenim Gene! Mudurlugu Resim

ls

Ogretmen Klavuzu, 1997). Cahsmadaki cocuklarm %24'0 insan fiqurlerini

cizrnede ozen gosterdi.%76's1 ise resimlerinde fiqurterin aynntrlarrna onern
qostermedl.

Bu

ogretmenlerden

konu

okuldaki

ogretmenleri

gelen geri bildirim !,?LI sekildeyrf

ile

yapilan

rnulakatta

: "Bu yastaki cocuklar

zaman zaman srkrldrklanndan ya da dikkatlerini toparlayarnadtklanndan
dolayi

insan figOrlerini eksik cizebiliyor.

cizilrnernistir.Bu bircok kaynakta

Orneqin

c;ogu resimde

burun

g09sOzlOgO ifade etsede (Yavuze_r,1992)

bize gore doqru deqildi." seklinde olmustur.
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Cocuk Resimlerinde Sayfastru Kullarurrurun Yuzdelik Oran Daqihrru

N

%

Butunuyle

34

68.00

Yanm Sayfa

16

32.00

TOPLAM

50

100.00

Calrsrnadakt cocuklarin %68'i sayfanm tarnarmru kullanarak kendine
olan guven ve inane; duygusunu gbsterdi.%32'si ise cekirnserliqi guvensizligi
gbstererek

sayfarnn

tarnarruru kullanrnadr.

Yavuzer

1992'de;

cocuktaki

guvensizligi belirten resimlerde cocuqun kaqrdm tamarmru kullanrnadiqma
deginmi~tir.

Bu cahsrnada da 16 tane cocuk (%32) kaqrdm tarnarruru

kullanrnadr. Bu cocuqun cevresine olan guvensizligi ifade ediyor olabilir.

Cahsrnadaki Cocuklarm Cinsiyetlerinin Oran Dag1l1m1
N

%

K1z

22

44.00

Erkek

28

56.00

TOPLAM

50

100.00

Cahsrnada %44 krz, %56 erkek bgrenci bulunuyor. Bu oran secilen
brneklemdeki

orandrr.Yani secilen bgrencilerin 22 tanesi krz ve 28 tanesi

erkek bgrenci olduqu icin bu sonuc crkrrustrr.
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Calismadaki Cocuklarm Yas Ortalamalannm Oran Dag1llm1
N

%

7 Yas

8

16.00

8 Yas

25

50.00

9 Yas

17

34.00

TOP LAM

50

100.00

Cahsrnada %16 ogrenci 7 yasmda, %50 ogrenci 8 yasinda,
ogrenci

de

9

yasmdadrr.Burda

secilen

orneklernde,

tum

%34

yaslardaki

cocuklarin ayru sayida olmamasmdan dolayi bu oran daqrhrru cikrrustrr.

5S

4.3. Ki-KARE TESTi SONUCLARI

Tablo 1.

Bosanmis ve birlikte olan ailelerin cocuklannm resimlerdeki

baskm karakter ile olan lllskilerinin Ki-Kare (X2) testi

Cocuqun Resimdeki Baskin Karakteri

Ailenin Durumu
Bosanrrus

N
%

N

Birlikte

%

N

Toplam

%

Anne

Baba

Belli Degil

Toplam

12
48.00

6
24.00

7
28.00

25
100.00

12
48.00

3
12.00

10
40.00

25
100.00

24
48.00

9
18.00

17
34.00

50
100.00

ChiAsympSquare(X2)
Sig(P)
1.529
1.552

.465
.460

.220

.639

P>.05

Bosanrms ve birlikte olan ailelerin cocuklarrrun resimlerdeki baskin
karakterlere bakrldtq: zaman ( X2 =1,529, p=,465) resimlerdeki baskm
kararkterler arasinda istatiksel anlamda fark oirnadrq: gorulmu~tor.
Buna gore anne ve babasi bosanrms olan cocuklarin resimlerdeki
baskrn karakterleri %48,0 (12 kisi) annesi, %24,0 (6 kisi) babasrrun ve %
28,0 (7 ki~i)'sinin belli olmad1g1 saptanrrustrr.
Anne ve babasi birlikte olan cocuklarm resimlerdeki baskm
karakterleri %48,0 (12 kisi) anne, %, 12,0 (3 ki~i), babasmm ve % 40,0 (10
ki~i)'sinin belli olmad1g1 saptanrrustrr.
T.C Milli Egitim Bakanhq: ilkogrenim Genel Mudurli.igu Resim ls
Ogretmen Klavuzu, 1997' de de belirtildigi gibi cocuk resminde hangi
karakteri belirgin bir sekilde ciziyorsa o karakter cocuk icin baskrn
karakterdir.

Resimler uzman goru~ler alinarak yorumlandrqmda ve

kaynaklar incelendipinde cocuklarin annelerine verdikleri onernin daha fazla
olduqu anlasrlrrustrr. Anne babasi ayn cocuklarm % 48'i anneye onern
verirken, % 24'0 babasma onern vermi~tir.% 28'inin resminde ise baskm

6(

karakter belli deqildir. Bu oranda annenin resimlerde baskm olmastrun
nedeni aynlan anne babalarm cocuklanrun genellikle annede kalmalarmdan
ve babarun sadece belirli qunlerde cocuklanru qormelerinden delay:
olabilmektedir.Anne babast birlikte olan cocuklann % 48'i annesine, % 12'si
babasma onern vermi!.?tir.%40'mmresminde ise baskm karakter belli
deqildir.Bu birlikte olan ailelerde de annenin baskmhqrruqosterirken, %40'11k
baskrn karakterin belli olmadiq: oranda da; birlikte ailelerin cocuklanrun
anne baba aynrrurn yapamadtklanru yani her iki ebeveynin de cocukta olan
baskinhqrru ve cocukla olan birlikteliqin onernini vurguluyor olabilmektedir.
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Tablo 2.

Bosanrnrs

ve birlikte olan ailelerin

cocuklan

resimlerde

kulland191 renkler arasmdaki illsklye yonelik Ki-Kare (X2) testi

Birlikte

N
%

Cocuqun Resimde Kulland191 Renkler
ChiAsympToplam
Koyu
Acrk
Square(X2)
Sig(P)
25
4
21
2.00
.157
84.00
100.00
16.00
2.128
.145
24
25
1
1.960
.162
100.00
4.00
96.00

Toplam

N
%

5
10.00

Ailenin Durumu
N
%

Bosanrrus

50
100.00

45
90.00

P>.05

Bosanrrus ve birlikte olan ailelerin cocuklarjrun resimlerdeki kulland191
renklere bakrldrq: zaman ( X2 =2,000, p=, 157) resimlerde kullarulan renkler
arasrnda istatiksel anlamda fark olmad191 gorOlmO~tor.
Buna gore anne ve babasi bosanmis

olan cocuklarin

resimlerde

- kullancl\91renkler %16,0 (4 ki~i) koyu renkler, %84,0 (21 ki~i) a91k renkleri
ki~i)'sinin belli kulland191 saptanrrustrr.
Anne ve babasi birlikte olan cocuklarin resimlerde kulland1g1 renklere
bakacak olursak %4,0 (1 kisi) koyu renkler, %,96,0 (24 ki~i)'nin acrk renkler
kulland1g1 saptanrrustrr.
Yavuzer
"cozurnlenerneyen
cocuklarm

1992'de
sorunlar

koyu
ve

%90'1 acik renkleri,

renklerin

kararnasarhk"
%10'u

kullarurrurun
'drr diyor.Bu

ifadesi
cahsrnada

koyu renleri kullandr.lstatistiksel

anlamda bir fark qorulmese de bosanrrus aile cocuklanrun

%16's1 koyu

rengi kullarurken, birlikte anne baba cocuklanrun sadece % 4'0 koyu renkleri
kullandr.Bu da anne babasi ayn olan cocuklann, birlikte olan anne babalarrn
cocuklarrna

gore daha karamsar ve daha sikmtrh olduklanm

· olabilmektedir.

qosteriyor
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Tablo 3.

Bosanrms ve birlikte olan ailelerin cocuklarrnrn resimlerde

yasannlanru nasil yansitnqma dair ili~kilerinin Ki-Kare (X2) testi
Cocuqun Resimde Yasantrsrru Nas1I Yansrttun
AsympChiHaya I
Toplam
Gercekliqiyle
Sig(P)
Square(X2)
Gucuyle
25
16
9
.047
3.947
100.00
36.00
64.00
.043
4.091
25
22
3
.049
3.868
100.00
88.00
12.00

Ailenin Durumu
N
%

Bosanrrus
Birlikte

N
%

Toplam

N
%

38
76.00

Bosanmis
yasantilanru

ve

50
100.00

12
24.00

birlikte

nasil yansrttiqma

olan

ailelerin

bak1ld1g1 zaman

P<.05

cocuklanrun

resimlerde

( X2 =3,947,

p=,047)

resimlerde yasantrsrru yansittrq: arasrnda istatiksel anlamda fark olduqu
qorulrnustur.
Buna gore anne ve babasi bosanrrus olan cocuklann

resimlerde

yasarnlanru yansrtmasi %64,0 (16 kisi) gerc;eklikle, %36,0 (9 kisi) hayal
gOcO ile yasantrsrru yans1ttig1 saptanrrustrr.
Anne ve babasi birlikte clan cocuklarin

resimlerdeki

resimlerde

yasarnlanru yansrtrnasi %88,0 (22 kisi) gerc;ekligiyle, %, 12,0 (3 kisi), hayal
gOcO ile yasantrsrru yans1tt1g1 saptanrrustrr,
7-9 yas arasi clan cocuklar sernatik devir cocuklandrr.Bu

devirdeki

cocuklarm cevrenin bir parcasi olrna bilincine vardrklan icin tcplumla iliski
gorulur

(T.C Milli Egitim Bakanliq: ilkogrenim Genel MOdOrlOgO Resim i$

Ogretmen

Klavuzu,

1997).Yani

bulunduqu

ortammn

resimlerini

cizrnektedir.Bu causrnada da % 64 bosanrrus aile cocuklan ailesini olduqu
gibi yani anne babasrru ayn cizerken, % 36's1 hayal gOcOnO kullandr.Yani
annesi ile babasrru ayru crtamda cizdi (Resim 19A), babasrrun annesine
cicek verdiqmi cizdi (Resim 58) veya annesi onu hie; okula getirmemesine
raqmen annesinin onu okula getirirken cizrnesi (Resim 24A) gibi.Resim
ogretmenlerine gore; bu cocuqun bulunduqu crtamdaki rahatsizhqmm ya da

-
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mutsuzluqunun

ifadesidir. (Bu yorumlar cocuqun siruf ogretmeninden

resim ogretmeninden yardirn almarak yaprlrrustrr.)

ve

6L1

Tablo 4. Bosanrrus ve birlikte olan ailelerin cocuklanrun iki resim
arasmdaki lliskinln Ki-Kare (X2) testi

Ailenin Durumu
Bosanrrus

N
%

N

Birlikte

%

N

Toplam

%

Var
19
76.00
24
96.00

Cizilen iki Resim Arasmdaki lliski
ChiYok
Toplam
Square(X2)
25
6
4.153
24.00
100.00
4.545
1
25
4.070
4.00
100.00

43
86.00

7
14.00

50
100.00

Bosanrrus ve birlikte olan ailelerin cocuklanrun
arasmdaki

Iliskiye bak1ld191 zaman

AsympSig(P)
.042
.033
.044

P<.05

cizdikleri iki resim

( X2 =4, 153 , p=,042)

resimlerde

yasantrsim yansittrq: arasmda istatiksel anlamda fark olduqu qorulrnustur.
Buna gore anne ve babast bosanrrus olan cocuklann 9izdigi iki resim
arasmdaki lliskide % 76,0 (19 kisi) iliski olduqu, %24,0 (6 kisi) 'nm ise 9izdigi
iki resim arasinda iliski olmadiq: saptanrrustrr.
Anne ve babasi birlikte olan cocuklann 9izdigi iki resim arasmdaki
iliskide %96,0 (24 kisi) ili~ki olduqu, %,4,0 (1 kisi), 'nm ise 9izdigi iki resim

arasrnda ili~ki olrnadrq: saptanrrustrr.
7 - 9 yas arast olan cocuklar sernatik devir cocuklandrr.Bu
cocuklarin

9izdigi resimlerdeki

fiqurlerde

tekrar vardir

devirdeki

(T.C Milli Egitim

Bakanhqi ilkogrenim Genel Mudurlugu Resim i~ Ogretmen Klavuzu, 1997)
Yani cocukqun

9izdigi resimlerinde

benzerlikler

vardrr.

Bosanrms

aile

cocuklanrun % 24'unde benzerlik yak iken, birlikte aile cocuklarrnm sadece

% 4'unde 9izdigi resimlerde benzerlik yoktur.Bu da yine bosanrrus aile
cocuklanrun

icinde bulunduqu psikolojik

qostermektedtr.

karmasayi

ve

dengesizligi
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Tablo 5.

Bosanmrs ve birlikte olan ailelerin cocuklanmn resimlerde

ayrmtiya

(insan figOrlerinde el, kol, kas, burun gibi ifadelerejonern

verip vermernelerlne dair iliskilerinin Ki-Kare (X2) testi

Birlikte

N
%

Cocuklann Resimlerde Avrmtrva Onem Vermeleri
ChiAsympTopi am
Evet
Hayrr
Square(X2)
Sig(P)
21
25
4
1.754
.185
100.00
16.00
84.00
1.781
.182
17
25
8
1.719
.190
100.00
32.00
68.00

Toplam

N
%

12
24.00

Ailenin Durumu
Bosanrrus

N
%

38
76.00

50
100.00

Bosanrrus ve birlikte olan ailelerin cocuklarirun

P>.05

insan figOrlerinde

aynntrya onern verip verrnediiqne bak1ld191 zaman ( X2 =1. 754, p=, 185)
arasrnda istatiksel anlamda fark olmadrq: qorulmustur.
Buna gore anne ve babasi bosanrrus olan cocuklann

resimlerde

insan figOrlerini yansrtmasi %16,0 (4 ki~i) yansrttr, %84,0 (21 kisi) insan
fiqurlerine onern vermedi.
Anne ve babasi birlikte olan cocuklarm resimlerde insan fiqurlerini
yansitrnast %32,0 (8 kisi) yansittr, %,68,0 (17 kisi) insan fiqurlerine onem
vermistir.
Cocuk

7

-9 yasta

sernatik

devirdedir.

Ve

bu

devirde

cocuk

cevresindeki insan fiqurlerinin farkma vararak bu figOrleri bize yansrtryorlar
(T.C Milli Egitim Bakanliq: ilkogrenim Genel MOdOrlOgO Resim
Klavuzu, 1997). Ancak bazi cocuklar insan fiqurlerindeki

i~

Ogretmen

tom aynntilara

onern verirken bazi cocuklar onern vermernistir. Bosanrrus aile cocuklarmm
% 84'0 ayrintrya onern vermez iken, birlikte aile cocuklanrun % 68'i onern
vermedi.Yani
ozelliklerinden

bosanrrus aile cocuklanrun bu devirde qostermeleri gereken
olan fiqurlere onern vermeleri birlikte aile cocuklarina

daha dusuktur.Ancak

cahsrna yaprlan okullardaki ogrencilerin

gore

buyuk bir

krsrm burun figOrOnO eksik cizdiler ya da bir resimde figuro cizselerde diger

6c
resimde cizrneyen cocuklar oldu.Burunun cizllrnernesi guc;suzlugun ifadesi
olsa da okul ogretmenleri bunu kabul etrnediler.Cunku bu yastaki cocuklarin
"dikkatsizliklerinden,

yanmdaki cocuqun resmini kopya etmek istediqinden

ya da srkumasinoan" delay:
etmemektedirler.

cizrnemis

olabileceklerinden

bunu

kabul
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Tablo 6.

Bosanrms ve birlikte olan ailelerin cocuklanmn cizdiklerl

resimlerde sayfayi kullanrnalan arasmdaki iliskinin Ki-Kare (X2) testi

Ailenin Durumu
Bosanrrus
Birlikte

N
%
N
%

Topi am

Cocuqun Resimde Sayfayi Kullamrru
Yanm
ChiTam Sayfa
Topi am
Sayfa
Square(X2)
15
10
25
1.471
60.00
40.00
100.00
1.482
19
25
6
1.441
76.00
24.00
100.00

N
%

Bosanmis

34
68.00

ve

birlikte

16
32.00

olan

50
100.00

ailelerin

AsympSig(P)
.225
.223
.230

P>.05

cocuklarm

sayfayi

nasil

kullandiqrna bak1ld191 zaman ( X2 =1,471, p=,225) tam sayfa kullananlar ile
yanm

sayfa

kullananlar

arasinda

istatiksel

anlamda

fark

olmadrq:

gorulmO~ti.ir.
Buna gore anne ve babasi bosanrrus olan cocuklann resim yaparken
tam sayfa kullananlann %60,0 (15 kisi), %40,0 (10 ki~i)'nin yanm sayfa
kullandrq: saptanrmstrr.
Anne ve babasi birlikte olan cocuklann cocuklarin
tam sayfa kullananlann

% 76,0 (19 kisi), %,24,0

resim yaparken

(6 kisi), yanm

sayfa

kulland191saptanrrustrr.
Yavuzer 1992'de; cocuktaki gOvensizligi belirten resimlerde cocuqun
kaqrdm tarnarruru kullanrnadrqma deginmi~tir. Bu calismada
cocuk (%32) kag,tin tamarmrn kullanrnadr. Bu cocuqun

da 16 tane

cevresine

gOvensizligi ifade ediyor olabilir. Aynca bosanrrus aile cocuklanrun
sayfarun tarnamrru kullanmazken, birlikte aile cocuklanrun

% 40'1

sadece % 24'0

sayfarun tarnamrru kullanmadr.Bu da bosanrrus aile cocuklanrun
eksikliqi olduqunu belirtmektedir.

olan

gOven
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Tablo 7.

Bosanrms ve birlikte olan ailelerin cocuklarmrn cinsiyetleri

arasmdaki iliskinin Ki-Kare (X2) testi

Cinsiyet
Ailenin Durumu
Bosanrrus

N
%

N

Birlikte

%
Toplam

N
%

Bosanrrus

ve

K1z

Erkek

Toplarn

7
28.00

18
72.00

25
100.00

15
60.00

10
40.00

25
100.00

22
44.00

28
56.00

50
100.00

birlikte

olan

ailelerin

ChiSquare(X2)

AsympSig(P)

5.195
5.295

.023
.021

5.091

.024

cocuklanmn

P>.05

resimlerde

yasantrlarrm nasil yansrttiq: ile cinsiyetlerine bak1ld191 zaman ( X2 =5, 195,
p=,023) istatiksel anlamda fark olrnadiq: gorulm0$tor.
Buna gore anne ve babasi bosanrrus olan cocuklarin cinsiyeti krz
olan%28,0 (7 kisi), %72,0 (18 kisi) erkek oldugu saptanrrustrr.
Anne ve babasi birlikte olan cocuklann cinsiyeti krz olan %60,0 (15
kisi), %,40,0 (10 kisi), erkek olduqu saptanrrustrr.
Birlikte ye bosanrrus anne baba cocuklanru secerken: bosanmis anne
baba cocuklanrun

krz ve erkek sayilan esit secilrnernistir. Ayru sekilde

birlikte anne baba cocuklanru kiz ve erkek sayilan esit secilrnernistir.Bundan
dolayi bu fark crkrmstrr.
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Tablo 8.

Bosanrrus ve birlikte olan ailelerin cocuklanrun yaslari ile

iliskinin Ki-Kare (X2) testi

Yas
Ailenin Durumu
Bosanrrus
Birlikte

Topi am

7

8

9

Toplam

N
%

5
20.00

17
68.00

3
12.00

25
100.00

N
%

3
12.00

8
32.00

14
56.00

25
100.00

N
%

8
16.00

25
50.00

17
34.00

50
100.00

Bosanrrus

ve

birlikte

olan

ailelerin

ChiSquare(X2)

AsympSig(P)

10.858
11.542

.004
.003

7.084

.008

P<.05

cocuklarinm

resimlerde

yasannlanru yansrtrnalan ile yaslan arasrndaki iliskiye bak1ld1g1 zaman ( X2
=10,858, p=,004) istatiksel anlamda fark olduqu gorulm0$Wr.
Buna gore anne ve babasi bosanrrus olan 7 yasmdaki cocuklarm
resimlerde yasamlanrn yansrtrnast %20,0 (5 ki$i)i- %68,0 (17 ki$i)'nin 8
yasmda, %12,0 (3 kisij'nin 9 yasmda oldugu saptanrmstrr.
Anne ve babasi

birlikte olan 7 yasmdaki

cocuklarm

resimlerde

yasarnlanru yansttmasi %12,0 (3 kisi), %32,0 (8 kisij'nin 8 yasrnda,

%56,0

(14 ki$i)'nin 9 yasmda olduqu saptanrmstir.
<;alll?mada secilen
anlamda

fark ciksada

cocuklann

aslmda

yaslanna

secilen

bak1ld1grnda istatistiksel

orneklern

nedeni

ile cikan

bir

farktir.Cunku secilen orneklernde cocuklan belirlerken yas dikkate almmadi
yani 7, 8 ve 9 yas bosanmis

ve birlikte ailelerin

cocuk sayrlan

esit

degildir.<;al1$mada cocuklan 8 yasmda olan bosanrms aile cocuklan daha
fazladrr.Burda bu farkll bir calrsmada inceleme konusu olabilir.
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BOLUM 5

SONUC VE ONERiLER ·

'

Bu bolurnde cansrnarun sonuclanna ve onerilere yer verilmektedir.

5.1. SONU<;LAR

1. Cocuklarin

sikmtryt

yaslan kucuk olsada anne baba arasrndaki huzursuzluqu

yasryorlar.Cocuk

yasantrsrm resmine dokuyor.Cahsrnada

resmini cizerken ogretmenleri

ve

cocuk

de onlara sorular sorular ve bu sorulara

resmine bakarak masal anlatrr gibi cocuk resmini yani aslrnda yasantrsrru
anlatryor.Cahsmada;

srrufta cocuk bu konusmasrru ogretmeni ile bire bir

olduqu zaman yapiyor ve resmini kendi anlatryor.Ancak cocuk ogretmenine
kendini yakrn hissettigi lcln bu sekilde kendi resmini yorumluyor.Cahsma
esnasrnda

anne

ogretmeninden

babasi

ayn

olan

cocuklann

buyuk

bir

haric kimseye resmini yorumlarmyordu.Bazi

9ogunlugu

anne babasi

ayrr olan cocuklar aile resmini cizrnekten kacmdr.Oqretrnen ev odevi olarak
aile resmini cocuqa verdi, fakat cocuk bu resmini ogretmenine
gec;:mesine ragmen getirmedi.Ayrrca

1 hafta

srrufta aile resmi cizecekleri zaman

anne babasi ayrr olan cocuklarin bir krsrru da sorun cikarmaya, huzursuzluk
cikarmaya

baslarmstr.Srruf

ogretmenlerine

gore;

bu

cocuqun

icinde

bulunduqu tranvayrn qosterqesidir.

2. Arastrrrnada

olan cocuklann %48'i annesini belirgin bir sekilde cizrnistir.

% 18'i babasmi belirgin bir sekilde cizrnistir. %34 ise belirgin bir karakteri
baskrn

cizmernistir.

Burda

ailelerde

annenin

baskrnhqrru

gosteriyor

olabilir.Ki-kare testinde crkan sonucta ise; bosanrrus ve birlikte olan ailelerin
cocuklanrun resimlerdeki baskrn karakterlere bak1ld1g1 zaman ( X2 =1,529;
p=,465) resimlerdeki

baskm kararkterler arasmda istatiksel anlamda fark
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olmad191 qorulrnustur.Buna gore anne ve babasi bosanrrus olan cocuklarm
resimlerdeki

baskrn karakterleri

%48,0 (12 kisi) annesi,

%24,0 (6 kisi)

babasrmn ve % 28,0 (7 ki~i)'sinin belli olmadrq: saptanrnrstrr.Anne
babasi birlikte olan cocuklann resimlerdeki

ve

baskm karakterleri %48,0 (12

kisi) anne, %, 12,0 (3 kisi), babasinm ve % 40,0 (10 kisij'sinin belli olrnadrq:
saptanrrustrr.
T.C Milli Egitim Bakanhqi
Ogretmen
karakteri

Klavuzu,
belirgin

karakterdir.

ilkogrenim

Genel MOdOrlOgO Resim i~

1997' de de belirtildigi

bir sekilde

Resimler

uzman

ciziyorsa

o

gorO~ler

gibi cocuk resminde
karakter

almarak

cocuk

hangi

icin baskm

yorurnlandrqmda

ve

kaynaklar incelendiqinde cocuklarin annelerine verdikleri onernin daha fazla
olduqu anlasrlrmstrr. Anne babasi ayn cocuklarin

% 48'i anneye onern

verirken, % 24'0 babasrna onern verrnistlr.ss 28'inin resminde ise baskin
karakter belli deqildir. Bu oranda annenin

resimlerde

baskin olmasrrun

nedeni aynlan anne babalann cocuklanrun genellikle annede kalmalanndan
ve babarnn

sadece

belirli

gOnlerde

cocuklanru

gormelerinden

delay:

olabilmektedir.Anne babasi birlikte olan cocuklarin % 48'i annesine, % 12'si
babasma

onern verrnistir. %40-'inin

resminde

ise baskm - karakter

belli

degildir.Bu birlikte olan ailelerde de annenin baskmhqrru qosterirken. %40'11k
baskm karakterin

belli olmadrq: oranda da; birlikte ailelerin cocuklanrun

anne baba aynrruru yaparnadrklanru yani her iki ebeveynin de cocukta olan
baskmhqiru ve cocukla olan birlikteligin onemini vurguluyor olabilmektedir.

3. Arastrrrnaya katilan cocuklann % 1 O'u kararnsarhqi ifade eden koyu renkleri
kullandr. %90'1 rnutluluqu ve ferahi ifade eden acrk renkleri tercih etrnistir.Bu
da ailelerde ki yaslantilar ne olursa olsun bu yas grubundaki
bOyOk bir krsrru renk tercihi
yasantrlanrun

karamsarhqrru

yaparken
kullandrklan

earth renkleri
renge

cocuklann

kullaruyorlar

bakilarak

ve

yansrtrruyor

diyebiliriz.Ki-kare testine bakilacak olrsa; bosanrms ve birlikte olan ailelerin
cocuklanrun resimlerdeki kullandrq: renklere bak1ld191 zaman ( X2 =2,000,
p=, 157) resimlerde

kullarulan

renkler

arasmda

istatiksel

anlamda

fark

olmad191 gorOlmO~tor.Buna gore anne ve babasi bosanrrus olan cocuklarin
resimlerde kulland191 renkler %16,0 (4 ki~i) koyu renkler, %84,0 (21 kisi)
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acik renkleri ki$i)'sinin belli kulland191 saptanrrustrr.Anne ve babasi birlikte
olan cocuklann resimlerde kulland191 renklere bakacak olursak %4,0 (1 kisi)
koyu renkler, %,96,0 (24 ki$i)'nin acrk renkler kullandiq: saptanrrustrr.
Yavuzer'e

gore

koyu

renkleri

kullanmak

kararnsarhjn

ifade

ediyor.Cahsrnada koyu renkleri kullanan cocuklarin buyuk bir kisrm (% 16's1)
bosanrms

anne

baba cocuklandrr.Bu

da cocuklarin

icinde

bulunduqu

karamsarhqi ifade etmektedir.

4. Arastrrmaya katrlan cocuklann % 76's1 ailesinin durumunu yani yasantrsrm
qercekliqiyle oldugu gibi yans1tt1.%24'0 ise ailesinin durumunu hayal gucunu
kullanarak yani olrnasrru istedigi gibi yansrttr.Arastrrmada
anne

ve

babasrru

ogretmenlerinden

qorrnek

istegi

gibi

yansitrrus

%24'10k kesim

olabilir.Cocuklann

ald1g1m1z bildirimlerle yola crkarak bazi resimlerde

bu

durum daha da belirgin bir sekilde ortaya crkti.Orneqin annesini gormeyen
cocuk aile resmi cizerken annesinin onu okula getiriyor gibi cizrnesi veya
anne babasi ayn olan cocuqun babasim

annesine

cicek veriyor

gibi

cizrnesi. .. bu duruma ornek olarak verebiliriz.Kikare testinin sonucuna gore;
arastrrmaya katilan cocuklara cizdirilen resimler arasmdaki iliski durumuna
bakacak olursak %86'smm resmi arasmda iliski yani benzerlik
arasmdaki

benzerlikler)

cocuklanrruzin
diyebiliriz.
yasantrlanru

9izdigi

Bosanrrus

var.%14'0nde
resimler

ve birlikte

ise

arasrnda

benzerlik

buyuk

olan ailelerin

nasil yansrttrqrna bak1ld1g1 zaman

gorulmedi.Yani

olcude

benzerlik

cocuklanrun
( X2

(fiqurler

var

resimlerde

=3,947,

p=,047)

resimlerde yasantrsrru yans1tt1g1 arasmda istatiksel anlamda fark olduqu
gorulm0$tor.Buna

gore

anne

ve

babasi

bosanrrus

olan

cocuklann

reslrnlerde yasarnlanru yansttmasi %64,0 (16 kisi) qerceklikle, %36,0 (9 kisi)
hayal gucu ile yasantrsrru yans1tt1g1 saptanrrustrr.Anne ve babasi birlikte
olan cocuklarm resimlerdeki resimlerde yasarnlanru yansttmasi
kisi) qercekliqiyle,

%, 12,0 (3 kisi), hayal guco iie yasantrsrm

saptanmrsnr.Cahsrnadaki

%88,0 (22
yans1tt1g1

cocuklarin %24'0 insan fiqurlerin! cizrnede ozen

qosterdi. % 76's1 ise resimlerinde fiqurlerin aynntilanna onern qostermedi. Bu
durum

resim yorumculan

arasmda farkll yorumlarurken

cocuklann

yas
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ortalamalanna
"bu yas

baqh olarak ogretmenlerinden

ortalamasmda

qostermediklerlnl"
cocuqun

ki cocuklann

seklinde

sonucuna

gore;

insan figOrlerini

cizerken

onern

soylediler. Yani sadece resimlere bakarak qoz cizrneyen

goz bozukluqu

olabilir...

geri bildirim aldrqrrnda bana

olabilir,

yorum

burun cizrneyenin

yapmarruz

doqru

solunum

olmayabilir.

bosanrms ve birlikte olan ailelerin

bozukluqu

Ki-kare

cocuklanrun

testi
insan

figOrlerinde aynntiya onern verip verrnediiqne bak1ld191 zaman ( X2 =1.754,
p=, 185) arasmda istatiksel anlamda fark olrnadiq: gorOlmO~tor.Buna gore
anne ve babasi
yansitmast

bosanrrus olan cocuklann

resimlerde

insan figOrlerini

%16,0 (4 kisi) yansrtti, %84,0 (21 kisi) insan figOrlerine onern

vermedi.Anne ve babasi birlikte olan cocuklarm resimlerde insan figOrlerini
yansrtmasi %32,0 (8 kisi) yansrtti, %,68,0 (17 kisi) insan figOrlerine onern
vermistir.

5. Cahsrnadaki cocuklarm %68'i sayfanm tarnarruru kullanarak kendine olan
guven ve inane duygusunu gbsterdi. %32'si ise cekirnserliqi gOvensizligi
gostererek sayfanm
tamarruru
kullanmadi.Bu
.·.

%32'1ik krsirn yOzdelik
olarak
.
.

yuksek bir miktar olabilir (Yavuzer'e gore sayfarun bir krsrmru kullanmak
guvensizligin
gOven

ifadesidir.j.Cunku

doqrultusunda

acrlabileceqini

bu yasta ki cocuklarin

basan

kaprlanrun

dusunuyorurn.Ki-kare

testi

kendilerine

kendilerine

sonucuna

daha

olan
rahat

gore;bo~anm1~ ve

birlikte olan ailelerin cocuklarin sayfayi nasil kullandiqma bak1ld191 zaman (
X2 =1,471,

p=,225) tam sayfa kullananlar

ile yanm

sayfa kullananlar

arasinda istatiksel anlamda fark olrnadrq: qorulmustur.Buna

gore anne ve

babasi bosanrrus olan cocuklarin resim yaparken tam sayfa kullananlann
%60,0 (15 kisi), %40,0 (10 ki~i)'nin yanm sayfa kulland191 saptanrrustrr.Anne
ve babasi birlikte olan cocuklann
kullananlarm

cocuklarrn resim yaparken tam sayfa

% 76,0 (19 kisi), %,24,0

(6 kisi), yanm

sayfa

kulland191

saptanrrustrr.

6. Cahsrnada

%44

krz %56

erkek

ogrenci

bulunuyor.

%16

ogrenci

7

yasmda, %50 ogrenci 8 yasmda, %34 ogrenci de 9 yasrndadrr. Ki-kare testi

7t.1

sonucuna gore; bosanrrus ve birlikte olan ailelerin cocuklanrun

resimlerde

yasantilanru nasil yans1tt191 ile cinsiyetlerine bak1ld191 zaman ( X2 =5, 195,
p=,023) istatiksel anlamda fark olrnadrq: qorulrnustur. Buna gore anne ve
babasi bosanrrus olan cocuklarin cinsiyeti k12 olan%28,0 (7 kisi), %72,0 (18
kisi) erkek olduqu saptanrrustrr.Anne ve babas: birlikte olan cocuklarm
cinsiyeti

k12 olan

%60,0

(15 kisi),

%,40,0

(10

kisi),

erkek

olduqu

saptanrrustrr.Ki-kare testi kullarularak yas ortalamalanrn bosanrrus ve birlikte
olan ailelerin cocuklanrun resimlerde

yasantrlanru yansrtmalan

ile yaslan

arasmdaki iliskiye bak1ld191 zaman ( X2 =10,858, p=,004) istatiksel anlamda
fark olduqu qorulrnustur.Buna
yasmdaki

cocuklarin

%68,0 (17 kisij'nfn

gore anne ve babasi

bosanrrus

resimlerde yasarnlanru yansttmasi
8 yasrnda,

%12,0 (3 kish'nin

%20,0

olan 7
(5 kisi), ,,

9 yasmda

oldugu

saptanrrustrr.Anne ve babasi birlikte olan 7 yasmdaki cocuklarin resimlerde
yasarnlanru yansrtmas: %12,0 (3 kisi), %32,0 (8 ki~i)'nin 8 yasmda,

%56,0

(14 kisij'nin 9 yasmda oldugu saptanrrustrr.
Secilen orneklemde k12 ve erkek sayrlan, bosanrrus ve birlikte aile
cocuklanna

bagll olarak esit oranda secilrnernislerdir.Bundan

delay: bu

sekilde bir fark crkrrustrr.Esit olarak bu sayryt ve kisileri belirlemek rnumkun
degildi.<;i.inki.i o okullarda bulunan cocuklarin sayrlan bu sekildedir.

7. Arastrrrnadaki

cocuklar grafiksel qelisirn basamaklarmda

sernatik devirde

yer allyorlar. T.C Milli Egitim Bakanliq: ilkogrenim Genel Mi.idi.irli.igi.i Resim i~
Ogretmen

Klavuzu,

1997' de de belirtildigi

cevresinin

resmini yapiyor.

gibi

Bu arastrrmada

bu devirde

cocuklar

da ayru sekilde

cocuklar

cevresindeki bireylerin resimlerini cizrnektedirler.

8.

Burunun

cizilrnemesi

(Yavuzeri1992).
cizrnedikleri

Bu

gi.i9 savastru,
arastrrmada

gozlemlenmi~tir.

da

Ancak

gi.igsi.izli.igi.i, desteksizliqini
bazi
okul

cocuklar
cocuklann

burun

anlatrr
figi..iri..ini..i

ogretmenleri

ile

gori.i~ti.igi.imde onlardan ald191m geri bildirim su sekilde olmustur "Genellikle
bu yaslardaki cocuklar zaman zaman gerek dikkat daqrrukhhklan yuzunden
gerekse aceleci davranmalanndan dolayt zarnan zaman bazi resimlerinde
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figurleri eksik yapabiliyorlar. Burda onlarin qucsuz olduklanru ifade etmek
hatah olur." seklindedir.

5.2. ONERiLER

1. Ailelere cocuklanrun yaslanrun kucuk oldugunu dusunrnernelermi ve onlann
da ic; dunyalarinda buyuk ftrtrnalar koptuqunu bilerek onlara davranrnalanru
onerebiliriz.

2. Ailelere, okul yonetirnlne ve ogretmenlere cocuklara uygun ortamlar

ve

materyaller hazrrtarnalanru boylece cocuklann resimlerini ozqun bir sekilde
cizrne olanaqiru saqlarnalanru onerebiliriz,

3. Anne babasi bosanrrus veya bosanrna devresinde olan cocuklara psikolojik
destek

verilmelidir.

Bunun icin aileye cocuqunun okuldaki

rehber

ogretmenden ya da bir psikoloktan yardrrn almasrru onerebiliriz.

4. Ogretmen egitiminde kullarulan rnufredat programlan icerisinde resim
egitiminin dikkate almmasi onerebiltriz.

5. Ogretmenlere

ve aynca ailelere de hizmet ici egitim verilip ogretmen aile

i~birligi kurulrnasrru onerebiliriz, Cocuqun icerisinde bulunduqu psikolojik
bunahrru asrnasrm bu sekilde saqlanabileceq: dusunulrnektedir,

6. Cocuklar resimlerinde anneyi baskrn bir ~ekilde cizmislerdir. Genellikle
bosanrrus ailelerde cocuk anne ile kaliyor ve babayi sadece krsrtl:
zamanlarda gormektedir. Burada babalann da cocuklarina gerekli destegi
ve ilgiyi gostermesi gerekiyor ki; cocuk anne baba i~birligi ile saqlarn bir
karakterde yetisebilsin. Bu baqlarnda babalara cocuklanrun her zaman
yanmda olrnalanru ve anne ile irtibat icinde olup bu devrede cocuklarina
birlikte destek vermelerini onerebiliriz.

7E

7. Cocuqun

9izdigi resimleri anne, baba ve ogretmenlerin

surekli

kontrol

etmelerini onerebiliriz. Bir durum fark edildiqinde de bir psikologtan yardrm
almalarrnr onerebiliriz.

8.

Cocuklara resmin konusu verilerek onlarr krsrtlamamayr onerebiliriz. Cunku,
ogretmen ve ailesi bu

sayede cocuqun o gOnki psikolojik durumunu veya

etkilendiqi durumu qorebileceqini dusunuyoruz, Okulda cocuk ders konusu
olarak ne gormO!_?se bunu kendi ii; dOnyasrnda yasayacak

ve resime

dokeceqini dusunuyoruz,

9.

Yazarlar ve uzmanlar daha fazla "resim ve cocuk"

Ozerinde yazrlar yazrp,

arastrrrnalar

Calrsrna

yapmalarrnrn

qerektiqini

oneriyoruz,

srrasrnda

konuda bilgi toplarken 90k az kaynaqa ve yazrya ulasrlrmstrr.Bu

bu

da bu

konuya gerekli onernin verilmediqinin qosterqesi olduqunu dusunuyoruz,

Ti
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EK 2: Ogrenciler hakkindaki kisa bilgiler Ek 2'de sunulrnustur.
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RESiM 1

Yas: 8

Cinsiyet: K1z

Kardes sayisi: Tek cocuk (Ovey kardesi var)

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas illskisi: Uyumlu

Okul durumu : Basansiz

Resim yorumu: Cocuk aile resminde tek kendini cizmistir. insan fiqurunde
burun cizilrnernistir. Bu onun yalruzliqmm ve g09sOzlOgOnO yansrtryor olabilir.
Diger resminde anneyi b1y1kll cizdi bu cinsel karrnasastrn qosteriyor olabilir.

RESiM 2

Ya~: 9

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 2 kardesi bOyOgO

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskis! Uyumlu

Okul durumu: Guzel

Resim yorumu: Anneyi buyuk ve renkli cizrnistir. Annenin

baskanhq:

ifade

ediyor olabilir. Cinsiyet karmasasi yasryor olabilir, 90nkO erkek figOrlere etek
qiydirmistir.

Diger resimde yine bir erkek figOr cizmistir ve ona da etek

qiydirrnistir. Bu yine cinsiyet karrnasasrru qosteriyor olabilir.

RESiM 3

Yas: 8

Cinsiyet: K1z

Kardas sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: Uyumlu

Okul durumu: Basanh

Resim yorumu:

Cocuk apartmanda

yasadiquu

reminde

de gostermi~tir.

Resimde canh renkler kulland: bu onun rnutluluqunu qosteriyor olabilir.

13c

RESiM 4

Yas: 8

Cinsiyet: Krz

Kardes sayrsi: 3 cocuk kOc;OgO

Aile durumu: Anne baba ayrrdrr. Baba ile iletieirnsizdir.Abisi askerdir.

Arkadas iliskisi: Uyumlu

Okul durumu: iyi

Resim yorumu: Baba ile ileti~imsizligini, aile resmini kendini yalnrz
ifade etmistir.
olabilir.

cizerek

Asker figOrO kullanrrustrr bu da abisinin asker olusundan
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RESiM 5

Yas: 8

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 5 cocuk

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: Basansiz

Okul durumu: iyi

Resim yorumu: Cocuk evi siyah boyadi bu onun kararnsarhqrru gosteriyor
evin bir tarafma anneyi bir tarafma babayi cizerek onlann uzakhqrru ifade
ediyor olabilir. Diger resimde de gulmeyen
duyduqu mutluluk ozlerni olabilir.

kisiler

cizrnistir.Bu

cocuqun
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RESiM 6

Ya~: 7

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: Uyumlu

Okul durumu: Basansrz

Resim yorumu:

Cocuk kendini yalruz hissediyor

olabilir cunku resimde

hayvan fiqurlerine insan ozellikleri yansrtarak cizrnistir.Bu da kendini evinde
beslediqi hayvanlara yakrn hissediyor olabilir.Diqer 9izdigi resimde kendini
yalrnz cizd] yani cocuk kendini yalruz ve ilgisiz hissediyor olabilir. ·

13S

RESiM 7

Yas: 8

Cinsiyet: K1z

Kardes sayisr: Tek kardes

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisl: iyi

Okul durumu: Basansiz

Resim yorumu: Resminde babasrru cizrnernlstir.Bu babaya olan k1zgmllg1
olabilir.Resimde uvey kucuk kardesini cizdi.Fakat ozenerek cizrnernistir.Bu da
kardesine olan kiskanchqmdan olabilir.Kendini
anneye
olabilir.

olan k1rgml191

veya annesinin

anneden uzakta clzrnistir.Bu

onunla

ilgilenmemesinden

dolayi

14(

RESiM 8

Ya~: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 2 kardes, ku9ugu

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: Dengesiz

Okul durumu: Basansiz

Resim yorumu:
kararnsarhqrru

Siyah rengi ag1rl1kta kullanrrustrr.Bu onun rnutsuzluqunu,
ifade

ediyor

olabilir.Aynca

resimde

fiqurlenn

ayaklan

cizilrnemistir.Bu da cocuqun kendini guvensiz ve yardrrnsrz olduqunun ifadesi
olabilmektedir.Burun
ediyor olabilir.

da cizrnernistir.Bu

da cocuqun

gu9suzlugunu

ifade
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RESiM 9

Yas: 8

Cinsiyet:

Kardes

Erkek

sayisr: 2 kardes, k090gO

Aile durumu: Anne oludur, baba hapistedir.Annesini

babasi

oldurrnustur.

Cocuk amcasmda kalrnaktadrr.Babasi ile qorusrnektedir.

Arkadas iliskisi: Dengesiz

Okul durumu: Derslerde basarih ve zeki

Resim yorumu: Resimde bir tek kendini cizrnistir.Babast hapiste ve resminde
de bu durumu qostermistir.Armesl oludur, annenin rnezanru cizrnistir.Annenln
mezanru renkli cizrnlstir.Bu ona olan bzlemini ifade ediyor olabilir.
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RESiM 10

Yas: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayndrr.Baba ile kalmaktadrr, anneyi az gbrmektedir.

Arkadas iliskisi: Dengesiz

Okul durumu: Orta

Resim yorumu: Aile resminde siyahi 90k kullandr. Bu icinde bulunduqu

srkmtrh durumunu

anlatryor olabilir.insan

figurlerinde

kafalan

90k buyuk

cizdi.Bu da kendinin yetenekli ve daha basan olmasim istemesinden dolayi
olabilir.Anneyi cizerken bzenmedi, anneyi tek gozlu cizrnistir.Bu anneye olan
k1rgml1gm1 ifade ediyor olabilir.Anneyi
Kendine

ve babasrna

Galatasaray

Fenerbahce

formasi

forrnast

qiydirrnistir.Bu

ile cizrnlstir.
anneye

dusrnanhquu ve sinirini gbsteriyor olabilir.(<;ocuk Galatasarayhdrr.)

olan
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RESiM 11

Ya~: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsr: 2 kardes, kO<;OgO

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: Uyumsuz

Okul durumu: Basansrz

Resim

yorumu:

basitliqinden
ayaklan

Yasma

gore

belli olrnustur.Aile

olmadan

cizrnistir.Bu

bir

geriliginin

resminde
onun

olduqu

sadece

quvensiz

ve

9izdigi

kendisi

fiqurlerin

vardrr.Kendini

yardrrnsrz

gbsteriyor olabilir.Diqer resminde de insan fiqurleri eksik cizllrnistir.

olduqunu

14L1

RESiM 12

Yas: 7

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsr: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskis! Olumlu

Okul durumu: Olumlu

Resim yorumu:

Cocuk evde surekli yalruzdrr. Fakat resimde

cizdi.Bu onun kalabahk bir ortama olan ozlerni olabilir.Diqer
kalabahk var.Kuslar ve insanlar birden fazladrr.Yani
kalabahqa olan ozlernini yansitrrustrr.

bircok kisi

resminde de

her iki resminde de

l4S

RESiM 13

Ya~: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardas sayrsr: 2 kardes, kOc;OgO

Aile durumu: Anne baba ayn.Baba anneyi aldatn ve ayn yasiyorlar.Anne
babarun evden gitmesini istemistir.Baba sorumsuzdur.Anne ilgilidir.

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: iyi

Resim yorumu: Anne resimde baskm karakterdir. Anneye onern verdigi icin
anneyi renkli cizrnis olabilir. Anneye boynuz cizmistir.Bunu

evde duyduqu

sozler nedeni ile cizmis olabilir (Annenin aldatrlmasn.Babayr

evden uzakta,

cadrr kenarinda cizdi.Bu babarun gitmesini istememesinden dolayt olabilir.

14c

RESiM 14

Ya$: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayndrr.Baba ile kahyor. Anne ile gor0$m0yor.

Arkadas ili$kisi: Kavqaci

Okul durumu: Orta

Resim yorumu: Annenin yuzunu siyah ve kollanru ince yaprrustrr. Anneyi
cizerken onu onemsernediqini ve ona olan uzakhqtm bu sekilde ifade ediyor
olabilir.Kendini

uzakta

· .olabilmektedir.Diger
ifade etrnis olabilir.

cizrnistir.Bu

da

onun

yalruzliqrru

ifade

ediyor

resimde de okulunu sevrnediqini ogrencisiz siruf cizerek

147

RESiM 15

Yas: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayndir.Anne TOrkiye'de kalrnaktadrr.Cocuk annesini
sadece tatillerde qoruyor,

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: Orta

Resim yorumu: Resimde sadece kendini ve babasrru cizrnistir.Kendini kolsuz
cizdi.Burda quvensizlik duygusunu ifade ediyor olabilir.Diqer resimde sadece
ucak cizrnistir.Bu da annesine olan ozlernmi anlatiyor olabilmektedir.Anneyi
sadece tatillerde qorrnesi cocukta bzlem duygusunu yaratrnaktadrr.Bundan
delay: cocuk ucak resmini cizrnis olabilir.

'It
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RESiM 16

Ya~: 7

Cinsiyet: Erkek

Kardas sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayndir. Baba ile qorusrnuyor.

Arkadas iliskisi: Dengesiz

Okul durumu: Hiperaktif

Resim yorurnu.Cocuk aile figOrlerinin turnunu sirf donuk olarak clzrnlstir.Bu
onun ev ortammdaki kopukluqunu,

olurnsuzluqunu

ifade ediyor olabilmektedir.Guvenslz
yilan olarak cizdi.Bunun

ve iletisirn yetersizliqini

bir ortamda olabilir.Eve giden yolu da

- nedeni de evini sevmemesi

hissettiqinden oolayi olabilmektedir.Aynca

ya da gOvensiz

eve giden yol resminde belirgin bir

sekilde uzun ve virajladir.Bu birinin ona yol gostermek istemesinden dolayi
olabilmektedir.insan
qosterqesi olabilir.

figOrlerine

eller

cizilrnernistir.Bu

siddet

gordOgOnOn
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RESiM 17

Yas: 7

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: Olumlu

Okul durumu: iyi

Resim yorumu:

Resimde fiqurleri kucuk kullanmasi

quven eksikliqinden ~

dolayi olabilir.Evini buyuk fakat aile fertlerini kucuk ve mutlu cizrnistir.Bu onun
mutlu aile ozlernini yansitryor olabllrnektedir.Diqer resminde kaqrdm tarnarmru
kullandr.Fakat figurler yine kucuk cizilmistir,
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RESiM 18

Yas: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 2 kardes, kuc;OgO

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: Olumlu

Okul durumu: Basansrz
Resim yorumu: Evinde bir tek kendini clzrnistir.Bu yalnizllgm1 ifade ediyor
olabilir.Cocuk iki resminde de evi siyaha boyarmstir.Bu evdeki rnutsuzluqunu
ifade ediyor olabilir.
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RESiM 19

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsr: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba birlikte fakat sorunlu bir cifttirler. Baba sorumsuz,
anne ise cocuquna ilgi gostermektedir.

Arkadas iliskisi: Saldtrqan, haksizhqa gelemeyen, yenilgiyi kabullenemeyen

Okul durumu: Dengesiz

Resim yorumu: Aileyi karanlrkta cizrnistir.Bu sikmnh olduqunu ifade ediyor
olabilir.Mutlu figurler cizdi, fakat hepsinin kollan ince cizilrnistir.Bu rnutluluqa
ozlernini ve quvenstzliqini ifade ediyor olabilir.

,J

'
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RESiM 20

Yas: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 2 kardes, buyugu

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: Kavqaci

Okul durumu: Basansiz

Resim

yorumu:

Figurler

kucuk

guvensizligini ifade ediyor olabilir.

ve

kag1d1

bos

brrakrrustrr.Bu

onun
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RESiM 21

Ya~: 8

Cinsiyet. K1z

Kardes saytsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: iyi

Resim yorumu: insan fiqurlerinde burunlar cizilrnemlstir.Bu guc;suzlugu ifade
ediyor

olabilir.Babasi

doktor

ve cocuk

babasrru

surekli

goremiyor.Aile

resminde babastrn cizmistir.Bu babaya olan ozlerninden delay: olabilir.
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RESiM 22

Ya~: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 3 kardes, kuc;ugu

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: Orta

Resim yorumu: Resimde canli renkler, karmasik boyama teknigi ve kucuk
fiqurler vardrr.lki ablasmm arasmda kendini kuc;uk ve burunsuz clzrnistir.Bu
onun qucsuzluk

ifadesi olabilir.Aile

resminde anne baba cizilmernlstir.Bu

onlara olan ktzqrnhk ifadesi olabilu.Diqer resimde de ablalan ile oynarken,
fakat kendisini aglarken cizrnistlr.Bu mutsuzluk ifadesi olabilir.
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RESiM 23

Ya~: 9

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayisr: 3 kardes, kugugu

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: Basansrz

Resim yorumu:

Aile resminde

mutlu ifadeler kullamlrmstrr,

vardrr.Bu boyle bir aileye olan ozlerni olabilir.

gulen yuzler

1st

RESiM 24

Ya$: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayndrr.Anne uzaktadrr.

Arkadas illskisi: Dengesiz

Okul durumu: Orta

Resim yorumu: Cocuk aile resminde okulunu clzmistir.Ve

kendisini okula

annesi getirirken cizrnistir.Bu okuldaki mutluluqunu ve annesinin onu okula
getirmesinin ozlerni icinde olduqunun ifadesi olabilir.Diqer resminde de yine
annesine

olan ozlemini

vapur cizerek gostermi$

istediqini bu sekilde ifade ediyor olabilir.

olabilir.Anneye

gitmek
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RESiM 25

Yas: 7

Cinsiyet: K12

Kardes sayrsr: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba ayn

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: Basansiz

Resim

yorumu:

Mutlu fiqurler

ctzmtstlr.Babasma

olan ozlernini

yansitrrus olabilir.Cunku cocuk iki resminde de babasrru cizrnistir.

resmine
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RESiM 26

Yas: 7

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsr: 2 kardes, kuc;OgO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: GOzel

Okul durumu: Cok basarih

Resim yorumu: Aile fertlerini el ele clzmistir.Bu onlarin mutlu aile olduklannm
qosterqesl olabilir.

15S

RESiM 2J

Yas: 9

Cinsiyet: Krz

Kardes sayrsr: 2 kardes, bOyOgO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Olumlu

Okul durumu: Basarrh

Resim yorumu: (;izdigi tom figOrler eksiksizdir.Bu onun duzenini ve dikkatini
gosteriyor olabilir.
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RESiM 28

Ya~: 9

Cinsiyet: K1z

Kardas sayrsi: 2 kardes, buyugu

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Guzel

Okul durumu: Cok basarrh

Resim yorumu:
olabilir.insan

Aile resminde

fiqurlerinde

onlara olan sevgisini

burunlar

guc;suzlugunu qosteriyor olabilir.

yok,

bu kendine

kalplerle
olan

gbsteriyor

quvensizliqini
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RESiM 29

Ya~: 9

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 3 kardes, kOc;OgO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskis]: iyi

Okul durumu: Orta

Resirn yorumu: Aile resmini mutlu bir tabla cizerek qostermistir.Bu
mutluluqunu ifade ediyor olabilir.

onun
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RESiM 30

Ya~: 9

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 2 kardes, bi..iyi..ik kardes

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: Guzel

Resim yorumu: Ailesini kalabalik

olduqunu

qosteriyor

kullanrrustrr.Resrntnde

olabilir.
kendini

clzmistlr.Bu onun arkadaslarina
qosteriyor olabilir.

cizrnistir. Bu onun kalabalik
Diger

resminde

arkadaslanyla

el

ise
ele

bir ailede

cesitli

renkler

oynuyor

olarak

olan sevgisini ve onlarla olan mutluluqunu
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Resim 31

Ya~: 8

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 2 kardes.kucuk

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Olumlu

Okul durumu: Basanli

Resim yorumu: insan figOrlerinde burun cizilmemistir.Bu
qosteriyor olabilir.Resimde

onun g09sOzlOgOnO

canh renkler ve mutlu figOrler kullaruldr.Bu onun

rnutluluqunu qosteriyor olabilir.
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RESiM 32

Yas: 8

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 2 kardesten kuc;Ogu

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Olumlu

Okul durumu: iyi

Resim yorumu: Mutlu aile fiqurleri cizilrnistir.Ancak insan fiqurlerinde

burun

cizilmernistir.Bu onun gu9suzluguno ifade ediyor olabilir.Diqer resminde canh
renkler ve yine qulen yuz ifadeleri vardrr.Bu mutluluk ifadesidir.
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RESiM 33

Ya~: 9

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 2 kardes ki.i9i.igi.i

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: Basanh

Resim

yorumu:

Mutlu,

canh figi.irler cizrnistir.

Bu onun

aile

icindeki

rnutluluqunu gosteriyor olabilir. Resimde duzen vardrr.Bu ailesinin duzenini
gosteriyor olabilir. Diger resminde de canh renkler ve di.izen vardrr.
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RESiM 34

Yas: 8

Ginsiyet: K1z

Kardes sayrsr: 2 kardes buyugu

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Guzel

Okul durumu: Basanli

Resim yorumu: Resimde canh renkler kullanarak mutlu aile resmi cizrnistir.
Annesini ortada ve buyuk cizmistir.Bu anneye olan sevgi ve gi.ivenin belirtisi
olabilir.Aynca

annenin ev icindeki hakimiyetini qosteriyor olabilir.Yine diger

resimde de -canl1 renkler ve mutlu yuzler vardrr.Mutluluqunu · resminde ifade
ediyor olabilir.
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RESiM 35

Ya~: 9

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsr: 2 kardes kO<;OgO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Cok iyi

Okul durumu: <;ok basanh

Resim yorumu: Kalabalik bir aile cizmlstir. Bu onun kardes ozlemini yansitryor
olabilir veya ailedeki yegenlerini de resiminde cizmis olabilir. Mutlu fiqurler
cizmistir ancak insan fiqurlerinde burun cizmernistir. Bu guc;suzluk ifadesi
olabilir.

Diger

kultanrrustrr,

resminde

de

arkadaslan

ile · oynarken

mutlu

ifadeler ·
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RESiM 36

Ya~: 8

Cinsiyet: K1z

Anne baba iliskisi: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: iyi

Okul durumu: iyi

Resim yorumu: Mutlu ve canh renkler kullandi. Bu onun mutluluqunu ifade
ediyor

olabilir.

insan fiqurlerine

guc;suzluguno ifade ediyor olabilir.

burun cizilmernlstir.Burunun

cizilmernesi

16S

RESiM 37

Yas: 9

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 2 kardes

buyugu

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkada~ ili~kisi: iyi

Okul durumu: Basanh

Resim yorumu: Cocuk aile resminde kendini cizmernistir. Bu onun kardesine
olan krskanchq: olabilir. Anneyi kilolu ve buyuk cizdirnistir bu annenin ev
icindeki baskrnltqrru ifade ediyor olabilir.

17(

RESiM 38

Ya~: 9

Cinsiyet: K1z

Kardes sayrsi: 2 kardesin kO<;OgO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Cok gOzel

Okul durumu: <;ok basanh

Resim yorumu: Cocuqun erkek kardesi vardrr. Ancak onu aile resminde
cizrnedi.

Bu kardesine

cocuqu
clzrnlstir.Bu

cizdi.Bu

onun

olan k1skan91ig1
sevdiqi

olabilir.Kardesinin

biri olabilir.Babasmm

yerine
yanmda

onun babaya yakml1gin1 ifade ediyor olabilir.Resimlerde

renkler kullanrrustrr.Fakat
quvensizlik ifadesi olabilir.

bir kiz
kendini
canh

diger resimde insan fiqurlerini kucuk cizrnistir.Bir
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RESiM 39

Ya$: 9

Cinsiyet:

Kardes

K1z

sayrsr: 2 kardesin k090gO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Uyumlu

Okul durumu: Basanh

Resim yorumu: Tum resmi ozenerek boyarrustrr. Resimdeki insan fiqurlerinde
burun

cizilmemistir.

Bu

g09sOzlOgOnO qosteriyor

olabilir.

Cocuk

diger

resminde srruftru cizrnistir.Oqretmenini

buyuk cizrnistir.Bu ona olan quvenini

veya ogretmenini baskmhqmrqosteriyor

olabilir.
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RESiM 40

Yas: 9

Cinsiyet: K1z

Cocuk saytsi: 2 kardesin bOyOgO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: GOzel

Okul durumu: iyi

Resim yorumu: Resimde canh renkler kullanrrustrr.Bu rnutluqunu qosteriyor
olabilir.insan

figOrlerine burun cizilrnemtstir, bu onun gOc;sOzlOgOnO ifade

ediyor olabilir.Diqer resminde insna fiqurlerine burun clzrnistir ve canh renkler
kullanrrustrr.Bundan

· dolayi

arastirmada

ogretmenlerinin

belirttiq] --gibi

cocukalnn bu yaslarda burun figurunu resimde cizmernesi gu9suzluk ifadesi
olarak

yorumlanrnamahdrr.Cunku

birkac

resimlerinde burun figOrOnO kullanrrus olabilir.

resim

cizdikten

sonra

bazi
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RESiM 41

Yas: 7

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas ilisklsi: Kavqaci

Okul durumu: Orta

Resim yorumu: c;ocuk gerek kaqrdrm kullarurm, gerekse renklerin kullarurm
acismdan isteksizce bir resim cizmistir. Ozen gostermemi~tir. Resimde cocuk
yasmm gerektirdigi aynntilara yer vermernlstir. Bu onun aile icindeki herhangi
bir fertle kopukluqunu veya ailenin ilgisizligini gosteriyor olabilir.
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RESiM 42

Yas: 9

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: Tek kardes

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Yenilgiyi kabullenmiyor

Okul durumu: Basanli

Resim yorumu: Resimde anne ve babastru birbirlerinden uzakta cizrnistir. Bu
da anne ve babasrrn krskanmasrrun ifadesi olabilir. Kendini elleri belinde
kizar gibi cizdi.Diqer resminde de canh renkler kuuanrrustrr.
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RESiM 43

Ya~: 9

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 2 kardes buyugu

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Guzel

Okul durumu: Orta
Resim yorumu: Cocuk resminde kardesini kucuk cizrnistir. Cocuk kardeslni
k1skand191 icin kucuk cizrnis olabilir. Yine annesini k1skand191 icin kardesini
annesinin yanrnda ve bnemsiz cizrnis olabilir. Diger resminde ise kucuk
kardesini hie; cizrnernistir.Bu da yine ona olan krskanchqrru gbsteriyor olabilir.
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RESiM 44

Yas: 9

Cinsiyet: Erkek

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas ili~kisi: iyi

Okul durumu: Basansiz

Resim yorumu:
gC1<;suzlOgunOn

insan fiqurlerinde
ve guvensizliginin

ince el ve ayaklar cizrnistir.

Bu onun

ifadesi olabilir. Cocuk annesini

uzakta

cizrnistir. Bu kendinin babaya annesinden daha yakm olduqunu qosteriyor
olabilir. Diger resimde arkadaslari var fakat yine ince fiqurler cizilmistir.
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RESiM 45

Yas: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 2 kardesin bOyOgO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: GOzel

Okul durumu: Basanh

Resim yorumu:
olabilir.

Canll renkler kullanrmstrr, Bu rnutluluqunu

Annesini

ve

kiz

kardesini

ayrn sekildec

ifade ediyor

cizrnistir.

Bu

onlan

ozde~le~tirdigi

icin olabilir. Babasi ile kendinin burnunu cizrnernistir.

onlarm

daha

evde

ogretmenini

guc;suz olduklanrn

ifadesi

olabilir.

Diger

Bu

resimde

cizrnistir. Buyuk bir insan figuru kullanrrustrr.Bu ogretmeninin

baskmhqrru ifade ediyor olabilir.
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RESiM 46

Ya$: 9

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsr: Tek cocuk

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas tliskisi: Akresif

Okul durumu: Orta

Resim yorumu:

Evindeki

rnutluluqunu

canh renkler kullanarak

ve insan

fiqurlerine quler yuzler yaparak qosteriyor olabilir. Fakat insan fiqurlerinde
burunlar clzllmemistir,
insan frqurlertne
olabilir.

bu g09sOzlOgOn ifadesi olabilir. Diger resimde ise

kollanru

cizmernistir.

Bu onun quvensizliqinl

qosteriycr
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RESiM 47

Ya~:8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 2 kardes k090gO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskiei: iyi

Okul durumu: Basanh

Resim

yorumu:

Aile

resminde

kendini

90k k090k

cizrnernistir. Bu onun g09sOzlOgOnO qosteriyor olabilir.

cizrnistir

ve

burun
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RESiM 48

Yas: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsr: 2 kardes ku9ugu

Aile durumu: Anne baba birlikte, sorunlu iliskileri var.

Arkadas iliskisi: Kavqaci

Okul dururnu: Basansrz

Resim yorumu: insan figurleri bazi resimde var bazilannda eksik cizilmistir.Bu
cocuqun icinde bulunduqu karrnasadan dolayi olabilir.iki resimde de koyu
renkleri kullandr.lcinde bulunduqu karmasayi gosteriyor olabilir.
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RESiM 49

Ya~: 7

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 2 kardes k090gO

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Guzel

Okul durumu: Uyumlu, ilgili

Resim yorumu: Anne ile babasrnrn mutlu birlikteliqini
elindeki ciceklerle ifade ediyor olabilir.

resimde babasrrun
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RESiM 50

Yas: 8

Cinsiyet: Erkek

Kardes sayrsi: 2 kardes, kucuk cocuk

Aile durumu: Anne baba birlikte

Arkadas iliskisi: Uyumlu

Okul durumu: Olumlu

Resim yorumu: Mutlu bir aile tablosu cizrnistir. Buyuk kardesini kendinden
uzakta cizrnistir. Abisini krskaruyor veya abisi ile arasrrun iyi olmadiqmm
qosterqesi olabilir. Serbest resimde tom sayfanm tarnarruru kullanrrustrr. Bu
baqlarnda kendine quven' olan bir cocuk olabilir.

Ek 3: Ogretmende istenen bilgiler Ek 3 'de sunulmu~tur.
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Ogretmene cocuklar hakkrnda ytineltilen sorulann cizelqesi:

1. Yas

2. Cinsiyet

3. Kardes sayis:

4. Aile durumu

5. Arkadas ili~kisi

6. Okul durumu

7. Resim yorumu (Ogretmen, cocuqun c;izdigi fiqurlerin ne anlama geldigini
cocuqa belli etmeden sorrnus ve ondan resmi anlatmasrru tsternisur. Bu
baglamda

resmin

yorumlanmasmda

tigretmenden

uzman qorusler resmi yorumlamam1z1 saqlarrustir).

alman

bilgiler

ve

