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İHTİYAÇ ANALİZİ 

1. PLANLAMA  

Hedef Kitle   

Bahçeşehir Güzelbahçe Koleji Anaokulu 5 yaş öğrencileri  

İhtiyaç Analizi 

Aşağıdaki tablo 1 de öğrenci ihtiyaç analizinde yer alan uygulama basamaklarını geçekleştirdikten sonra 

öğrencilerin yüzde 67’sinin ana ve ara renkleri ayırt edemediği gözlemlenmiştir. Bu öğrencilerin ana ve ara 

renkleri uygulamalı olarak öğrenecekleri bir öğrenme ortamına ihtiyaç olduğu saptanmıştır. 

Katılımcılar   

Özel Bahçesehir Güzelbahçe Kolejinde görev yapan farklı branş da 2 okulöncesi ve 1 görsel sanatlar öğretmeni 

Kırmızı sınıfın Sınıf mevcudu12 öğrencidir. Çalışmaya 12 öğrenci katılmıştır. 

2. VERI TOPLAMA  

Katılımcı Sayısı: 12 

Takvim: 21 Aralık- 24 Aralık 2015 tarihleri arasında grup etkinliği yapılmıştır. 

3. VERI ANALIZI  

Analiz  

Uygulama analizi Tablo 1 de verilmiştir.  
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Tablo 1: Öğrenci İhtiyaç Analizi  

Uygulama Öğrenci  

Hazır çiçek resimleri 

öğrencilere dağıtıldı. Bu 

çiçekleri sadece ana renkleri 

kullanarak boyamaları 

istendi. 

 

% 33’ ana renkleri 

biliyor. 

- %67’si bilmiyor. 

- 1 kişiyi resimde farklı 

renkte boyamasına 

rağmen doğru renkleri 

söylediği için biliyor 

olarak kabul ettik. 

Öğrenme merkezlerinde 

bulunan oyuncaklar içinden 

ara renklere sahip 

oyuncakları kendi 

poşetlerine doldurmaları 

istenmiştir. 

- %17’si biliyor. %83’ü 

ana renkleri ayırt 

edemiyor. 

-  

  

İhtiyaç analizi yapılırken herhangi bir yönlendirme yapılmamış ve herhangi bir geri bildirimde bulunulmamıştır. 

 

4. SONUÇ RAPORU HAZIRLAMA  

Projenin Hedefi  

Okulöncesi 5 yaş grubundaki öğrencilere ana renkler nasıl öğretilmelidir? 

Ne Öğrenilmesi Amaçlanıyor? 

Ana renklerin öğrenilmesi 

Birbirinden farklı dokuların farkına varması  

Ritim eşliğinde ara renklerin keşfedilmesi. 

Ana ve ara renkleri kullanarak pop art yaklaşımında ürün ortaya çıkartmak. 
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Projenin işlevi   

Öğrencilerin ana renkleri tanımlayabilmesi, ara renklerden ayırt edebilmesi ve ana renkleri karıştırarak ara 

renkleri oluşturabilmesi bilişsel ve psikomotor anlamda gelişmelerine destek sağlayacaktır. 

Bu ihtiyaca yönelik, görsel sanat dersi kapsamında yapılabilecek uygulamalar Bahçeşehir Güzelbahçe Kolejinde 

değerlendirilmiştir. Çocukların çevresindeki renklerle farkındalık düzeyinde gelişim göstermeleri hedefi göz 

önünde bulundurularak programın düzenlenmesi düşünülmüştür. 

  

ÖĞRENEN KİŞİ VE BAĞLAM ANALİZİ  

1. ÖĞRENEN KİŞİNIN ÖZELLIKLERI  

A. Genel Özellikler  

Yaş: Anasınıfı 5 yaş öğrencileri 

Cinsiyet: Toplam 12 öğrenci.  6 kız, 6 erkek 

Öğrenim gördüğü sınıf düzeyi: Güzelbahçe Bahçeşehir Koleji 5 yaş anasınıfı öğrencileri 

 

GÖREV ANALİZİ  

1. KONU ANALIZI  

  

5 yaş grubu öğrencileri ana ve ara renkleri öğrenirken sanat dalı olan Pop Art sanatı kullanarak ürün ortaya 

çıkarması.  

Kavramlar: Ana renkler (kırmızı –mavi –sarı) Ara renkler (turuncu-mor-yeşil) 

2. İLKELER VE KURALLAR 

  

1. Pop Art sanatını kullanarak ana renk ve ara renklerin öğrenilmesi. 

2. Ana renklerin arasına ara renkler yerleştirilir. 

3. Kâğıt üzerinde renk karışımlarının özellikleri anlatılır. 

4. Ana renklerin kırmızı-sarı-mavi olduğu ara renklerin turuncu-mor-yeşil olduğu  

5. Kırmızı ve sarının karışımından turuncu olduğu 

6. Mavi ve kırmızının karışımından mor olduğu 

7. Mavi ve sarının karışımından yeşil olduğunu söylemesi ve uygulaması hedefleniyor. 
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YÖNTEMLER 

1.Oyun merkezlerinde ana ve ara renklerden oluşan oyuncakları öğrencilerin bulması. 

2.Topladıkları oyuncakların hangi renklerde olduklarının öğrencilerin tek tek söylemesi. 

3.Powerpoint sunusu çocuklara gösterilmesi ve sunuda bulunan ana ve ara renklerden oluşan çiçeklerin 

öğrenciler tarafından bulunması. 

4.Pop-Art resimlerinin öğrenciler tarafından incelenmesi ve ardından ana ve ara renklerde resimler yapmasının 

sağlanması. 

5.Çiçek resimlerinin ana ve ara renklerde öğrenciler tarafından boyanması  

6.Öğrencilerin değerlendirme sorularına cevap vermesi. 

 

 

 

 

 

 

                             YÖNTEM ANALİZİ ÖĞRETİM HEDEFLERİ 

Analiz 

Öğrencilere renk bilgisiyle ilgili 
ihtiyaç analizi yapılır. Sonuca 

göre: Ana Renkler Nasıl 
Öğretilmelidir? 

Tasarım 

Öğrenciler, ana ve ara renkleri 
nasıl keşfederler? 

Geliştirme 

Ana ve ara renkleri kullanarak nasıl 
ürün ortaya çıkarırlar. 

Uygulama 

Pop art sanatında ürün ortaya 
çıkarırken renkleri neye göre 

seçecekler. 

Değerlendirme 

Ortaya çıkan ürün hakkında ve 
süreç içinde yapılan 

değerlendirmeler nasıldır? 
Program yeterli midir? 
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Öğrenciler öğrenme 
merkezlerinden ana 

renklerde eşya toplar. 

Öğrenciler, ritim 
eşliğinde  ana renleri 

karıştırarak ara 
renkleri keşfederler. 

Öğrenciler, ana ve ara 
renkleri kullanarak 

pop art sanat ürünü 
ortaya çıkarırlar. 
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HEDEFLER 

Bilişsel Alan: 

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.  

 

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

Göstergeleri:  Nesne/varlığın rengini söyler. 

 

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. 

Göstergeleri:  Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. 

 

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.  

Göstergeleri:1. Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.  

Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır. 

 

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır.  

Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. 

 

Kazanım 20: Nesne/sembollerle grafik hazırlar. 

Göstergeleri:1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. 

 

Dil Alanı: 

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. 

Göstergeleri:  Sözel yönergeleri yerine getirir.  Dinledikleri/izlediklerini açıklar.  Dinledikleri/izledikleri 

hakkında yorum yapar.  

 

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. 

  

Motor Alan: 

 Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri: 14. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.  

 

Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.  

Göstergeleri:1. Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.1 

  

                                                   
1
Okul Öncesi Kazanım Ve Göstegeleri,2016, http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf, 8.1.2016 
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ÖĞRETİM STRATEJİLERİ  

  

Hedef  Kavram  Strateji  Sunum  Materyal 

  

* Nesne ya da varlıkları 

gözlemler. 

 

* Nesne ya da varlıkların 

özelliklerini karşılaştırır. 

 

Küçük kas kullanımı 

gerektiren hareketleri 

yapar. 

 Değişik malzemeler 

kullanarak resim yapar. 

 

  

Mavi-Sarı-

Kırmızı ana 

renkler 

  

Öğrencilere 

Çiçek 

resimlerinin 

olduğu kâğıtlar 

dağıtılarak 

anlatım 

yapılmadın 

boyaların 

kullanılması 

istenir 

  

Öğrenciler boyadıkları 

çiçekleri inceleyerek 

ana renkte boyananları 

tespit ederler.  

  

                     

Materyallerin 

tanıtımı. 

Boya kalemi 

A4 boyutunda içi 

boş çiçek resimleri 

 

 

*Nesne/durum/olaya 

dikkatini verir. 

 

*Nesne ya da varlıkları 

gözlem Kazanım 5: 

Müzik ve ritim eşliğinde 

hareket eder.  

 Bedenini kullanarak 

ritim çalışması yapar 

 

Sözel yönergeleri yerine 

getirir.   

 

Kırmızı-sarı= 

Turuncu 

Mavi-Sarı= 

Yeşil 

Mavi-

Kırmızı=Mor 

Ana renkleri 

karıştırarak ara 

renklerin 

keşfedilmesi 

Öğrencilere Ana 

renklerin anlatılması ve 

Yere serilen poşetler 

üzerinde ana renkleri 

karıştırarak ara renkleri 

deneme yanılma yoluyla 

keşfetmesi 

Bu çalışma müzik ve 

ritim ile desteklenerek 

yapılmıştır. 

 

 

Ana renk 

boya poşetler 

fırça 

projeksiyon 

müzik 

sistemi 
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*Dinledikleri/izlediklerin

in anlamını kavrar. 

 

 

 

*Dinledikleri 

/izlediklerini çeşitli 

yollarla ifade eder. 

Nesne/sembollerle grafik 

hazırlar. 

Ana ve ara 

renklerin 

birbiriyle 

olan 

bağlantısı 

renk kâğıt 

üzerinde 

gösterimi,  

 

Pop Art 

sanatının 

tanıtılması ve 

ana-ara 

renklerden 

oluşan bir Pop 

Art çalışmasının 

yapılması 

 

Öğretmen çocuklara 

Pop Art ile ilgili sunu 

izletir. Pop Art sanatını 

tanıtır. 

Ardından çocuklarla 

birlikte Pop Art sanat 

dalında ana ve ara 

renkleri kullanarak nasıl 

bir ürün yapacakları 

hakkında konuşulur. 

Gruplara ayrılan 

öğrenciler seçmiş 

oldukları renkli artık 

malzemeyi ana veya ara 

renk olmasına göre 

fonda tam tersi renkleri 

kullanmaya özen 

göstererek ürünlerini 

ortaya çıkarmayı 

hedefler. 

 

*Pop Art resimleri 

 

Pop Art sunusu 

(renkli malzemeler, 

boya, kâğıt ) 

 

 HEDEFLER VE DEĞERLENDIRME ARAÇLARI   

Tablo 1: Renklerin olduğu tabloda öğrenme merkezinden toplanan eşyaları yerleştirirler ve kendini 

değerlendirir. 
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Tablo2: Pop art öğrenci çalışması değerlendirme 

 

 

 

 

 Tablo3: Hazır çiçeklerlerle boyamanın genel değerlendirilmesi 

 

 

 

Çiçek formunda dağıtılan resimler ana renklerde boyanması istendi. 

Öğrencilerin yaptığı resimlerin soru-cevap tekniği ile değerlendirilmesi. 

 

 

SONUÇLAR   

 

 Bu çalışmada ihtiyaç analizinden yola çıkılarak, 5 yaş okulöncesi grubunun ana ve ara 

renkler ile ilgili çalışmalar yapması planlanmıştır. Bu planlamalardan biride hazır çiçek figürünü 

boyama etkinliğidir. Bu çalışmanın ilk uygulamasında % 67 oranında öğrenci ana renkleri 

tanımlayamamış. Etkinliklerin sonunda çiçek boyama etkinliği yeniden uygulanmış,  %83 oranında 

başarı elde edildiği gözlemlenmiştir. Belli peridotlarla yapılan ana ve ara renk çalışmaları sonucunda 

başarıya ulaşıldığı görülmüştür. 

 Öğrenme merkezinden oyuncak toplama etkinliğinde renklerin analizi yapılmış. Öğrencilere 

seçmiş oldukları oyuncakların hangi renk olduğu tek tek sorularak cevapları alınmıştır. Değerlendirme 

araçları renk sınıflandırması tablosunda genelde öğrenciler doğru renkleri yerleştirebilmiştir. % 83 

oranında başarı elde edilmiştir. Bu yapılan çalışmalarla uygulama başarısının artığı gözlemlenmiş. 

Verilere dayalı sonuçlara ulaşılmıştır. ADDIE modelinin, ara ve ana renklerin öğrenilmesinde 

etkinliklerin tasarlanma aşamasında uygun bir öğrenme tasarımı modeli olduğunu söyleye biliyoruz. 
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KAYNAKÇALAR 

1- http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf 
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TABLO1: Oyun Merkezinden oyuncak toplama 
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TABLO2: Çiçek Boyama 

                     

  

TABLO3: Renk Ritim Çalışması 

 


