
Sevgili Velilerimiz Merhaba,
2020-21 Akademik yılının son PDR bülteninde sizlerle buluşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
 
COVID-19 pandemi koşullarında sanatın toplumsal rolü ve küresel
düzeyde yaşanan koronavirüs krizi sırasında sanatın birleştirici ve
iyileştirici gücünün yadsınamaz olduğunu düşünerek sizden
ayrılmadan önceki bu son bültenimizde sanatı ele almak istedik.
 

İngiliz sanatçı Martin Creed ‘in  "Everything is Going to be Alright" çalışması, geniş bir duvar boyunca
uzanır ve kendini cömertçe açığa çıkarır.  Creed’in çalışması umut verici, tanıdık ve güven verici bir sözü
içeriyor aslında ve sanki mevcut belirsizliklerin ortasında önümüze çıkan zorluklara nazikçe selam
veriyor ve bizi gülümsetiyor değil mi?

Gerçekten de, Sanat ruhun görselleşmesidir; sözün bittiği yerde, konuşularak anlatılmayanların ifade
edilmesidir. Birey yaratıcılık yoluyla dış dünya ile bağlantı kurar, duygularını yönlendirir, sorunlarını ifade
eder ve öz farkındalığını arttırır. Sanat yolu ile iç dünyamıza yolculuk yaparız ve ürettiğimiz çalışmalarla
bu yoldaki keşfettiklerimizi görselleştiririz.
 
Özellikle, zorlayıcı zamanlarda insanlar sanata her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Salgın sona
erdiğinde ve yaşam yeniden canlanmaya başladığında, sanatın tüm dallarına, toplumsal iyileşmenin
aracıları olarak önemli görevler düşeceğine inanıyorum.
 
Sibel Yalkın
Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı

Okulöncesi

“Oyunun İyileştirici Gücü”

Pandemi dönemi her çocuk için anlamlandırması ve değişiklikleri tolere edebilmeleri için oldukça
zorlayıcı bir yıldı. Bu dönemde Okulöncesi çağındaki çocukların zorluklarla başa çıkabilmek, durumu
kabul etmek ve anlayabilmek için sığındıkları en önemli şey “oyun” oldu. Etkileşim içinde oldukları
dünyayı ve değişen düzeni oyun sayesinde anlamlandırmaya çalıştılar.
Bazen kendi başlarına bazen arkadaşlarıyla veya ailesiyle oynadıkları oyunlar, korkularını ve kaygılarını
yenmeye ve kendilerine yeni bir dünya yaratmalarına ve keşfetmelerine olanak sağladı.
Bu noktada ebeveyn olarak yapabileceğimiz; çocuklarımız oyunlara bizleri dahil etmek istedikleri sürece
zihnen ve bedenen orada olmaya, onun zorluklarını, dış dünya ile mücadelesini nasıl oyuna taşıdığına
şahit olmaya devam etmek olmalı.
Oyunun akışına müdahale etmeden, bir şey öğretmen çabasında olmadan sadece çocuklarımızın
yanında olmaya, yaşadıklarını değiştirmesine ve dönüştürmesine, sakinleşmesine yardım edelim. Bazen
sessiz kalarak, bazen duygularına, düşüncelerine ayna tutarak iç dünyasında neler olup bittiğini
kavramasına destek olalım.
 
Kendi hikayelerini oluşturmalarına fırsat verelim.
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Oyun önerisi: Roy's Story Cubes 

İlkokul
“Yaza Hazırlanırken İyi Olma Halimiz”

Mutluluğumuzun ve iyi olma halimizin iplerini kendi elimizde tutabildiğimiz sürece, dış dünyada olup
bitenler karşısında ipi ne kadar uzun ya da kısa tutacağımıza kendimiz karar verebilir ve duygu
kontrolümüzü daha kolay sağlayabiliriz. Bu ay hem öğrencilerimizle hem de öğretmenlerimizle, bir
mutluluk takvimi paylaşarak odaklarını  kendilerinin ve ötekinin iyi olma hallerini destekleyecek
önerilere çektik. Sevdiğin filmi sevdiklerinle izlemek, toprağa yalınayak basmak, kendini bir de sevdiğin
insanlardan dinlemek, su şişesinin içine atılan birkaç dilim çilek, gerilen bedeni rahatlatacak yoga
çalışmaları basit ama keyfimizi yerine getirecek şeyler arasındadır.

Havaların güzelleşmesi ve yaz tatilinin
gelmesiyle umuyoruz ki gelecek aylarda daha
rahat bir şekilde açık alanlarda zaman
geçirebileceğiz.  Bu fırsatlar söz konusu
olduğunda, çocukları ekransız zaman için teşvik
etmek de daha kolay olabilir.  Bir yandan da
bilgisayar oyunları çocuklar için her daim
oldukça cazip bir araçtır. Ekranları yasaklamak
yerine, günü birçok alana hizmet edecek şekilde
(beslenme-uyku-etkinlik-aktivite/hareket-ekran-
aileye da arkadaşlarla sosyalleşme -serbest
zaman) planlamak dengeli bir rutinin
oluşmasına yardım eder. Bu konuyla da
bağlantılı olarak velilerimizle yaptığımız veli
paylaşım grubunda “Güvenli Teknoloji Kullanımı
ile Yaza Hazırlık” konusunu ele aldık.
Öğrencilerimizin teknolojiyi nasıl güvenli bir
şekilde kullanacaklarını değinip,
öğrencilerimizin yaz dönemini daha verimli
geçirmelerini sağlayacak önerilerilerimizi
paylaştık.

Yaz tatili yaklaşırken ekran ve teknoloji kullanımı üzerine bilgilerinizi tazelemek isterseniz sene içerisinde
Doç. Dr. Yavuz Samur ile gerçekleştirdiğimiz “Teknoloji, Çocuğum ve Ben” konulu seminerimizi Hisar
Okulları Youtube hesabından izleyebilir ya da kendisinin “1 Yeni Bildiriminiz Var” kitabından
faydalanabilirsiniz..
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Ortaokul
"Psikolojik İyi Olma Hali: Pencere - Sanat Etkinliği"

Pandemi başladığından beri hem bizleri hem de öğrencileri zorlayan çok fazla değişiklik oldu. Eğitim
süreci, sosyal aktiviteler, arkadaş ve aile ilişkileri değişim ve dönüşüme uğradı. Öğrencilere ilk başlarda
evde olmak, evden derslere katılmak konforlu geldi. Ancak bir süre sonra enerjilerini yönlendirecekleri
aktivitelerin kısıtlı olması, arkadaşları ile yüz yüze görüşememeleri, rutinlerinde bulunan sportif
faaliyetleri yapamamaları onların zaman zaman öfke, hayal kırıklığı, sıkıntı gibi zor duyguları
hissetmelerine neden oldu. İsteklerini, planlarını, enerjilerini ya kısıtlamak ya da ertelemek zorunda
kaldılar. Bu süreçte  psikolojik sağlamlık için önce kendi iç kaynaklarına odaklanmaları, ruhsal
kapasitelerini fark etmeleri ve kullanmalarına yönelik planlamalar yaptık.
 
Bu bağlamda hazırladığımız rehberlik dersimizde öğrencilerimizin zorlayıcı yaşantıların etkileri
konusunda  hem hissettikleri zor duyguları konuşmalarını hem de geleceğe dair beklentilerini ifade
edebilmelerini hedefleyen Pencere - Sanat etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz önce süreci
özetleyen bir cümle ya da kelime ile etkinliğe giriş yaptılar. Daha sonra Pencere metaforu kullanılarak
gelecek ile ilgili umut, istek ve düşüncelerini resim, yazı veya sözlü olarak ifade ettiler.
 
Bu çalışmanın paralelinde siz velilerimize pandemi sürecinde öğrencilerimizin  içinde bulundukları
gelişim dönemlerini dikkate alarak; hem akademik hem de duygusal açıdan destek olurken
yararlanabileceğiniz, faydalı olacağını düşündüğümüz önerilerin bulunduğu bir bülten hazırladık.
 
Çocukların kaygılarını biz yetişkinler de hissediyoruz. Ancak;

Bizim zor duyguları taşıma kapasitemizin çocuklarımızdan daha fazla olduğunu unutmayalım.
Bizler kendi korku ve kaygılarımızı kontrol altına almazsak, çocuklarımız bu durumu tehdit edici
ve başa çıkılmaz bir olay olarak algılayabilirler.
Hissettiklerini paylaşmaları ve sırtlarını bizlere yaslayabilmeleri için onlara alan açmak çok
kıymetlidir.
Geleceğe yönelik planları konuşmak, gidilecek konserlerden, gezilecek ülkelerden, seçeceği
mesleklerden bahsetmek umutları güçlendirmek açısından iyi gelecektir.
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Lise
“Beden Farkındalığı ve Bedenimizle İlişkimiz”

Toplumsal normlar, popüler kültür sisteminin kar amacı nedeniyle sürekli yenileniyor ve moda
sektörünün değişen trendlerinden etkileniyor. Diziler, televizyon programları, reklam işbirlikleri, sosyal
medya, kişileri ideal bedene yönlendiren sayısız mesaj içeriyor. Filtresiz fotoğraflarımız yok denecek
kadar azalırken, hepimiz birer photoshop uzmanı haline geliyoruz. Tüm bunların sonucunda, ten
rengimiz, vücut ölçülerimiz, yara izlerimizle “biz” olduğumuz farkındalığından uzak, bedenlerimize bir
nesne gibi bakmaya ve onu eleştirmeye devam ettikçe aslında bedenimizle temasımız kesiliyor ve ondan
uzaklaşıyoruz. Kusursuz/ideal bedene sahip olmanın neredeyse zorunluluk olarak gösterildiği
günümüzde, büyüme çağındaki gençlerin bu durumdan fiziksel ve ruhsal olarak oldukça olumsuz
etkilendiğini söyleyebiliriz. Var olan dayatmalarla önce kendi bedenlerine dair algıları zedelenmeye
başlayan gençler, ardından pek de farkına varmadan ötekinin sınırlarına girerek, onların bedenlerine
dair yorumlarıyla ve yargılarıyla karşısındakilere düpedüz zorbalık yapabiliyorlar.

Bu farkındalıktan hareketle, tüm sınıf seviyelerinde yaptığımız rehberlik paylaşım saatlerimizde
öğrencilerimizle "Güzel/Yakışıklı olmak ne demek?", "Bu bilgiler bize nereden gelip yerleşti?", "Normali,
ideali belirleyen ne?", "İdeal güzellik anlayışının neresindesiniz?" gibi sorulara birlikte cevap aradık.
Çeşitli görseller ve videolarla desteklediğimiz ders içeriğimizde beden aşağılama (body shaming)
kavramından, birbirlerimizin bedenleri hakkında yaptığımız yorumların duygular üzerindeki
etkilerinden, bunun aslında bir zorbalık olduğundan bahsederken; beden olumlama hareketinin ne
olduğunu ve ne olmadığını tartıştık.
 
Öğrenci paylaşımlarımızın paralelinde, her ay lise akademik kadrosuna yönelik hazırladığımız
makalelerin, Mayıs ayına ait başlığını “İdealin Gölgesinde Bedenimizle İlişkimiz” olarak belirledik.
Böylelikle, öğretmenlerimizin hem kendileriyle, hem de öğrencileriyle ilişkilenirken makalede yer
verdiğimiz konulardan fayda sağlamalarını hedefledik.
 
Siz velilerimizin de önce kendi bedenlerinizle kurduğunuz ilişkinin farkında olmanız, çocuklarınızla bu
konuda kuracağınız iletişimde önemli rol oynamaktadır. Ev ortamında yapacağınız sohbetlerde medya
araçlarının sunduğu güzellik algısına dair manipülasyonları çocuklarınızın anlamalarına yardımcı
olmanız, bedenlerinde beğenmedikleri yerler kadar, beğendikleri yerlere de işaret eden beden
bütünlüğüne vurgu yapmanız faydalı olacaktır.
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Çocuklar için Doğal Bir İyileşme Yolu: Sanat

Sanatın İyileştirici Gücü

Sanat çok eski zamanlardan bu yana birçok kültürde iyileşme amacıyla kullanılan yöntemlerden bir
tanesidir. Yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak düşünebileceğimiz sanat çalışmaları duygu ve
düşüncelerimizin dışa vurumudur. Varoluşundan bu yana öncelikle kendini iyileştirme ihtiyacı sonucu
doğan sanat eserlerinin toplumu ortak ve bağlayıcı zorluklara karşı bir araya getiren, duygusal
çatışmaları uzlaştıran, farkındalığı arttıran, sosyal becerilerin gelişmesine olanak sağlayan, davranışları
yöneten, gerçeğe yönelten ve problemlerin çözülmesine katkı sağlayan özellikleri gözlemlenmektedir. 

Herhangi bir sanat dalıyla aktif olarak uğraşıp üretim yapmak bizi
günlük yaşamın stresinden uzaklaştırırken kendi iç sesimizi dinlemek
için de bir fırsat yaratır. İlgi alanımız müzik, resim, fotoğraf, seramik,
maket yapımı vb. ne olursa olsun dış dünyadan uzaklaşıp kendimiz
için bir şeyler yapmamızı sağlar. Böylece günün yorgunluğunu ve
gerginliğini gidermek için mola vermemiz ve deşarj olmamız mümkün
olur.

İç dünyamızı rahatlıkla ortaya koyabileceğimiz, kendimizi açıkça
ifade edebildiğimiz bir alandır sanat. Duygu ve düşüncelerimizi
serbest bırakırsak, iç sesimizi daha fazla duyduğumuzu, endişe
ve kaygılardan arınıp rahatladığımızı ve gevşediğimizi fark ederiz.

Bir sağaltım yolu olarak sanatı diğer yöntemlerden ayıran en güçlü özelliklerden birisi kişilerin
hayatlarındaki zorlayıcı yaşam olaylarını araya bir materyal koyarak, daha az rahatsız edici ve yumuşak
bir şekilde ele almalarını sağlamasıdır. Bu nedenle, şu an içinde bulunulan pandemi süreci de dahil
olmak üzere, kayıp, yas, savaş, doğal afet gibi farklı travma durumlarında ortaya çıkan çeşitli
düzeylerdeki birçok ruhsal zorlukla sanat terapisi yöntemleri kullanılarak rahatça çalışılabilir. 

Ayrıca sanatın bu süreçleri deneyimleyen çocuk ve yetişkinler
için yaşadıkları olaylar karşısında hissettikleri yoğun duyguları
azaltma konusunda da önemli bir araç olduğu söylenebilir.

2. Dünya Savaşı dönemindeki toplama kamplarında kalan
çocukların şiir ve resimlerinden oluşan I Never Saw Another
Butterfly isimli kitap ve 11 Eylül olayları sonrasında Amerika’da
yaşayan çocukların duygularını ifade etmek için hazırladıkları
resim, şiir, hikaye ve mektuplardan oluşan Messages to Ground
Zero bu duruma örnek olabilecek iki farklı çalışma olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Sanat Çocuklara Neler Kazandırır?
Sanat tüm yetenek seviyesindeki çocuklar ve gençler için yaratıcı becerilerin, zorlayıcı
duygularla/deneyimlerle baş etmenin ve ifade gücünün gelişimini destekleyici bir role sahiptir. Sanatın
faydası, beceri veya yeteneğimize bağlı olmadığı gibi, ortaya çıkan sanatsal ürünle de ilgili değildir.
Çünkü sanatın faydası sürecin kendisidir. Kimliğini bulmaya, anlamaya ve oluşturmaya çalışan çocuklar
ve gençler fikirlerini, bakış açılarını ve duygularını anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olan
sanattan büyük fayda sağlayabilirler. Ayrıca sanatın; bireysel ve toplumsal bazda değişim yaratacak
fikirlerin üretilmesi, problemlere çözümler bulunması gibi diğer yeteneklerin de ortaya çıkmasını
destekleyici bir güç olduğu söylenebilir.

Kimliğini bulmaya, anlamaya ve oluşturmaya çalışan çocuklar ve gençler fikirlerini, bakış açılarını ve
duygularını anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olan sanattan büyük fayda sağlayabilirler. Ayrıca
sanatın; bireysel ve toplumsal bazda değişim yaratacak fikirlerin üretilmesi, problemlere çözümler
bulunması gibi diğer yeteneklerin de ortaya çıkmasını destekleyici bir güçtür.

Sanatsal faaliyetlerin sosyal ve duygusal gelişim üzerindeki etkilerinin yanı sıra bilişsel gelişim üzerinde
de etkisi yadsınamaz.

Sosyal ve duygusal gelişim üzerindeki etkilerinin yanı sıra bilişsel gelişim üzerinde de sanatsal
faaliyetlerin etkisi yadsınamaz. Fizyolojik olarak insan beyni, sol ve sağ yarım küre olmak üzere 2
kısımdan oluşur. Sol beyin, mantıksal düşünme ve analitik süreçlerde kullanılır. Sağ beyin duygusal algı,
sezgi ve yaratıcılıkta kullanılır. Bir kişi sanat yapma gibi yaratıcı çabalara girdiğinde daha çok kullanılan
sağ beyindir. Kişi sanatsal faaliyetlerde bulunduğunda beynin sağ yarım küresini uyararak ve çalıştırarak
hemisferler arasındaki bağlantıyı güçlendirir böylece bilişsel becerileri olgunlaşır. Sağ beyin, sol beyin
gibi gelişir ve her iki hemisfer birlikte çalışarak zihnin tam potansiyelini elde edebilir.

Fizyolojik etkilerin yanı sıra, çocukları sanatla buluşturmanın diğer yararlarından bazıları şunlardır:

Çocuğunuz gözlem yapmayı, tanımlamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenir.
Çocuğunuz sözlü ya da sözsüz duygularını ifade etmeyi öğrenir.
Çocuğunuzun problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini, dans, müzik, tiyatro ve sanat
yapma becerilerini, sanatın dil ve kelime dağarcığı deneyimlerini kazanmasına yardım eder.
Çocuğunuz birden fazla doğru görüş, birden çok bakış açısı bulunduğunu keşfeder
Çocukları dünya kültürleriyle tanıştırır.
Çocuğun özgüven becerisini geliştirmesine yardım eder.  Çünkü sanat yapmak için tek doğru yol
yoktur, her çocuk orijinal sanatsal eserlerinden gurur duyabilir.

Evde Ailece Yapabileceğiniz Sanat Çalışmaları

Özellikle stresli zamanları yönetmek için faydalı
olan sanatsal etkinlikler, ev ortamında da hem
çocuklarımızın hem bizim sakin kalmamıza, bir
şeyler üretmemize, yaratıcılığımızı ve hayal
gücümüzü geliştirmemize yardımcı olur.

Yaratıcılık öğrenilemez ancak uygun koşullar
oluşturulduğunda geliştirilebilir. Bu konuda
Picasso’ya ait bir özdeyiş şöyledir: “Her çocuk
bir sanatçıdır. Esas mesele büyüdüğünde
sanatçı kalabilmektir.”
 

Evimizde olduğumuz zamanlarda ailece kaliteli ve keyifli geçmesi için eğlenceli aktiviteler yaparak günü
en iyi şekilde değerlendirmeniz için etkinlik fikirlerini sizler için derledik:

İnternetten evde yapılabilecek bir egzersiz videosu bularak ailece egzersiz yapabilirsiniz.
Çocuklara uygun yoga ve egzersiz videolarını takip edebilirsiniz. Ailece yapılan bu aktivite
çocuğunuzla ilişkisel bağınızı geliştirirken ona fiziksel olarak da yararlı olacaktır.
Çocuklarla birlikte küçük bir senaryo yazarak evin içinde kısa bir film çekebilirsiniz. Bu aktivite
çocukların yaratıcılığına katkı sağlarken onların empati ve duygusal ifade becerilerini de
destekler.
Birlikte kurabiyeler yapıp süsleyebilirsiniz.
Kendi kutu oyununu yaratmasını destekleyebilirsiniz.
Hayal gücünüzü kullanarak birlikte bir hikaye yazabilirsiniz.
Dikiş dikmek, maket yapmak gibi el işi etkinlikleri yapabilirsiniz.
Birlikte ahşap bir eşyayı ya da mobilyayı boyamayı deneyebilirsiniz.
Bitki yetiştirebilirsiniz. Fide dikmek ve her gün onların gelişimini izlemek gerçekten çok
ödüllendirici, aynı zaman da eğitici olacaktır.
Temalı film gecesi düzenleyebilirsiniz.
Karaoke gecesi düzenleyebilirsiniz.
Evde bulunan eski gazete ve dergilerden yararlanarak “kendinizi anlatan” bir kolaj çalışması
yapabilirsiniz.
Büyük bir resim kağıdı üzerinde ailece çalışarak bir aile ormanı resmi çizebilirsiniz. Bu çalışması
herkesin bireysel çizdiği resimleri ortak bir resim kağıdına yapıştırarak bir araya getirdiği şekilde
de yapabilirsiniz.

Farklı Sanat Dallarının
Çocukların Gelişimlerine Katkıları

Müzik

Hayatımızda önemli bir yere sahip olan müzik, kültürel ve
sanatsal anlamda oldukça etkili bir aktarım aracıdır. Ruhsal
rahatsızlıkları önleyebilmek ve tedavi edebilmek amacıyla
yüzyıllardır kullanılan birçok farklı yöntemin arasında yer alan
müzik, çocuğun duygusal boşalımını ve rahatlamasını sağlayarak
gerginliğini azaltırken tedavi edici işlevini de yerine
getirmektedir.

Müzik, öncelikle şarkı ve tekerlemeler yoluyla okul öncesi dönemindeki çocuğun dil gelişimine katkıda
bulunur. Ayrıca, okuma yeteneğini de olumlu etkilediği görülmektedir. Yapılan pek çok çalışmada, müzik
eğitiminin çocukların okuma düzeylerine ve harfleri doğru seslendirme oranlarına önemli ölçüde katkı
sağladığı belirtilmektedir. Müzik eğitiminin olumlu etkisi, okumanın yanı sıra öğrenme ve yaratıcılıkta da
kendini göstermektedir.

Çocuğun müzik ilgisini geliştirmek için onu müzikle tanıştırmak adına belirli bir program oluşturulabilir.
Örneğin, çocukla birlikte evde zaman zaman televizyon seyretmek yerine müzik dinlemek, konserlere
gitmek gibi. Uyku öncesi klasik müzikle uykuya geçişi sağlamak, uyumayı kolaylaştırdığı gibi çocuğun
müziğe ilgisinin gelişmesini de sağlar. Ancak bütün bunları yaparken çocukları keşfetmek, hangi müzik
türüne daha fazla ilgi duyduğunu, müzik kulağı olup olmadığını belirlemek önemlidir. Çocuklar ilgileri
doğrultusunda yönlendirilip ve bir müzik aletini çalması yolunda yüreklendirilebilir.

Resim

Resim, kendini ifade ve karakterini ortaya koyma
etkinliğidir. Çocuk yalın bir anlatım aracı olan
resim yoluyla iç dünyasını yansıtır. Duygu ve
düşüncelerini dile getirir. Resim, çocuğun küçük
kas gelişimine, el göz koordinasyonuna, motor
ve bilişsel gelişimine yardımcı olur. Geometri gibi
bazı derslere dolaylı yoldan katkı sağlar. Çocuk
gelişiminde resim eğitimi, diğer eğitim süreçleri
kadar önemlidir. Resim, tasarım, uygulama
sürecinde çocuk kısa zaman içerisinde “göz ile
düşünme” yetisi kazanır.

Çocuk çizerek, boyayarak, kurgulayıp inşa ederek çevresinde tekil olarak pek anlam ifade etmeyen nesne
ve imgelerden anlamlı bir bütün oluşturur.

Bu süreçte çocuk etkin seçme tercihini kullanır, yorumlar ve biçimlendirir. Ebeveynin çocuğa uygun
ortamı hazırlaması, farklı malzemeler kullanmaya teşvik etmesi ve yaş düzeyine uygun etkinliklere
yönlendirmesi önemlidir.
 

Sinema

Psikoloji ve sinema, çalışma yöntemleri ve ortaya koydukları ürünler farklı olan ama temelde insanı
anlamaya ve anlatmaya çalışan iki alandır. Filmler keyifli vakit geçirmenin yanı sıra kişilerin kendi
hayatlarına dışarıdan bakabilmeleri için onlara bir fırsat verir. O nedenle birçok kişi hayal ürünü
olduğunu bilerek izlemeye başladığı filmde gerçek hayattan kendine tanıdık gelen karakterleri bulmaya
başlar. Ve onların öyküsü üzerinden kendi gerçekliğine dair notlar çıkartır.
Ailece yapılacak film izleme etkinlikleri, çocuklar için genellikle keyifli, dinlendirici, huzur veren ve aile
arasındaki iletişimi ve bağları güçlendiren etkinliklerdir. Film sırasında ve/veya sonrasında hikaye,
karakterler ve olayları üzerine yapacağınız konuşmalar çocukların farklı duygu ve durumlarla ilgili
farkındalıklarının artmasına ve bunlar üzerine düşünmelerine yardımcı olacaktır.

“Hangi karakterin yerinde olmak isterdin? Sence o
karakter burada ne hissetmiş olabilir? Onun
yerinde sen olsaydın ne
yapardın/hissederdin/söylerdin? Olayların böyle
sonuçlanmaması için karakter başka nasıl
davranabilirdi? Filmin bir bölümünü değiştirecek
olsaydın neresi olurdu ve nasıl değiştirirdin?
Filmin sonunu sen yazsaydın film nasıl biterdi?
Buradaki karakterlere benzeyen tanıdığın birileri
var mı? Filmin en beğendiğin bölümü neresi,
neden?” gibi sorular film üzerine sohbet etmenizi
kolaylaştırabilir.

Ayrıca karakterlerin isimlerini, mesleklerini,
yaşadıkları şehir veya ülkeyi, filmde geçen özel
bir mekan vb. varsa orasının neresi olduğunu ya
da filmin içerisinde vurgulanan diğer bilgileri
içeren sorularla yapacağınız mini bir bilgi
yarışması ya da dikkat-hafıza oyunu eğlenceli bir
etkinlik olabilir.
Aile çocuk ilişkilerini odağına alan yetişkin film
önerilerimize ve yaş grubuna göre sıralanmış,
çocuklarla birlikte izleyebileceğiniz film
önerilerimize aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz: 

Ebeveynler İçin Film Önerileri
(Aile-çocuk ilişkilerini odağına alan filmler seçilmiştir.)

Çocuklar İçin Film Önerileri
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