
 

 

FARKLI KÜLTÜR ÇOCUKLARI 

1.Aşama: 

 Öğretmen çocuklara ülkemizin çocukları isimli bir hikâyeyi kukla ile anlatır. Anlattığı öyküden yola çıkarak 

başka ülkelerde yaşayan çocukları merak edip etmediklerini sorar.  Çocuklara; “Hangi ülkelerin adlarını 

biliyorsunuz? Orda yaşayan insanlar nasıl giyinirler? Soğuk yerlerde yaşayan insanların evleri nasıldır? 

Onlarla tanışmak veya onları görmek ister miydiniz?” vb. sorular sorabilir. 

 Öğretmen çocukları bu konuda daha fazla bilgi edinmeye yönlendirir. Çocuklar okul kitaplığından veya 

evlerinden çeşitli kitaplar getirerek değişik kültürlere ait fotoğraflar toplamaya başlarlar. Afrika Yerlileri, 

Uzak Doğulular, Kızılderililer, Türkler  ile ilgili resim ve fotoğraf toplamaya başlarlar. Bu araştırma 

çalışması  sırasında ailelerden de yardım istenir.Değişik kültürleri tanıtan dergilerden, internetten yararlanılıp  

seçtikleri kültürlerin özelikle geleneksel  giysileri, evleri, yaşadıkları yerleri, müzikleri ile ilgili dokümanlar 

toplanır. 

 Farklı ülkelerde yaşayan insanların  giysilerini, yaşadıkları evleri yapabilmeleri için gerekli materyallerin 

toplanması için materyal toplama sürecine girilir. 

 Çuval, saten, kadife vb kumaş parçaları, saman, karton kutular, boncuk, pullar, kullanılmayan aksesuarlar, 

tüyler, ipler ve pamuklar toplanır. 

 Öğretmen köpükten insan figürleri hazırlar. Bu figürlerin üzerine Kızılderiliyi, Afrikalıyı, Japonu 

çağrıştıracak ipuçları bırakır. Her kültüre ait ev ve insanları çocukların rahatça süsleyip boyayabileceği 

şekilde yerleştirir. 

 

2.Aşama: 

 Öğretmen çocuklara farklı kültürlerdeki çocukların kendilerine benzeyip benzemediklerini sorar. Hangi 

yönlerden benzediklerini hangi yönlerden benzemediklerini konuşurlar. Kültürler farklı olsa da, kendileri gibi 

onların  da çocuk oldukları ve onları da sevmemiz gerektiği belirtilir. 

 Çocuklar masalarda bulunan artık materyalleri kültürlerin özeliklerine göre kullanarak insan figürlerini 

giydirebilirler.  

 Çocuklar en çok hoşlandıkların kültürün giysilerinden bazılarını kendileri için düzenleyebilirler. 

 

3.Aşama: 

 Çocukların bazılarına yapılan değişik kültürlerin kıyafetleri giydirilir. Müzik açılır çocuklar müzik eşliğinde 

ortada dans ederler. Kıyafetler değiştirilerek her çocuk oyuna katılır. 

 Oyun bittikten sonra çocuklar giydikleri kıyafete göre gruplar halinde masalara oturtulurlar. Sonra öğretmen 

teypten bazı müzikler dinleteceğini söyler. Çocukların çalan müziğin hangi kültüre ait olduğunu tahmin 

etmeleri, o kültürün giysisini giyen çocukların ortaya gelerek uygun dansı sergilemeleri istenir. 

 Etkinliğin sonunda çocukların neler hissettiğini öğrenmek için çeşitli sorular yöneltilir. En çok hangi 

müzikten hoşlandınız, hangi müzikten hoşlanmadınız? Bu kültürlerin insanları gibi olmak hoşunuza gitti mi? 

Önceden sevmediğiniz ancak şu anda hoşunuza giden bir kültür oluştu mu? vb. çeşitli sorular sorar. Farklı 

kültürlere ait çocukların da tıpkı kendileri gibi oldukları, görünüşleri, giyinişleri farklı olsa da benzer 

duyguları hissettikleri vurgulanarak etkinlik sonlandırılır. 

 

 

 

 

 


