
 
 

Atölye Çalışması Ön Hazırlık Planlaması 

  

Atölyenin adı Tohum’un Dünyasına Yolculuk 

Atölyenin konusu Tohum, gıda, doğa 

Amacı Çocukların doğayla bağlarını güçlendirmek, gıdaların üretim 

süreçleri ve tohumun dünyası ile tanışmalarını sağlamak. 

Kazanım(ları) Kendini tanıtma becerisi kazanır. 

Dinleme becerisi kazanır. 

Birlikte hareket etme becerisi kazanır. 

Grup çalışması deneyimi kazanır. 

Benzerlikleri ve farklılıkları fark eder. 

Benzerlik ve farklılıklarla bir arada hareket etme deneyimi 

kazanır.  

Tohumun tanımını yapar, farklı bitki tohumlarının isimlerini 

öğrenir. 

Bitkilerin yetişme süreci hakkında bilgi ve farkındalık edinir.  

Hedef grup 

*Yaş aralığı ya da 
esnek olduğu 
bildirilmelidir. 

5+ 

Katılımcı sayısı  

*En az/fazla olarak 
bildirilmelidir. 

20 

Ön koşul (var ise, 
burada 
bildirebilirsiniz.) 

 

Süresi 45  

Gerekli materyaller  -arıların sevdiği çiçek tohumları (aynı sefa, arı otu, karabuğday, 
çörek otu)   
 
-torf toprağı 50 litre 
 
-masa örtüleri (plastiksiz, yıkanabilen) 
 



 
-önlük (çocuklar için ihtiyaç olur derseniz.) 
 
-kap (toprak ve tohumu karıştırmak için) 6 adet  
 
-su 
 
-masa 5 adet  

 

Yöntem Non-formal eğitim metotlarıyla, uygulama yapılarak çocuklarla 

hak temelli çalışma odaklı çalışılacaktır. 

Uygulama süreci Tanışma- Hangi Hayvanım? – 10 dk. 

Çocuklarla beraber çember oluşturulur. Herkes seçtiği bir 

hayvanın hareketini yapar ve ardından kendi ismini 

söyler/işaret diliyle anlatır. Bunu yaparken çemberde herhangi 

bir kişiden başlanır ve herkes kendinden öncekilerin 

hareketlerini yapıp isimlerini söyledikten/anlattıktan sonra 

kendi hareketini yapar ve kendi ismini söyler. Çember bu 

şekilde tamamlanır ve tanışma etkinliği bitirilir.  

 

Uygulama 30 dk. 

 

Çocuklara tohumun hikayesi anlatılır. Ardından çocuklar beşerli 

gruplara ayrılarak masaların etrafına geçerler. Her masada bir 

kap, çiçek tohumları, toprak ve su vardır. Çocuklara eşlik eden 

gönüllülerin desteğiyle toprak su ve bitki tohumları incelenir ve 

kapta karıştırılır. Ardından kaptaki karışım küçük toplar haline 

getirilmek için yuvarlanır. Oluşan tohum topları çocuklara 

hediye edilir. İsteyen saksısına gömerek-üzerini çok toprakla 

kapatmadan- isteyense evinin okulunun yakınındaki park ve 

bahçelere atarak tohum toplarındaki çiçeklerin yeşermesini 

sağlayabilir.  

 



 

Değerlendirme- Tut topu! – 5 dk.  

Çocuklarla beraber çember oluşturulur. Kolaylaştırıcı eline topu 

alır ve bugünün nasıl geçtiği üzerine sohbet edeceklerini söyler 

ve eline topu alan çocuğun kendini nasıl hissettiğini mimiklerini 

ve bedenini kullanarak ifade etmesini ister. Çember 

tamamlandığında atölye sonlandırılır.  

 

 

 

Geri Bildirim 
Soruları 

Her çalışma sonunda çocuklarla aşağıdaki sorulara cevap 

aranır. Çalışmanın içeriğine ve gidişatına göre sorular 

derinleştirilebilir. Her adımla ilgili nasıl hissettiniz, ne 

fark ettiniz, fark ettiğiniz bu şey hakkında ne söylemek 

istersiniz vs. gibi sorularla irdelenebilir.  

1. Yaptığımız bu çalışma nasıldı, nasıl hissettiniz? 

2. Çalışmada süreç nasıl ilerledi? (Burada yapılan 

etkinliğin içeriğine göre çocukların anlama sürecini 

kolaylaştırmak için somut örnekler verilmesi önemli.) 

3. Bu çalışmadan ne öğrendiniz? 

Dikkat Edilmesi 
Gereken Noktalar 

Öncelikle katılımcı gruptaki çocukların yaşlarına göre 

çalışmanın şeklini, kullanılacak cümlelerin ve materyallerin 

revize edilmesi. 

 

Çocukların farklı ihtiyaçlara sahip olmaları mutlaka dikkate 

alınmalı, gönüllüler ve atölye kolaylaştırıcısı iş birliği içinde 

çalışmalı.  

 

İşaret dili bilen gönüllülerin atölyenin kolaylaştırıcısı olacağı 

göz önünde tutularak atölye başlamadan en geç 30 dakika önce 

gönüllüye içerik ile ilgili bilgilendirme yapılması, dikkat edilecek 



 
noktaların aktarılması. 

 

Çokdilli bir uygulama olması nedeniyle zaman planlamasının 30 

dakika ekleyerek yapılması. 

 

Çocuk odaklı bir çalışma olması, çocuk haklarının gözetildiği bir 

ortam yaratmak için çabalanması. 

 

Tüm çocuklarla bire bir diyaloga girilmesi, tüm çocuklara eşit 

yaklaşılması, tüm çocukların katılımının gözetilmesi. 

 

En çok çocukların eğlenebilecekleri ve birbirleriyle paylaşım 

yapabilecekleri bir ortamın kurgulanması.  

 

Öneriler Fiziksel alanın çember yapabilecek şekilde olması, ferah olması.  

Tüm malzemelerin önceden temin edilmesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


