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ETKİNLİK

Çiğdem 
Gündeş 
Bursa’da dünyaya 
geldi. Şehir şehir 
gezerek ve oyun 
oynayarak eğitimini 
tamamladı. Kızları 
dünyaya geldikten 
sonra onlarla birlikte 
yeni oyunlar buldu. 
Bu oyunlar sayesinde 
birlikte büyüdüler, 
düşler kurdular.  
Zamanla düşleri 
sözcüklere büründü, 
masal oldu, öykü oldu. 
2003 yılından beri 
masal ve öyküleriyle 
başka çocuklara da 
ulaşmaya çalışıyor.

“Çizgiden Masala”
Çiğdem Gündeş’le

Çocukların hem masal dinlediği hem de 
masalın nasıl resimlendiğini takip ettiği, 
hayal kurarken aynı zamanda fikir 
üretebildiği, çok yönlü ve etkileşimli  
bir sanat deneyimi.

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Dikkatli dinleme, algılama  
ve anlamlandırma yetilerini 
geliştirirler.

  Edebi bir tür olarak masal ve 
masal anlatıcılığı hakkında fikir 
edinirler. 

   Bir ressamın gördüklerini, 
duyduklarını ve hissettiklerini kâğıda 
nasıl aktardığını gözlemleme fırsatı 
yakalarlar.

  Yaratıcı düşünme becerilerini 
kullanarak masalın gidişatını 
değiştirebilmek için fikir üretmeyi, 
yorum yapmayı ve düşüncelerini 
ifade etmeyi öğrenirler. 

  Bir topluluk içerisinde, belirli bir 
konu çerçevesinde söyleşi yapmanın 
gereklilikleri hakkında bilgi edinirler.

  Estetik algılarına ve edebi 
zevklerine yön verebilmeyi 
öğrenirler.



Etkinliğin Akış Programı

Düş kurmaca oyunu oynamak ister misiniz? Gökyüzünde süzülüp duran her yaştan 
bulutun severek oynadığı bu oyunla, bulutlar kimi zaman koca bir gemiye, kimi 
zamansa ucu bucağı olmayan bir martı sürüsüne dönüşebiliyor. Çiğdem Gündeş ve 
Ayda Ataman ikilisinden hayallerin gerçeğe dönüştüğü sevimli bir masal.

  İlgili etkinlik, kütüphane ya da çok amaçlı 
salonda, her oturumda en fazla 60-80 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en 
çok üç etkinlik düzenlenebilir.

  Çizgiden Masala birbirini tamamlayan üç ayrı 
bölümden oluşmaktadır. 

  Çiğdem Gündeş, keyifli bir masal dinletisi 
gerçekleştirir. Dinleti sırasında anlatılan masal, 
ressam Ayda Ataman tarafından eş zamanlı  
bir şekilde resimlenir.

  Masalın orta yerinde küçük bir duraklama 
ve çocuklarla kısa bir soru-cevap oturumu 
gerçekleştirilir. Acaba masaldaki kahraman 

karşılaştığı sorunla nasıl başa çıkmalı? Çiğdem 
Gündeş sorar, çocuklar öneri getirir. Ayda 
Ataman resimler.

   Anlatılan masala isim bulma oyunu oynanır. 
Çocuklar dinledikleri masala en uygun ismi 
verebilmek için topluluk önünde söz alarak  
ve birbirlerini dinleyerek tartışırlar.

“Çizgiden Masala…” adlı etkinliğimiz sadece İstanbul ili ve çevresinde 
düzenlenebilmekte olup, bunun dışındaki okul davetlerinde yazarın benzer 
temadaki (Ayda Ataman’ın katılımı olmadan) “Bir Oyun Bir Masal” adlı etkinliği 
gerçekleştirilebilmektedir.
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