Origami

Hedef kitle: Okul öncesi
Tek etkinlikteki katılımcı sayısı: 10
Tekrar sayısı: 10
İlgili bilim dalı: Psikoloji
Tek etkinlik süresi: 20
Etkinlik özeti: Renkli kâğıtlar sadece katlanarak farklı figürler elde edilecektir. Önceden yapılmış
örnekler katılımcılara gösterilerek ilgilerini çeken figürler, katılımcılarla birlikte yapılacaktır.
Kâğıt katlamanın geometri, matematik gibi bilim alanlarıyla ilişkisi katılımcılarla tartışılacaktır.
Katılımcıların kendi yaptıkları origami ürünleri de katılımcılara hediye edilecektir.
Amaç: Kâğıt katlama sanatı origamiyi tanıtmak ve her yaş grubundaki bireylerin kâğıt katlayarak
öğrenme yeteneğinin gelişimine etkisine dikkati çekmek.
Konu: Origami yaparken bir parça kâğıdın nasıl kuş, kurbağa veya uçak olduğuna şahit olan ve
bizzat bunu kendisi deneyen çocuk dönüşüm fikrini somut olarak yaşar. Origami çocuğun bir
sonuca varmak için sabırlı olmak gerektiğini farkına varmasını da sağlar. Çocuklar origami
yaparken, diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem, işbirliği yapmayı ve yardımlaşma duygularını
geliştirirler. Küçük çocuklar yetişkinlere göre benmerkezci oldukları için yardımlaşma duyguları
fazla gelişmemiştir. Bu duygunun gelişmesinde origami çok uygun bir aktivitedir. Origami
çalışmaları, çok iyi geçinmeyen çocukların bile birbiriyle çok rahatlıkla yardımlaşmasına ve
yakınlaşmasına olanak tanımaktadır. Bu yararlar doğrultusunda renkli kâğıtlar, hiç materyal
kullanmadan katlandığında ortaya çıkan görsel ürünler katılımcılara sanat ve bilim bir araya
geldiğinde ne kadar zevkli olduğunu öğretecektir.
Yöntem: İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler

Uygulama Planı: Önceden renkli kâğıtlardan yapılmış origami ürünleri sergilenecek, gün boyu
atölye lideri ve rehberler eşliğinde kağıt katlanarak katılımcılara nasıl yapıldığı öğretilecektir.
Katılımcıların kendi yaptıkları ürünler kendilerine hediye edilecektir.
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