
Sanatın çocuklarımız için 
ne kadar önemli olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Ama 
hissettiklerimizin ve 

inandıklarımızın ötesinde, 
çocuklarımızın gelişiminde 
sanatın neden önemli olduğu hakkında da 
çok bilgi var. Sanat yaratmak, bir çocuğun 
çevrelerindeki dünyayla etkileşim yeteneğini 
genişletir ve kendini ifade etme ve iletişim 
için yeni beceriler sağlar. Sanat sadece 
beynin sağ tarafının gelişmesine yardımcı 
olmakla kalmaz, aynı zamanda çocuğun 
gelişimine fayda sağlayan önemli becerileri 
de geliştirir.
Sanat, çalışmalarla ölçülen somut 
istatistiklerin çok daha ötesinde bir çocuk 
için kendini ifade etmenin önemli bir 
durumudur. Hayatımızda dilin ya da nefes 
almanın önemli olduğu kadar önemlidir. Bizi 
farklı ve özel bir insan yapan şeyin temel bir 
bileşenidir.
Çocuklar için sanat eğlenceli bir oyundur. 
Çocuklar aslında sanat yaparak keşfederler 
ve çok şey öğrenirler, sanat yoluyla faydalı 
yaşam becerileri kazanırlar. Çocukları sanat 
yoluyla yaratıcı olmaya teşvik ederek onların 
birçok beceriler kazandığını görebiliriz.
Bir çocuk resim çizdiğinde, örneğin bir portre 
çizdiğinde o çocuk görsel olarak iletişim 
kurmaya başlar. Örneğin, parkta oynamak 
gibi gerçek bir deneyimin resmini yaparak, 
renkleri kullanarak sevinç duygularını dışarı 
aktarır. Ya da çocuklar sevdikleri birine 
sevgilerini ve duygularını yaptıkları sanat 
çalışmalarını paylaşarak, kendilerini sanat 
yoluyla ifade ederler. Sanat, böylece ifade 
edilemeyecek duyguları iletmek için sözlü 

dilin ötesine geçer ve çocukların iletişim 
becerileri gelişir.
Çocuklar sanat fikirlerini keşfettiklerinde, 
olasılıkları test ederler ve zorluklarla mücadele 
ederler, tıpkı deney yapan ve çözümler 
bulan bir bilim insanı gibi. Sanat, çocukların 
kendi değerlendirmelerini yapmalarını 
sağlarken, aynı zamanda onlara bir sorunun 
birden fazla yanıtı olabileceğini de öğretir. 
Çocuklar belirli kurallara veya talimatlara 
uymak yerine “nasıl” ve “neden” sorularını 
sorarak keşfetmeye dâhil olurlar. Sanat 
materyallerini etkili bir şekilde deneyerek 
öğrenerek, beklenmedik sonuçlarla başa 
çıkmak için yeni yollar bulurlar ve çocukların 
problem çözme becerileri gelişir.
Çocuklar kendi çabaları ile ortaya çıkardıkları 
çalışmaları arkadaşlarıyla ve çevresindekilerle 
paylaşarak,  birbirlerinin yaptıkları çalışmaları 
gözlemlerler, yorumlarlar ve takdir ederler. 
Sanat, bir çocuğun bireysel olarak başarı 
göstermesine yardımcı olur ve çocukların 
sosyal ve duygusal becerileri gelişir.
Birçok malzemeyi kullanarak, keserek, 
yeni şekiller üreterek ve malzemelere 
şekiller vererek ortaya çıkardıkları sanat 
çalışmalarıyla çocukların ince motor 
becerileri gelişir. 
Çocuklar kendilerini sanat yoluyla ifade 
ederler, yaptıkları sanat çalışmalarıyla 
keşfetme, deneme, yaratma süreci ile 
tüm yaşam becerilerini geliştirirler. Sanat 
heyecanlı bir serüvendir ve çocukların 
gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir.

Sedef AKSAKAL
Görsel Sanatlar Öğretmeni
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33+ 3=30.

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE SANATIN ÖNEMİ
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