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Performans Sanatları

Öğrenme Çıktıları

Çocuklar bu etkinlikte sanatın farklı biçimleri hakkında bilgi
edinecekler ve bir gösteri hazırlayıp sunacaklar.

Çocuklar:
• Çeşitli performanslar
hakkında bilgi
edinecekler
• Gösterileri için kend
i rollerini
hazırlayacaklar
• Kendi rollerini sunaca
klar veya
canlandıracaklar

Malzemeler:
STEAM Park seti (45024), ilham verici fotoğraf, el işi
malzemeleri (el işi kağıdı, tüyler, sim, yapıştırıcı).

İlişkilendir
• Çocuklara kukla gösterisi, konser veya jimnastik gösterisi gibi bir
performans izleyip izlemediklerini sorun. Sonrasında hiç dans
resitali, piyes veya konser sergileyip sergilemediklerini sorun.
• Bu tür performansların nerede gerçekleştiğini tartışın ve çocuklara
bu yerler hakkında ne bildiklerini sorun.
• Dünyanın farklı yerlerinden farklı müzik ve dans türleri hakkında
konuşun(örneğin, ejderha dansı Çin’in yeni yıl kutlamalarında
sergilenen geleneksel bir Çin dansıdır).
• Çocuklara, günlük ziyaretçiler için STEAM Park’ı kuran bir grup insan
hakkındaki bir hikayenin başlangıç bölümünü okuyacağınızı söyleyin.
İlham verici fotoğrafı gösterebilir ya da sahneyi canlandırmak için figürleri
kullanabilirsiniz.
• Hikayeyi ses şekilde okuyun:

Sözlük
geleneksel, gösteri,
performans, resital,
konser, piyes, jimnastik,
eğlence, yetenek,tiyatro
sanatı, çeşitli gösteriler,
rol yapma

Park yöneticisi Parker, ziyaretçilerin eğlenmesi için yeni bir gösteri hazırlamak
ister. Yardımları için Bayan Engels ve torunu Arty’ye ve de Arty’nin arkadaşları
Sienna, Matt ve Teresa’ya danışır.
“Herkese Merhaba. Yardımınıza ihtiyacım var. Artık gösteriyi
izlemeye pek gelen yok. Daha fazla ziyaretçiyi çekecek çok
eğlenceli bir şey hazırlamak istiyorum.” dedi Parker.
“Herkesin kendi yeteneğini kullandığı, içinde çeşitli
gösterilerin olduğu ve tüm ziyaretçilerin ilgisini çekecek
bir gösteri hazırlayabiliriz.” dedi Arty.
“İçinde çeşitli gösterilerin olması ne demek?” diye sordu Matt.
“İçinde çeşitli gösterilerin olması, birçok farklı rolün sergilenmesi demektir. Örneğin,
bir rolde şarkı söyleyerek dans edilirken, diğer rolde çeşitli sihir numaraları olabilir.”
diye açıkladı Arty.
“Ben bir hayvan terbiyecisi gösterisi yapabilirim. Kedim
birçok numara yapabiliyor.” dedi Sienna.
“Ben de ip üzerinde dengede durabilirim.” dedi Teresa.
“Meksika’daki amcam bana geleneksel bir mariyaçi şarkısının
videosunu göstermişti. Ben de gösteride onu
sahneleyebilirim.” dedi Matt.
“Bu, şimdiye kadarki en iyi gösteri olacak!” dedi Parker.

İlham verici fotoğraf (ekte bulabilirsiniz)
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İnşa Et
• Çocuklardan performans için bir sahne inşa etmelerini veya bir set kurmalarını isteyin.
• Aşağıdaki soruları yöneltebilirsiniz:
- Oyuncuların rollerini oynamaları için nelere ihtiyacı var?
- Seyircilerinizin gösteriyi izlemek için nelere ihtiyacı var?

İrdele
• Çocuklardan rollerini sergilemeleri için figürleri kullanmalarını isteyin ve sıra ile
birbirlerinin gösterilerini izlemelerini sağlayın.
• Bir performansa tepki vermenin birçok farklı yolu olduğunu söyleyin ve tepki
vermenin uygun yollarını tartışın.

İlerle
• Dünyanın farklı yerlerinden kostüm, aksesuar, dans, müzik ve görsel sanatlar
örnekleriyle çocuklara ilham verin. Bunların dünyanın farklı yerlerindeki farklı
kültürlere ait insanlar tarafından üretildiğini açıklayın.
• Çocuklara el işi malzemeleri verin ve gösteri için arka fonlar ve karakterler için
kostümler hazırlamalarını sağlayın (Örneğin, tüylü ve simli maskeler). Müzik ve ışık
ekleyerek çocuklardan gösterilerini tekrar sergilemelerini isteyin.
• Çocuklardan bu ders sırasında veya sınıf dışında izledikleri farklı gösterilerin
resmini çizmelerini veya tartışmalarını sağlayabilirsiniz.

Fark ettiniz mi?
Aşağıdaki becerileri gözlemlemeniz öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik, sanat
ve matematik alanında gerekli yeterlilikleri kazanıp kazanmadığını belirlemenizde
size yardımcı olabilir.
• Figürlerin dans, müzik ya da drama türünde bir sanat yaptıklarını hayal eder.
• Düşüncelerini sergileyen iki ve üç boyutlu bir sanat üretir.
• Başkalarının sanatına tepki verir.
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