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Her şeyin düşlemekle başlayacağını dile getiren Mavisel
Yener’in rehberliğinde; çocukları hayal kurmaya,
tartışmaya ve yazmaya heveslendiren, eğlenceli bir
oyunla renklendirilmiş, etkileşimli bir çevrimiçi
atölye çalışması.

Mavisel Yener’le

“Masal Atölyesi”
ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR
ÜZERİNDE GÖZLENEN
ETKİLERİ

Mavisel
Yener

Çocuklar ve gençler için
roman, şiir, öykü, masal,
radyo oyunu ve tiyatro
oyunu türlerinde yüz
yirmiden fazla yapıtı
bulunan bol ödüllü
yazar Mavisel Yener,
uzun yıllar bir gazetenin
haftalık kitap ekinde
inceleme ve eleştiri
yazıları yazdı. Çocuk
edebiyatının Nobel’i
sayılan H.C. Andersen
Çocuk Edebiyatı Ödülü
Türkiye adayı olarak
gösterildi.
TRT-İzmir radyosunda,
iki radyo programı
hazırlayıp sunan Yener’in
kitapları yabancı
dillere de çevriliyor;
birçok öyküsü, masalı
ve şiiri ilköğretim ders
kitaplarında yer alıyor.

Tekerleme, deyim, ikileme, kalıp
sözler, atasözü, bilmece gibi söz
sanatları üzerine fikir sahibi olurlar.
Hayal kurmanın, esnek
düşünmenin sınırsızlığını keşfederler.
Masal türü ile ilgili ayrıntılı bilgi
edinir, masal yorumlama konusunda
çeşitli teknikler öğrenirler.
Estetik duygularını harekete
geçirerek masal yazmaya yönelirler.
Yaratıcılıklarını devreye sokarak,
masalı sanatsal bir ifade biçimi
olarak kullanırlar.
Kendilerine verilen yönergeleri
takip ederek özgün masallar
yazarlar.
Sanal ortamda usta bir şairyazarla bir araya gelmenin
heyecanını yaşar, birinci
ağızdan masal yazmanın ve
değerlendirmenin püf noktalarını
dinlerler.
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Etkinliğin Akış Programı
İlgili etkinlik, Zoom, Teams, Google Meet gibi
çevrimiçi toplantı uygulamaları kanallarından
biri üzerinden, aynı anda en fazla iki sınıfın (5060 kişi) katılımıyla gerçekleştirilir. Her oturum 40
dakika sürer ve aynı gün içerisinde en fazla üç
etkinlik düzenlenebilir.

Masal türü nasıl ortaya çıkmıştır ve nelerden
beslenir?
Yazınsal bağlamda masal ile öykü
arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?
MASALDAN OYUNLAR

Bu bölümde, yaratıcı düşünme ve hayal
Etkinliğin verimi için; katılımcıların kendilerini
gücüne dayalı, etkileşimli bir masal yaratma
rahat hissedebilecekleri bir ortamda bulunmaları,
oyunu hayata geçirilir.
buna ek olarak kameralarını ve mikrofonlarını açık
Mavisel Yener ile Masal Atölyesi kitabında
bulundurmaları gereklidir.
yer alan masallardan birkaç örnek paylaşılır.
Asenkron etkinlik materyali (etkinliğe ön
Dinlenen masallardan esinle ortaklaşa bir
hazırlık amacıyla sunum, video vb.) için lütfen
masal karakteri yaratılır.
yayınevi ile iletişime geçiniz.
“Tuhaflıklar Dolabı” isminde bir oyun eşliğinde,
MASALA AÇILAN KAPILAR
yaratılan karakterin de içerisinde bulunacağı
Bu bölümde, öğrencilerle aşağıdaki sorular
sözlü bir masal yazılır.
ekseninde bir beyin fırtınası gerçekleştirilir.
Öğrencilerin atölye sonrasında kendi
Bir edebi tür olarak masal nedir? Masal
masallarını oluşturabilmeleri için fikir alışverişinde
türleri nelerdir?
bulunulur ve soruları yanıtlanır.

Hayal kurmanın sınırsızlığını hatırlatarak, esnek düşünmeyi geliştiren Mavisel
Yener ile Masal Atölyesi, zengin içeriği ve etkinlik çeşitliliğiyle etkileşimli bir masal
deneyimi vadediyor. Masalların nasıl doğduğundan masal ile öykü arasındaki
farklara, masal türlerinden etkili masal anlatımına kadar, masal evreni hakkında
merak edilen pek çok ayrıntıya yer veren bu renkli kitap, çocukları kendi masallarını
yaratmaya davet ediyor.

