
Okul yaşamı, Serüven,  

Aile ilişkileri, Arkadaşlık
3, 4 ve 5. SINIFLAR

ATÖLYE

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Severek okudukları bir kitap 
serisinden yola çıkarak yeni bir şey 
üretmenin mutluluğunu yaşarlar.

  Gördüklerini, okuduklarını 
zihinlerinde canlandırarak 
yorumlamaya çalışırlar.

  Yaratıcı düşünmeye zaman 
ayırarak el becerilerini geliştirme 
fırsatı yakalarlar. 

  Zihinlerindeki görsel dili 
zenginleştirerek algılama  
sürelerini uzatırlar. 

  Alanında uzman bir illüstratörle 
buluşma şansına erişerek grup 
çalışması deneyimi kazanırlar. 

Liz Pichon’ın “Tom Gates” dizisinden ilham 
alınarak hayata geçirilen eğlenceli bir 
çiziktirmece-karalamaca atölyesi. 

Necmi 
Yalçın  
İzmir’de doğdu. 
Anadolu Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesinde grafik 
tasarım ve görsel 
sanatlar eğitimi aldı. 
Üniversite sonrası 
reklam ajanslarında 
illüstratör, sanat 
yönetmeni, yaratıcı 
yönetmen olarak ulusal 
ve uluslararası birçok 
markaya hizmet verdi. 
Ödüllü çizer, 2008’den 
beri İstanbul’da kendi 
ofisinde reklam, 
sinema ve çizgi 
roman sektöründeki 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 

“Oku, Çiz, Boya, 
Keşfet”

Necmi Yalçın’la



Etkinliğin Akış Programı

Tom Gates için sıradan bir gün yoktur. Onun her günü 
harikadır! Üstelik komik kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken 
bir babaya, pizzaya muz katmak gibi dâhiyane fikirleriyle 
ün salmış bir büyükanneye, Delia adında gıcık bir ablaya, 
bıyıklarıyla neşe saçan Bayan Kayıkbıyık gibi bir öğretmene 
ve her daim insanı deli eden Marcus Meleme gibi bir sınıf 
arkadaşına sahip olmasına rağmen. İyi ki çok sevdiği 
karamelli gofretleri ve her fırsatta defterlerine ve kitaplarına 
yaptığı çiziktirmeceler var da tüm bu olumsuzluklara rağmen 
gününü harika geçirebiliyor. 

  İlgili etkinlik, sınıf ya da kütüphane ortamında, her oturumda en fazla 30-40 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en çok üç etkinlik düzenlenebilir. 

  Çiziktir-karala, doodle’la! Doodle’ın ne olduğu ve ne amaçla yapıldığı anlatılır.
  Temel doodle’lama teknikleri paylaşılır.
  “Nasıl Tom Gates gibi doodle yapabiliriz?”
  Çeşitli örneklerle Tom Gates’in doodle evrenine giriş 

yapılır.
  Doodle’lama sırası şimdi de öğrencilerin! Necmi Yalçın 

büyük boy beyaz bir panoya Tom Gates gibi bir doodle 
yaparken, öğrenciler edindikleri bilgiler doğrultusunda 
kendi doodle’larını (slogan bir yazı, çılgın bir Tom 
portresi ya da bir düzine karamelli gofret çizimi olabilir) 
hazırlarlar.  

  Öğrencilerin hazırladıkları doodle’lar  
toplanır ve değerlendirilir.

93


