
 

ÇOCUK VE RESİM 

Çocukların kendilerini anlatmaları  ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade 
etmelerinde, yalın bir anlatım aracı olan, resim; zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerini 
yansıtan bir ifade aracı olarak büyük bir önem taşımaktadır. Resim etkinliğinin aynı zamanda 
sözsüz dili oluşturması ve bu yolla anlatımın kolay olması, yaşı ve kişilik özellikleri nedeniyle 
sözlü iletişim kurmakta güçlük çeken çocukları tanımada da önem kazanmaktadır. Her çocuk 
belirli  bir kas olgunluğuna eriştikten sonra, kağıt üzerinde bir takım çizgi ve figür 
denemelerinde bulunur. Bireysel zeka ve kişilik faktörlerinin yanı sıra, çocuğun çevreyle olan 
etkileşimi ve günlük deneyimleri, onun çizgisinin  başka çocuğun çizgisinden ayrılmasını 
sağlar.  Resim çizme becerisi öğrenilen bir davranıştır. Çocuklar resim çizmeyi ailelerinden, 
kendi kendilerine, arkadaşlarından ya da öğretmenlerinden öğrenirler. Resim, çocuğun küçük 
kas gelişimine, el-göz koordinasyonuna, bedensel, motor ve bilişsel gelişimine yardımcı olur. 
Çocuklar büyüyüp, olgunlaştıkça resimleri daha ayrıntılı, oranlı ve gerçekçi olur. Her yaş 
dönemi resimlerinin belirgin özellikleri vardır. 

 Karalama Dönemi (2-4 Yaş) : 2-4 yaşlarına rastlayan karalama evresindeki gelişimin, belirli 
bir düzen içinde olduğu görülür. Başlangıçta kağıdın üzerine gelişi güzel konan işretler 
şeklinde görülen karalama, zamanla yetişkinler tarafından tanınabilecek düzeyde çizgilere 
dönüşür. Bedensel ve coşkusal gelişimin bir yansıması olan bu faaliyetlerden haz duyan 
çocuk, var gücüyle karalamasına devam eder. Giderek görsel kontrole sahip olmaya 
başlayan ve yarattıkça bağımsızlığını elde ettiğinin bilincine varan çocuk için, resim daha çok 
oyun amacı taşımaktadır.  Çünkü karalama faaliyeti, kendi başına çocuğa haz veren bir 
uğraştır. Çocuklar üç yaşında; daire çizebilirler. İnsan resmi çizmeleri istendiğinde, baş ve 
ayakları olan insan resmi çizip, yüz hatlarını belirleyebilirler. Anne-babanın karalama 
faaliyetindeki bir çocuğa ilgi göstermesi önemlidir. Anne-babanın yönlendirmesi, çizme 
olanağı hazırlama ve malzemeyi kullanmaya cesaretlendirme şeklinde olmalıdır. 

Şema Öncesi Dönem ( 4-7 Yaş) : Bu dönemde, resimler daha belirgin ve ayrıntılıdır. İlk 
bakışta resmin ne olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Resimler daha gerçekçidir. Dört beş 
yaşlarındaki çocuklar genelde renk ayrımı yapmadan resmi boyarlar. Bu yaşlarda ana ve ara 
renkleri öğrenebilirler. Mutlu resimlerde genelde sarı renk, üzüntülü resimlerde genelde 
kahverengi renk daha ağırlıktadır. Unutulmamalıdır ki çocuk hangi rengi seviyorsa, 
resimlerde ağırlık o renge doğrudur. Resimlerde ağırlık kırmızı renkse iddiacılığı ve 
saldırganlığı temsil eder. Pembe, sarı, turuncu gibi sıcak renkleri seçen çocuklar sevecen, 
uyumlu, işbirlikçidir. Dört yaşında çocuklar, kolları ve bacakları olan çöp adam çizebilirler. 
Beş yaşındaki çocuğunun yaptığı insan ve evler daha belirgin olmaktadır. Altı yaş çocuğunun 
yaptığı resimler de artık yavaş yavaş konu yer almaktadır. Resimlerde yer zemini çizgisi 
mevcuttur. Resimlerde saydamlık (Örneğin ev çizimlerinde evin içindeki eşyaların da 
çizilmesi gibi.) dikkati çeken bir özelliktir.  

Çocuk, resim aracılığıyla, kendi dünyasını en kestirme yoldan, yalın bir anlatışla yansıtır. 

Çocuk resminde önemli olan, çizimin çocuğa özgü bir yorumu olmasıdır. Tüm yetişkinlerin 

görevi ise, çocuktaki bu “saflığı” bozmamak, onu basmakalıpçılıktan korumak olmalıdır. 

Çocuklar  ne boyut ne de renk konusunda yönlendirilmemeli, ürünlerini özgürce ortaya 

koyabilmelidirler. Resim çizmede anne babanın başlıca rolü, malzeme sunmak ve resim 

etkinliğine teşvik etmek olmalıdır.       


