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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

          "Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarların bi-
rinde GAZİROBOTİK takımı varmış.” Bu takım unutulmuş Anadolu Masalları'nı araştırmayı, 
onları öğrenmeyi arkadaşlarına, kardeşlerine, anne-babalarına aktararak kültürümüzü 
yaşatmayı, atalarımızın dilinin yeniden evlerimizde, okullarımızda ve teknolojik ürünlerde 
yankılanmasını görev edinmiş. 
            Masallar, geçmişi geleceğe aktarabilmek, kökümüzü ve kültürümüzü tanımak için 
değerli sözlü kaynaklardır. Bu kaynakların unutulmaya yüz tutması geçmişimizle geleceğimiz 
arasındaki köprünün yıkılması anlamını taşır.Dil gelişiminde, kültürümüzü tanımada, gelenek 
ve göreneklerin aktarılmasında,yaratıcılığın gelişmesinde,hayal kurmada,değerler eğitiminde, 
çocuklarla iletişim kurmada, yaşanılan problemlere farklı bakış açıları kazanmada önemli bir 
yere sahip olduğu açıktır. 
          Araştırmalarımızda Dünya Klasik Masalları'nı yeterince bildiğimizi ancak atalarımızın 
dilinden aktarılan Anadolu Masalları'nı yeterince bilmediğimizi gördük.''Küreselleşme ve 
teknolojik gelişmeler, Dünya'da tek tipleşmeyi desteklemekte ve yerel kültürün yok olmasına 
neden olmaktadır''.Örneğin;Pamuk Prenses masalının Anadolu’dan Nardaniye Hanım masalın-
dan derlenmesi ya da Kül Kedisi masalının Küllü Fatma masalından derlenmesi buna örnektir. 
       Ülkemizde masallar ile ilgili sunulan filmler, müzikler, video oyunları, reklamlar, kendi 
kültürümüzden daha az beslenmiş ve temel olarak batı kültürünü daha ağırlıklı olarak 
kullanmıştır. Bu durum Anadolu Masalları'nın kuşaklara aktarmamızda büyük bir sorun 
oluşturmuştur. Bunu değiştirmediğimiz sürece de bu sorun devam edecektir. 
       Projemiz ile Anadolu Masalları'nın öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından 
içselleştirilmesini, atalarımızın dilinin okullarımızda, evlerimizde paylaşılmasını hedefledik. 
Anadolu Masalları'nın uygun dekor, seslendirme, karakter vb. yaparak animasyon filmlerini 
oluşturulabileceğini (Stop Motion yöntemi ile), öğrencilerin yaş (8-16)   düzeyine uygun pro-
grama dili (Scratch) ile hem çizgi filmimin oluşturabileceğini hem de oyunlaştırma yapıla-
bileceğini gösterdik.  
 

Projemizde öncelikle ‘TENCERECİK’ 
masalının animasyonunu oluşturduk. 
Projemize ilk olarak masalı yakından 
tanıyıp uygun dekoru ve karakterleri 
oluşturarak başladık. Daha sonra durağan 3 
boyutlu karakterleri adım adım hareket 
ettirerek (4000’e yakın fotoğraf  
çekip)onları bir araya getirip, seslendirme 
ekleyererek (Stop Motion uygulaması) 

animasyonumuzu tamamladık. 
Okuldaki bir çok öğrencinin bu süreçte hem animasyonun çekimlerinde yer almaları, izlemeleri 
hem de yaratıcılıklarını kullanarak evde ve okulda kendi oluşturdukları yeni sahneler ve 
karakterlerle (oyun hamuru,ahşap, karton vb  malzemeleri kullanarak) yeni animasyon 
oluşturmaları Anadolu Masalları’nı içselleştirmelerine, duygusal bağ kurmalarına  ve 
yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır.Anadolu Masalları'nın her birine uygun dekor, 
karakter oluşturmanın zor olmadığını bütün öğrencilerin kolayca yapabileceğini, bu 
yöntemle(stop motion) animasyon oluşturabileceğini  hem öğrencilere, hem velilere hem de 

Resim 1:Stop Motion ile Tencerecik Animasyonu  Dekor ve Sahne 
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öğretmenlerimize sunmuş olduk.Yaptığımız animasyon rehberliğinde öğrencilerin kendilerinin 
de yeni animasyonlar oluşturarak süreçte aktif olduklarını görmek projemizin amacına 
ulaştığını göstermektedir.  

Öğrencilerin motivasyonunu artırmada ve onlara 
öğrenme süreçlerinde aktif rol vermede eğitsel 
yazılımların ve oyunların etkisi büyüktür.Bunu dik-
kate alarak Scracth programında 1600 kod bloku 
kullanarak,  KOCA NİNE İLE TİLKİ  adlı masa-
lımızın çizgi filmini oluşturduk. Bir algoritma 
çerçevesinde kod bloklarını kullanarak masalımızın 
çizgi filmini yapıp teknoloji ile öğrencilerimize 
ulaşmasını sağladık. Kodlama ile oluşturduğumuz 
çizgi filmimizin yeni yapılacak çalışmalara  rehber 
olacağını düşünmekte, geleceğin dili kodalama ile     

atalarımızın dilinin buluşmasını sağlamaktayız.  
Günümüzde dijital oyunların gücü  hepimiz tarafın-
dan bilinmektedir. Bu durumu engelleyerek değil 
mimarı olarak uygun bir şekilde kullandığımızda 
yararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizlerde  
başkaları tarafından yapılmış, hazır ve amacının ne 
olduğunu bilmediğimiz bir oyun oynamaktansa  
kendi değerlerimize ait bir oyunu tasarlamayı ve 
oynamayı istedik. Oyunumuzu yine Scratch uygula-
ması(yazılım) ile yaptık. Anadolu Masalarının isim-
lerinin yeterince bilinmemesinden yola çıkarak  
oynumuzu tasarladık. Anadolu Masalları adlarının 
bilinir olmasını amaçladık. Anadolu Masalarını uçak 
ile topladığımızda +1 puan alırken, Dünya Klasikleri 
Masallarına değdiğimizde ise 1 puan (-1)  kaybediyoruz. Anadolu Masallarını doğru top-
ladığımızda (15 Puan alarak ) oyunu kazanmış oluyoruz. Hem eğlenmiş oluyoruz, hem de daha 
önce bilmediğimiz, duymadığımız Anadolu Masallarının adını öğrenmiş oluyoruz. 
    Bu çalışmayı TEKNOFEST gibi geniş katılımın olduğu bir organizasyonda sergileyerek 
daha çok kişiye ulaşmasını istiyoruz. 
   Atalarımızın dilini  teknoloji ile buluşturarak gelecek kuşaklara aktarılmasını bir görev 
olarak görmekteyiz. 

2. Problem/Sorun: 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNECO 
Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi ile unutulmaya yüz 
tutmuş Anadolu Masalları’ndan 15 tanesi, 2020 yılında okul öncesi  için hazırlanıp 
anaokullarına, 16 tanesi ise  ''İlkokul 1-2'' seti olarak  2021 yılının başında belli sayıdaki 
ilkokullara gönderilmiştir. Anadolu Masalları kitaplarını okullarımızda görmek bizi heycan-
landırmıştır. Ancak süreçte gördüğümüz kadarı ile masalların öğrencilere aktarılması için farklı 
yöntem ve teknikler kullanılmamıştır.Unutulmaya yüz tutmuş Anadolu Masallarımız video 
konferanslarda veya okullarda genellikle düz anlatım ile anlatılmış, öğrenciler süreçte aktif 
olarak yer almayarak pasif dinleyici olmuştur. Bilgisayara aşina ve bilgisayar oyunlarıyla çokça 

     Resim 2:Scratch ile Çizgi Film Oluşturma 

     Resim 3:Scratch ile Oyunlaştıma 



5 

haşır neşir olan yeni nesil için eğitsel yazılımlar, oyun temalı içerikler ve ilgi çekici tasarımlar 
ile öğrencilerin masallara ilgi ve motivasyonlarını artırıp kalıcı hale getirmediğimiz sürece 
öğrencilerin Anadolu Masalları'nı içselleştirilip, benimsemesi ve masalların yaygınlaşması zor 
olacaktır. Araştırmalarımızda ve yaptığımız anket sonucunda bu durumu net olarak görme 
fırsatı yakaladık. Dünya Klasik Masalları'nı bilmemize rağmen atalarımızın dilinden aktarılan 
Anadolu Masalları'nı  hala tanımadığımız, bu sorununun varlığını bize göstermektedir. 

 
Verilerle projemizin ihtiyaç durumunu görmek istedik. İlçemizdeki üç ilkokul ve anaokulun-
daki 17 öğretmenimiz, 160 öğrenci ve velisi ile anket çalışması yaptık. Düzenlediğimiz anket 
sonucunda Dünya Klasik Masalları'nı tanıyan ama Anadolu Masalları'nı tanımayan öğretmen-
lerimizin, öğrenci ve velilerimizin durumunu tespit etmiş olduk. 
 Okullara gönderilen Anadolu Masalları'nın içselleştirilip, benimsenmesi ve yaygınlaşması için 
materyalin birden fazla duyuya hitap etmesi gerekmektedir. Klasik masal anlatım metotları ile 
öğretmen aktif ve konuşan bir rolde iken öğrenci pasif bir dinleyicidir. Yapılan araştırmalara 
göre insanlar okuduklarının %10’unu, duyduklarının %20’ sini hatırlamaktadır. Bu oranları ve 
yaş grubunu düşündüğümüzde sadece bu yöntemlerle  Anadolu Masalları'nın yaygınlaşmasının 
zor olacağı açıktır.Bu sorunu aşmamız gereklidir. 
Ayrıca ülkemizde Anadolu Masalları ile ilgili filmlerin 
yetersiz olması, olanların ise kendi kültürümüzden çok, başka 
kültürlere ait olmasıdır.Google arama motoruna ‘masal dinle-
izle’ yazdığımızda çıkan çizgi filmlerin adları ve 
seslendirmeleri dışında bizim kültürümüzle hiçbir bağı 
olmadığı görünmektedir.Hergün arama motoruna bir çok 
anne ve çocuk ‘masal dinle-izle’ yazdığında dinleyeceği-
izleyeceği masalların atalarımızın söylediği Anadolu 
Masalları’ından uzak olduğu ortadadır. Bu durum Anadolu 
Masalları'nın kuşaklara aktarmamızda büyük bir sorun 
oluşturmuştur. Bunu değiştirmediğimiz sürece de bu sorun 
devam edecektir. 
 

3. Çözüm  
Keşfetmeyi ve deneyimlemeyi desteklemesi, motivasyonu güçlendirmesi, öğrenciye daha fazla 
sorumluluk vermesi ve öğrencilerin süreci ve konuyu daha açık bir şekilde görselleştirebilmesi 
açısından teknoloji kullanımı ve eğitsel yazılımlar, oyunlar tespit ettiğimiz problem durumu 
için doğru çözümlerdir. Biz de bu etkili araçlardan faydalanarak Anadolu Masalları’nın 
öğrenilmesindeki problem durumlarını çözmeyi hedefledik.  
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İnsanlar okudukları, duydukları, gördükleri, söyledikleri ve dokunduklarının %90’ ını hatırla-
maktadır.Bu veriler ışığında klasik anlatım medotu dışında öğrencinin masalı deneyimleyerek 
kendi başına öğrendiği yani hikayeleştirerek keşfetmesini sağladığı ,aktif rol alarak masalı 
zihninde yeniden oluşturduğu,oyun oynayarak tanıdığı,eğitimsel yazılım ile canlandırdığı yönt-
emleri projemizde hayata geçirmeyi hedefledik. 
Çözüm algoritması: 
1.Stop Motion Tekniği ile Animasyon Film Oluşturma 

İlk olarak Anadolu Masalları’ndan TEN-
CERECİK masalı ile ilgili dekor hazırladık. 
Masalımızın dekorunu yaparken geri dö-
nüşüm malzemelerini kullandık. Masa-
lımızda geçen evleri, hamamı, sarayı ve pa-
zarı oluşturduk.Bunları yaparken masal ile 
bağımızın güçlendiğini masalı daha yakından 
tanıdığımızı fark ettik. Daha sonra masaldaki 
karakterleri tanıyıp tasarladık. Karakterleri 
ve dekoru bir araya getirerek TENCERECİK 
masalımızın çekim alanını tamamladık.  

Stop Motion uygulamasını indirdik.Tasarladığımız 
karakterleri adım adım hareket ettirip resimlerini 
çektik.Bu resimleri bir araya getirerek sahneleri, 
sahneleri montajlayıp bir araya getirerek 
animasyonumuzu oluşturduk. Bu çalışmaları 
okulumuzdaki  öğrencilere uyguladığımızda 
TENCERECİK masalının içselleştirildiğini, masal 
ile güçlü bir bağ kurulduğunu, öğrenmenin 
öğrenciler tarafından kendiliğinden gerçekleştiğini 
görmüş olduk. 
Öğrencilerin sınıfta,bahçede,evde kendilerine 
sahneler oluşturup başka masalların bu yöntemle 
animasyonlarını oluşturması, bu çalışmanın hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini 
göstermektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz tek şey daha çok 
öğrenciye,öğretmene ve veliye ulaşmak. 
 
Link:   https://www.youtube.com/watch?v=tMxCQPK1nv8  
 
(Çekimini tamamladığımız animasyon filmimizin beğenilip, değerli görülüp ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ve 
GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  ANADOLU MASALLARI resmi youtube kanalında yayınlanmış olması  ve 
10 ayda 24 bin kişi tarafından görüntülenmesi, hedeflerimizin gerçekleşmesine büyük katı sunmuştır.)                                        
   
 2.Scratch ile Oyunlaştırma ve Çizgi Film Oluşturma : 
Teknolojinin öğretimde aktif kullanılması özellikle oyun tabanlı öğrenme, hikaye bazlı 
öğrenme, eğitsel yazılımlar hedef kitlemiz olan öğrenciler için oldukça ilgi çekici ve moti-
vasyon arttırıcıdır. Günümüz eğitim öğretim ortamları incelendiğinde özellikle teknolojik 
temelli ortamların yaygınlaştığı sonuçlarının da olumlu olduğunu MEB verilerinde göre-
bilmekteyiz. Eğitimde FATİH Projesi ile başlayan teknoloji temelli hamleler günümüzde 

https://www.youtube.com/watch?v=tMxCQPK1nv8
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Tasarım Beceri Atölyeleri, Deneyap Atölyeleri, STEM Atölyeleri, Robotik Kodlama Atölye-
leriyle daha üst seviyelere gelmiştir. Bu atölyelerin işlerlik kazanması için de sosyal sorunların 
çözümü temelli etkinlikler düzenlenmelidir. Dolayısıyla Anadolu Masalları’nı disiplinler arası 
tekniklerle öğrencilere atölye çalışması yöntemiyle sunulması kalıcı öğrenme için önemli bir 
rol oynamaktadır. Bizler de 3 yıldır eğitim gördüğümüz Robotik Kodlama Atölyemizde 
öğrendiklerimizi projemize yansıttık.  
Eğitsel yazılım ile öğrenciler öğrenim süreçlerinde aktif rol almaktalar.Öğrenci yapısalcı bakış 
açısıyla konuyu deneyimleyerek etkileşim kurmaktadır. Eskiden uzaktan eğitim denilen sistem, 
bir platforma ders anlatım videosu yüklemekle sınırlı iken şimdi öğrencilerin anlık müdahale 
ettiği, içeriğini kendi oluşturduğu, değiştirebildiği, doğru bilgiyi ezbere almaktansa hatalar 
yaparak öğrenmesini sağladığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
Yazılım ile masalı buluşturarak öğrencinin masalımızla etkileşim kurmasını , öğrencinin masalı 
keşfetmesini sağladık.Atalarımızın dilinin, günümüzün dili olan kodlama  ile buluşmasını 
sağlayarak geçmiş ile gelecek arasında bağ kurduk. Scratch platformunda kendi hazırladığımız 
karakterleri ve 1600 kod bloğunu kullanarak KOCA NİNE ile TİLKİ masalımızın çizgi filmini 
oluşturduk. Böylece günümüz bilgi becerisi ile donatılmış bir öğrencinin Anadolu Masalları’nı 
da keşfederek gelecek kuşaklara aktarabileceğini gördük. Scratch programında hazırladığımız 
çizgi filmi diğer öğrencilerin izlemesini, kod blokları ve karakter tasarlamalarını görmelerini, 
isterlerse değişikliller yaparak yeniden oluşturmalarını ve asıl önemlisi masallarımız ile ilgili 
yeni çizgi film oluşturabileceğinin  farkına varmalarını istedik. 
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=gl1Y1qFHcQw   
          (Scratch programlama dili ile 1600 kod blok ile hazırladığımız çizgi filmimiz ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 
ve GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU MASALLARI resmi youtube kanalında yayınlanmış ve 6 
ayda 17 bin kez görüntülenmiştir.) 
 
           https://scratch.mit.edu/projects/568027277    (Projenin kod blokları ve karakterleri ) 
 Dünya Klasikleri Masallarının adlarını bilmemize rağmen kendi masallarımızın adını 
bilmediğimizi yaptığımız anket çalışmasında da gördük. Anadolu Masallarını öğrenmenin ilk 
adımının bu masallarımızın adlarını öğrenmekten geçtiğinin farkındayız. Bizler de bu durumu 
hazırladığımız dijital oyunla aşmaya çalıştık. 
Öğretim ortamlarında öğrencilerin hem eğlendiği hem de öğrendiği bir sürecin oyunlarla 
oluşturulduğunun farkındayız.Scratch programa dili ile oluşturduğumuz bu dijital oyunda amaç 
Anadolu Masalları olan bulutları uçak ile yakalayıp puan toplamak.Yakaladığımız her Anadolu 
Masalı (+1) puanken yanlışlıkla değdiğimiz Dünya Klasikleri (-1) puandır.15 Anadolu 

https://www.youtube.com/watch?v=gl1Y1qFHcQw
https://scratch.mit.edu/projects/568027277
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Masalımızı topladığımızda oyunu kazanmış olmaktayız. Topladığımız her puan, adını 
öğrendiğimiz bir Anadolu Masalı demektir. 
Projemizi daha çok kişiye ulaştırarak isteyenlerin izlediği,kod bloklarına baktığı,katkıda 
bulunduğu, eğlenerek öğrendiği, öğrenme yolculuğunu gerçekleştirdiği bir platformu Anadolu 
Masalları ile tanıştırmış olduk. 

 
https://scratch.mit.edu/projects/593887970    (Hazırladığımız dijital oyunumuz) 
https://youtu.be/l9IAuipM9SA   (Scratch ile hazırladığımız oyunu oynarken kaydettiğimiz 
ekran  görüntüsü) 
 
Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Dünya Masal Klasiklerinin 
bilinip, Anadolu 
Masallarının bilinmemesi. 

Anadolu Masalları ile ilgili 
animasyon filmler oluşturup bunları 
EBA’da, MEB sosyal medya 
hesaplarından, Türkiye Kültür 
Portalı’ından, sosyal medya 
hesaplarından paylaşmasını 
sağlamak. 

Dil gelişiminde, kültürümüzü 
tanımada, gelenek ve göreneklerin 
aktarılmasında, yaratıcılığın 
gelişmesinde, hayal kurmada, 
değerler eğitiminde, çocuklarla 
iletişim kurmada, yaşanılan 
problemlere farklı bakış açıları 
kazanmada önemli bir yere sahip 
olmasını sağlar. 

Anadolu Masalları’nı 
öğretme yöntemi olarak 
klasik düz anlatımı 
seçmemiz. 

Birden çok duyuya hitap eden 
etkileşimli materyaller ve ortamlar 
kullanılarak Anadolu Masalları’nı 
içselleştirilmesini sağlamak. 

Öğrencinin eğlenerek kendi 
öğrenmesini yapılandırdığı, 
öğretmenin rehber olduğu bir 
modelde öğrenci kendi eğitim 
yolculuğunu gerçekleştirecektir. 

4. Yöntem 
1.Çalışmamız için yöntem: 
Projemiz için öncelikle Stop motion uygulamasını indirdik.Stop motion, durağan 3 
boyutlu  objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir animasyon oluşturma tekniğidir. Stop 
motion tekniği; kamerayı objeye karşı ayarlayıp tek kare çekip sonra objeyi biraz hareket ettirip 
yeni bir kare çekmek ve bunu tekrarlayarak fotoğrafları tamamlamaktır. Çekilen tek kare 
fotoğrafları ardı ardına dizip (her saniye için 15-24 kare) oynatılması ile hareketli bir video elde 
edilir.  
Sahneler montajlanarak ve seslendirme eklenerek film tamamlanır. Bu yöntemle çekilmiş bir 
çok dizi ve animasyon vardır.  

https://scratch.mit.edu/projects/593887970
https://youtu.be/l9IAuipM9SA
https://tr.wikipedia.org/wiki/3_boyutlu
https://tr.wikipedia.org/wiki/3_boyutlu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Animasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Film
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Bizde TENCERECİK  animasyonumuz (yaklaşık 4000 fotoğraf çekerek) bu yöntemle oluştur-
duk. Öncelikle geri dönüşüm malzemelerinden sahne kurduk.Daha sonra karakterler için Halk 
Eğitim Merkezinden karakter yapımı için dersler  aldık.Birlikte karakter yapımını tamamladık. 
Bunlar bitince karakterleri uygun sahnelere koyup çekimlere başadık.Karakterlerin yumuşak 
olması nedeniyle dik durmaları için ayaklarına mıknatıs koyduk.Zemin altına ise metal levha 
koyduk.Aylarca çekimlerin sürdüğü çalışmamız sonucunda sahneleri montajlayıp, seslendirme 
ekleyerek TENCERECİK animasyon filmimizi tamamladık. 
Her öğrencinin Anadolu Masalları’na dokunmasını,süreçte aktif yer almasını ve yaratıcılığını 
kullanarak yeni animasyon oluşturmasını istiyoruz. ‘Masal 
dinle-izle’  yazdığımızda bizim kültürümüzü anlatan ani-
masyonlarla karşılaşmayı hedefliyoruz. Çalışmamızın re-
hberliğinde öğrencilerin yeni animasyonlar oluşturacağını 
teknolojiyi doğru kullanarak yaratıcılıklarını geliştirecekle-
rini ve yapısalcı bir eğitim anlayışıyla sürecin lideri olacağına 
inanıyoruz.  
2. Çalışmamız için yöntem ; 
Yapılan araştırmalarda 6-10 yaş aralığındaki öğrencilerin dikkat süreleri 20 dakikayı 
geçmemektedir.Bu sınırlı süre bile ilgi çekilen bir konuda öğrencinin göstereceği maksimum 
süre diye belirtilir. Anadolu Masalları’nı video konferans ile ya da düz anlatım ile anlatıldığını  
düşündüğümüzde öğrencilerin masalı içselleştirmesinin zor olduğu açıktır.Yüz yüze yapılan 
anlatımlarda masala uygun konseptler oluşturulsa bile öğrencinin pasif olduğu bir durumda 
masal ile bağ kurması oldukça zordur. Bu veriler ışığında  Scratch programa dili ile KOCA 
NİNE  ile TİLKİ masalının çizgi filmini oluşturduk.  

 Scratch programı eğlenceli bir ortamda resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya 
getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz ya da 
interaktif hikayeler anlatabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir programlama dilidir.Bizde bu 
kodlama dilini kullandık.Çizgi filmimiz için gerekli olan karakterler ve sahneler Scratch pro-
gramında olmadığı için öncelikle onları Web 2.0 araçları(pixton vb.) ile oluşturup Scratch’a 
yükledik. Karakterleri programın çanta kısmına yükledikten sonra zincirleme Anadolu Masa-
lının algoritmasını çıkardık ve buna göre 1600 kod bloğu ile yazılımını oluşturduk. Sınıftaki 
arkadaşlarımızla beraber seslendirme ekleyerek projemizi tamamladık.Çizgi filmin sadece 
izleyicisi değil yapımcısı olarakta yer alabileceğimizi sunarak bir çok kişinin bu pencereden 
bakabilmesini hedefledik.      
 
 
 
        

Çizgi filmimizin kodlamasından  kesitler 
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3.Çalışmamız için yöntem ; 
Öğrenmede oyunun çok önemli olduğu bilinmektedir. Bizler Anadolu Masallarını oyun alanına 
aktararak hem öğrenme ortamını kendimiz oluşturduk hem de etkileşim içinde öğrencilerin 
Anadolu Masallarını eğlenerek öğrenmesini hedefledik.Okuma yazmayı bilen bütün öğrencil-
erinin çok kolaylıkla oynayacağı oyun sayesinde atalarımızdan miras kalan ve unutulmaya yüz 
tutmuş masallarımızın adlarının okullarda, evlerde, dijital ortamlarda yayılmasını hedefle-
mekteyiz. 

Bizlerde Scratch programa dili ile 15 tane Anadolu Masal adını ve 15 tane Dünya Klasikleri 
Masal adını yazdık.Bu isimler hazırladığımız sahneye sağ taraftan karışık olarak gelmekte-
dir.Oyuncu ise sahnede uçağı Anadolu Masallarının üzerine sürerek onlara dokunmaya, Dünya 
Klasik Masallarından ise kaçmaya çalışmaktadır.Eğer Anadolu Masallarını bilir ve  değerse +1 
puan almakta böylelikle puanı artmaktadır.Eğer Dünya Klasik Masallarına değerse -1 puan 
alarak puanı azalmaktadır.Bütün Anadolu Masalları isimlerine doğru değerse 15 puan alarak 
oynu kazanmaktadır.Doğru bulutlara ve yanlış bulutlara değdiğinde farklı seslerle de anlık dö-
nüt verilmektedir.Anadolu Masalları şarkısını arka fona ekleyerek amacına tam olarak hizmet 
etmesini sağladık. Oyunun bilgisayar dışında tablet ve telefonlarda da oynanması için sol alt 
köşeye oklar ekleyerek bu durumu da aşmayı başardık. Kazandığında sahne değişmekte ve 
Anadolu Mallarının önemini vurgulayan bir mesaj ile bitmektedir. Etkileşimli bir oyun olması 
öğrencilerin motivasyon ve ilgilerini arttırmakta eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemiz özgün ve daha önce yapılmamış bir çalışmadır. Araştırmalarımızda gördüğümüz 
kadarı ile Anadolu Masalları ile ilgili anlatımlar, şarkılar, resimler, sergiler yapılmıştır. Bu 
çalışmalar farkındalık oluşturmak adına yapılmış başarılı çalışmalardır ancak Anadolu 
Masalları'nın öğrenci tarafından içselleştirmesi için öğrencinin aktif olarak rol alması, birden 
çok duyuya hitap eden materyallerle çalışması gerekmektedir. Projemiz bu eksikliği 
gidermektedir. Projemiz ile Anadolu Masalları yeni neslin çok sevdiği teknoloji ile 
tanışmıştır.Bu tanışma ile geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulmuş atalarımızın dilinin 
günümüz teknolojisinde yeniden canlanması sağlanmıştır. 
Biz projemizde öğrencinin bir senaryo dahilinde kendine görevler edinerek tıpkı bir oyun 
oynarmış gibi masalı keşfetmesini sağlamaktayız. Her ne kadar bizimki de bir uygulama, eğitsel 
oyun ve eğitsel yazılım olsa da bizim en büyük yeniliğimiz Anadolu Masallarımızın bu şekilde 
daha önce işlenmemiş olmasıdır. Projemiz, yazılımcıların oluşturduğu standart  konuların 
dışında öğrencilerin masal ile teknolojiyi buluşturduğu özgün  bir çalışmadır.   
 Masallarda yer alan kötülerin ibretlik sonları, iyilerin mükâfatlandırılması, büyüklere saygı, 
tutumlu olma, vatan sevgisi gibi pek çok değer toplumun gelecek kuşakları yönlendirmesinde 
ve yetiştirmesinde büyük bir öneme sahiptir. Öğrencilerin eğitiminde ve karakterlerinin 
şekillenmesinde kültürünün taşıyıcısı konumunda olan masallardan, teknoloji aracını kulla-
narak yararlanmak projemizin yenilikçi yönlerindendir. 
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6. Uygulanabilirlik  

            Projemizdeki TENCERECİK ,KOCA NİNE ile TİLKİ  ve OYNUMUZU salgın dö-
nemine denk gelmesine rağmen  yapabildik. Projemizdeki bütün ürünler izlenebilir, paylaşıla-
bilir, etkileşim kurulabilir ve yeniden düzenlenebilir durumdadır.Yaptığımız bu çalışmalar ile 
öğrencilerimizin bu masalları içselleştirdiklerini görmüş olduk. 
Projemizi yaygınlaştırmak için proje öncesi sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz Denizli 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır.Denizli Anadolu Masalları sosyal medya 
hesaplarında ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan çalışma-
lar ile ilgili paylaşımlar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü ve iletişime geçilmiş yapılan çalışmalar sunulmuştur.Çalışmalar değerli 
görülerek Anadolu Masalları resmi youtube resmi sitesinde (iki çalışmada) paylaşılmıştır. 
Ayrıca Anadolu Masalları Erzurum hizmet içi yüz yüze eğitim programında katılan kursiyerlere 
örnek çalışmalar adı altında tanıtılmıştır.EBA’ya içerik olarak eklenmiş ,EBA TV de ani-
masyon olarak yayınlanması için iletişime geçilmiş gerekli incelemlerin sonucu beklenmekte-
dir. UNECO Türkiye Milli Komisyonu,Türkiye Kültür Portalı ile iletişime geçilmiş 
yaygınlaşırılması için gerekli destekleri istenilmiştir.TEKNOFEST gibi katılımın yoğun olduğu 
bir platformda olmayı bu hedefimizin bir parçası olarak görmekteyiz. 
Hazırladığımız oyunu App Store ve Google Play gibi uygulama platformlarına yükleyip 
öğrencilerin ulaşmasını sağlayabiliriz.Ücretli olarak ticari ürüne 
dönüştürebiliriz.Animasyonlarımıza özgün olması nedeni ile  reklam alınabilinir.Reklam 
alınarak ticari gelir elde edilebilinir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde Scratch ile oluşturduğumuz  çizgi filmimiz ve oyunumuz eğitsel bir yazılım olduğu 
için donanımsal olarak zorlayıcı, farklı araç-gereçlere ihtiyacımız yoktur . Çünkü Scratch 
herkese açık ücretsiz bir  programdır. Programlara uygun düzeyde bir bilgisayar veya tablet 
olması yeterlidir. Eğer bilgisayar ya da tabletin  özellikleri yeterli olmazsa internet üzerinden 
online olarak çalışmalar yapılabilir. Diğer bir çalışmamız olan Stop Motion ile oluşturduğumuz 
animasyon için tasarlanan dekorda ve karakterde kullanılan ürünler maliyeti değiştirebilir.Biz 
kendi çalışmamız için örnek bir maliyet çıkardık.Bütün çalışmalarımızı kapsayan ürünlerin 
maliyetleri hazırlanmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir 

Tablo 1: Maliyet Tablosu 
Kullanılan Malzemeler Maliyet 

(TL) 
 1.Tablet ya da Bilgisayar(uygulamaları destekleyen en düşük modellerin fiyatları baz alınmıştır.)      1500 
 2 . Telefon( Stop Motion çekimleri için-Tabletle de bu işlem yapılır.)      1200 
 3. Tripod        40 
 4. 200*100cm Alüminyum Plaka ve Mıknatıs(Karakterleri mıknatıs ile ayakta tutmak için-bu çalışmaya özeldir.)       70  
 5. Kulaklık(Stop Motion  çekimde oynama olmaması için)        32 
 6. Örgü İpi ve Tığ (Karakterleri oluştururken-bu çalışmaya özeldir.)        35 
TOPLAM    2877 

Not:Öğrencilerin  daha sonra yaptıkları çalışmalarda çevrelerinde buldukları ürünlerle bu çalışmaları yapması 
maliyetin daha da düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu çalışmalar için ücretlerle ilgili herhangi bir talebimiz 
olmaycaktır.Bizim çalışmalarımız tamamlanmıştır.     
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Tablo 2: Proje Zaman Çizelgesi 

  

                                       
 
NOT:Proje uzun bir zaman diliminde tamamlandı.Bunun nedeni hem  yapılan çalışmaların  belli öğrenme süresini 
içeren, uzun zaman alan çalışmalar olması hem de salgın şartlarında çalışmaların sekteye uğramasıdır. 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini anasınıfı ve ilkokullardaki öğrenciler oluşturmaktadır.Bu yaş gru- 
bunun dikkatinin çabuk dağılması,öğrenme anında aktif olma istekleri, ilgi çekici içeriklerle 
öğrenmeyi sevmeleri vb. bu hedef kitlesini seçmemizde etkili olmuştur.Masalların değerler 
eğitimi, karakter gelişimi, yaşadığı toplumu tanıması, kültürünü, gelenek ve göreneklerini 
öğrenmesindeki katkısını düşündüğümüzde yine bu kitleye yoğunlaşmamıza neden olmuştur.  

9. Riskler 

      Scaratch yabancı bir eğitsel yazılım olduğu için Anadolu Masallarına uygun karakter 
bulmak zor olabilir.Bu yüzden karakterler önceden hazırlanıp Scratch’ın çanta bölümüne 
eklenmelidir.Özellikleri yetersiz olan bilgisayarlara ve tabletlere Scratch uygulama olarak 
yüklenemeyebilinir ,böyle bir durumda mail adresi ile üye olunup online olarak çalışmalar 
yürütülür. 
 Stop Motion tekniği ile animasyon çekmek için sabırlı olmak gerekir hedef kitlemizdeki yaş 
grubu biraz aceleci davranıp bir an önce sonucu görmek isteyebilir.Böyle bir durumda çekilen 
resim karelerini ara ara bir araya getirerek animasyonun belli bölümleri oluşturulup izletilerek 
motive olmaları sağlanabilir. 
 
                      
 Olasılık                     
 yüksek  
 
 
 
orta  
 
 
 
 düşük                                     
.                                                                            Etki 
                       düşük               orta                 yüksek  

 
 
 

Olasılık ve Etki Matrisi Olasılık ve Etki Matrisi Risklere Yönelik Çözüm 
Önerileri (B Planı) 

2020 KASIM
Takımın 

belirlenmesi

2020 ARALIK 
Araştırma  
çalışmaları

2021 OCAK 
Verilerin 

toplanması 
ve analizi

2021 OCAK-
HAZİRAN             

Stop Motion için 
mekan- karakter 

tasarlama ve 
çekimlerin 
yapılması

2021 
TEMMUZ -

EYLÜL 
Scratch ile 
çizgi film 
oluşturma

2021 EKİM-
KASIM 

Scratch ile 
oyun 

oluşturma

2021 
ARALIK 

Çalışmala
rın test 

edilmesi.

2022 OCAK 
Projenin 

tamamlanması

Çalışmaların kullanım 
yönergesi açıklaycı 

olacak.

Çalışmalar belli 
aralıklarla 

güncellencek.
Farklı yazılım araçları 

kullanılacak.

Yaygın etki için altyapı 
sorunu destklenecek ve 

bir çok platformdan 
yayınlanacak.

Zaman içerisinde farklı 
uygulamalara adapte 

edilecek.

Uygulamanın 
çevrimdışı olarak 

kullanılması sağlancak.

Çalışmaların kullanımı 
için  özendirici 

etkinlikler yapılacak.

Okullardaki ve evlerdeki 
bilgisayarlarda 

kullanılabilmesi için 
gerekli bilgilendirmenin 

yapılması

Çalışmaların amacının 
net olarak belirtilmesi..

Çalışmaların doğru 
kullanılmaması

Çalışmaların  
güncelleştirmelerinin 

yapılmaması

Kodlama  geliştirme 
ortamına erişim 
sağlanaması.

Çalışmalara erişim 
konusunda sorun 

yaşanması.

Uygulamanın bazı 
işletim sistemlerine 
uyumlu olmamması

Akıllı cihazlarda 
internet erişimin 

olmaması

Kullanıcıların 
uygulama ve fılmlere 
karşı ilgisiz olması. 

Öğrencilerin 
erişebileceği akıllı 

cihazlar konusunda 
sorun yaşaması

Kullanıcıların 
çalışmalara yönelik 
olumsuz tutumları
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                                              Stop Motion için Tencerecik Sahnesi ve Karakterleri 
 

 
                                               Tencerecik Çekimleri 
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SCRATCH İLE TASARLADIĞIMIZ OYUNU ARKADAŞLARIMIZ İLE  OYNARKEN 
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                      SCRATCH İLE TASARLADIĞIMIZ ÇİZGİ FİLMİ İZLERKEN 
 
  
 

 

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:Projemizin kod blokları,sahneleri ve çekim aşalarının 
hepsini görsel olarak sunma imkanımız olmadığı için linkleri de ekleme ihtiyacı duyduk.Lütfen 
linklerdeki videoları izleyiniz.Teşekkür ederiz. 

 


