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• Çocuklar 1-4 yaş arasında karalama sürecindedirler. Bu dönemde çocuklar 
karalama yapmaktan çok hoşlanırler ve yetişkinlerden aldıkları destekle 
büyük gelişme kaydederler. Karalama çalışmaları, yazı yazmada ihtiyaç 
duyulan el, kol hareketlerini çocuğa öğretmesi bakımından büyük önem 
taşır. Yetişkinler bilincinde olmasa da karalama asla anlamsız bir çalışma 
değildir. 

• İlk karalamalar tesadüfi olabilir. Fakat daha sonra, çocuk kolunun 
hareketlerinin kağıtta çizgilere neden olduğunun farkına vararak zihinsel 
bağlantı kurmayı öğrenir. Çocuk başlangıçta yaptığı karalamalara 
odaklanamaz, ilgisi başka bir yöne kaysa da karalamaya devam eder. Çocuk 
için önemli olan, resmin kendisi değil fiziksel eylemdir. 1-2 yaş arasındaki 
çocukların resimleri gelişigüzel çizgilerden oluşuyormuş gibi gözükmekle 
beraber bu denemeler sonucu 20 farklı şekilden oluşan bir  karalama  
alfabesi edinmektedirler. Rhode Kellogg’un “Çocuk sanatını incelerken” 
kitabından örnek karalamalar alınmıştır.  

• Bir çocuk resimle ne kadar haşır neşir olursa, okuma ve yazmayı o kadar 
kolay öğrenir. 
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• Eğer çocuğa dilediği kadar karalama yapma özgürlüğü tanınırsa, çocuk 3 yaşına doğru, bir anda 
önemli bir keşifte bulunur ve iki çizgiyi birleştirince bir “şekil” ortaya çıkarttığını fark eder. 
Çizdiği çizgilerin bir başlangıcı ve bir sonucu olduğunu görür. Düz çizgilerden yuvarlak veya oval 
şekillere geçmesi de diğer önemli bir adımdır. Çocuk bu keşiflerle, çizgilerin ona yepyeni 
olanaklar sunduğunun bilincine varır ve çok kısa bir zaman sonra gerçek nesnelerin resmini 
çizmeye başlar. Bu süreçte herhangi bir resimdeki iki nokta, iki gözü yani yüzü simgeler; yan 
yana çizilmiş ışınlar, daireler, kareler, pencere, tekerlek, çiçek,örümcek veya güneş olur.

• Karalamalar çocuğun kişiliğini de bir oranda yansıtır; çekingen yapıdaki bir çocuk daha sönük, 
daha silik çizgiler çizerken, dışa dönük çocuklar daha geniş, daha çarpıcı çizgiler çizerler. 
Çocukların resme yaklaşımı, hayata yaklaşımları gibidir. Bu yaşlardaki çocukların amacı 
kendilerini resim aracılığıyla ifade etmek değildir ama bilinçsizce yaparlar bunu. Bir çocuğu 
tanımak istersek, onu çalışırken izlemeli ve yaptığı resimlere bakmalıyız. Aynı yaştaki ve aynı 
gelişim sürecindeki iki çocuk, aynı malzemelerle bambaşka resimler ortaya koyacaklardır 
muhakkak. 

• Çocuk çizgi çizmeyi iyice öğrendikten sonra çeşitli geometrik şekiller yapmayı da öğrenecektir:

• 2,5-3,5 yaşlarında daireler, 4,5-5,5 yaşlarında kareler, 5,5-6,5 yaşlarında üçgenler, 6,5-7,5 
yaşlarında baklava dilimlerini rahatlıkla çizebilirler.

• Çocuklar duyumdan algıya, algıdan kavrama, somuttan soyuta, genelden özele doğru 
gelişirken, çevreden edindikleri malzemeyi ussal olarak işlemleyerek herhangi bir anlatım 
biçimiyle dışarı aktarırlar. Selin Göksel 



• Lowenfeld’e göre ussal gelişim, kimlik sorunu ve yaratıcılık gelişmenin 
sağlıklı olmasıyla koşutluk gösterir. Bu resimler çocuğun toplumsal, 
ussal, bedensel, ruhsal, çizgisel, yaratıcı, tüm yaşantısının göstergesidir. 
Buna bağlı olarak resimle anlatımlar motor beceriler, algılama, dil, 
sembol oluşumu, duyusal farkındalık, uzamsal oryantasyon gibi 
alanlarda ortaya çıkan yeteneklerin göstergesidir. Lowenfeld sanatsal 
gelişimin evrelerini şu  şekilde tanımlamıştır;

1. Karalama dönemi (2 ile 4 yaş arası) 

2. Şema öncesi dönem (4 ile 7 yaş arası)

3. Şematik dönem  (7 ile 9 yaş arası)

4. Gerçeği çizme dönemi (9 ile 11 yaş arası)

5. Sahte Gerçekçilik dönemi – Mantık çağı  (11-13 yaş arası) 

6. Karar dönemi, Ergenlik dönemi (13 yaş ve sonrası) 
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1. Karalama Dönemi (2 ile 4 Yaş arası)

• Bu ilk dönem 18 aylıktan 3,5-4 yaşa kadar görülür ve kağıt üzerine resim yapmasının dışında 
duvarlara, kitaplara ve buldukları her yüzeye karalama yaparlar, ilk işaretlerini koyarlar.

• 1,5 yaşından iki yaşa kadar çocuğun yaptığı ilk resim karalamaları kendiliğindendir, kimse küçük 
çocuklara karalama öğretmez.  İlk başta karalama yapmada çok az bir hareket denetimi vardır; çok 
küçük çocuklar karalama yapmak kadar mum boyaları yeme eğiliminde de bulunabilirler. 

• 3 yaşın sonlarına doğru çocuklarda sembolik düşünme başlar ve çevrelerinde gördükleri şeyleri 
şekil, renk ve büyüklüklerine göre sınıflandırırlar. Dilin gelişimi de büyük önem kazanır.

• İlk çizgiler doğrudan hareketten doğan izlerdir. Kağıt üzerinde kalemin bıraktığı iz çocuğun belki 
de ilk başarısıdır. Çocuk elini, bileğini, kolunu kullanarak çizer. Kimi zaman iki elini birden kullanır. 
Yaptığı işten çok mutludur. Önceleri sağa sola giden çizgiler, daha sonra sürekli yay çizen 
hareketlere dönüşür.  Her bir hareket ve bu harekete bağlı karalama bir süre tekrarlandıktan 
sonra, yine bir hareketle yeni bir biçim ortaya çıkar. Kağıt üzerinde elde edilen her şekil çocuk 
tarafından öğrenlir. Kimi şekillerin, karalamalar geliştikçe değişik büyüklükte ve şekilde kullanıldığı 
görülür. 

• Kellogg’a göre birleşen şekiller arasında en anlamlı olanı yuvarlak içine yerleştirilmiş çapraz iki 
çizgiden oluşan şekildir. Buna “mandala” adı verilir. Mandala çocukların karalamalarından daha 
sonra bir çok şeye dönüşecek olan bir anlamda tema şekildir.  

• Karalama dönemi sonlarına doğru insan figürü çizmek için yapılan ilk girişimler oldukça basit ve 
eksiktir. 3 yaş çocuğu çok tipik olarak adam resmini bir kafa olarak çizer. Doğal olarak bu yaştaki 
çocuğa en önemli görünen kısım kafadır. Gözler, burun ve ağız genellikle yüze yerleştirilecektir. 
Bazen gözleri ya da karnı vücut hatlarının dışına çizerler. 4 yaş çocukları kollar ile bacakları temsil 
eden uzantıları kafaya ekleyerek çöp adamlar çizerler.
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Karalama Örnekleri
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Mandala Figür Örnekleri
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2. Şema Öncesi Dönem (4 ile 7 yaş arası)

• Genelde, dört yaş civarında, çocuklar oldukça tanınabilecek biçimler çizmeye başlar. Bununla birlikte, 
kesin olarak bunların ne olduğunu söylemek oldukça zordur.

• Ancak beş yaşlarında, insanlar, evler ya da ağaçlar tanınmaya başlanır; çocuk altı yaşına geldiğinde de 
biçimler ve şekiller konulu olmaya başlar.

• 5-6 yaşlarında çocuk kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyacak girişimlerde bulunur. Çocukta ilk simge 
büyük olasılıkla insandır. Bu, onun ilgi alanı içinde doğrudan ilişki kurduğu kişinin resmidir. 

• Beş yaş çocuklarının çoğunluğu bir kafa ve bir gövde çizerler. Kafada gözler, bir burun ve bir ağız olur, kollar 
ve bacaklar ise artık gövdeden çıkar. Genellikle yüzler önden görünümleriyle çizilirler, ifadesizdirler. Baş ve 
baştan çıkan bacaklar ve eller parmaklı ya da parmaksız olarak çizilebileceği gibi, gövde kısmına önem 
verildiğinde, bu kısmın da abartılarak çizildiği görülür.

• İlerleyen her yaşla boyun, parmaklar, kulaklar ve gözbebekleri gibi özellikler eklenir. Tek boyutlu olan yüz, 
iki boyutluluk özelliğine sahip olur ve gövdenin çeşitli kısımları arasındaki oran değişir. Örneğin 5 yaşındaki 
bir çocuk daha büyük bir çocuğa oranla genellikle daha büyük bir kafa çizer. Yaş ile birlikte kalem kontrolü 
de gelişir ve bu gelişim çizim kalitesini de etkiler.

• Conrad’a göre çocukların yarattıklarda kullandıkları simgeler, onların gördükleri işittikleri, tattıkları, 
bildikleri dokundukları, düşündükleri ve hakkında konuştukları şeyler için benimsedikleri işaretlerdir. 

• İnsan resminin yanı sıra çocuk, yakın çevresinde ilişkide olduğu çok sayıdaki objeyi çizmeye başlar. Bu 
objeler kağıt üzerinde gelişigüzel yer alırlar.

• Çocuk gördüğü nesnelerin yapısal eşdeğerini yaratırken dikkatini her çizdiği şema üzerinde ayrı ayrı 
yoğunlaştırır. Bir resimde, at, ev, sinek, ağaç, çiçek birbiriyle ilişkisine bakılmaksızın çizilir. Bir resimde attan 
büyük kelebek, evden büyük insan çizilebilir. Bu da bu yaş çocuğun resimlerinin çekiciliğinden biridir. 
Resimlerde en çözüm gerektiren sorun iki boyutlu resim düzleminde üçüncü boyut görünümünü 
yaratmaktır. Selin Göksel 



• Çocuk 6 yaşına yaklaştıkça resimlerindeki oranlar daha gerçekçi olmaya başlar.

• Mekan içinde nesneleri yerleştirmesinde de bir ilerleme göze çarpar. Ayrıntılar çoğalır, yer çizgisi dediğimiz alttaki çizgi 
üzerine daha anlamlı biçimde dizilen nesneler ilk zamanlardaki gibi havada uçmaz. 

• 5-6-7 yaşlarında dikkat çeken özelliklerden biri de düzleme, bir görüş noktasından değil de birçok görüş noktasından 
bakıyormuşcasına nesneleri çizerler ve bu tür resimleri yaparken çocuk ya kendisi resmin etrafında dolaşır, ya da resmi 
döndürerek çizer. 

• Çocuk, aynı anda görülmesi mümkün olmayan çeşitli manzaraları betimlemek için ilginç bir yöntem kullanır. Bir objenin 
içinde veya arkasında bulunan ve görünmemesi gereken şeyleri sanki görüyormuş gibi çizer. Bir evi önden çizerken aynı 
zamanda içine insanları da oturtur. Böylece evi saydamlaştırır. Saydam yada röntgen çizim denen şeffaf resim ortaya çıkar; 
bu, Luquet'nin zihinsel gerçekçilik (entelektüel realizm) diye tanımladığı evrenin belirleyici bir niteliğidir.

• Freeman (1980) iki tür röntgen resmi arasında ayrım gözetmiştir. Birinci türde, çizimlerde gerçek dünyada hiçbir zaman 
görünür olmayan bir şey resmedilir (örneğin anne rahminde bir bebek, yada örümceğin midesinde bir sinek). Bu tür 
çizimde açıkça bellidir ki, çocuk çizdiği nesnenin normalde gözlerden saklı olan içeriğini göstermek istemektedir. Bu tür 
saydam resimde daha yakın bir nesnenin arkasında saklı olan bir şey resimde gösterilmez. İkinci tür saydam resimde ise bu 
yaştaki çocuklar örneğin ata binmiş bir adamı, normal olarak atın öbür tarafında kalan ayağını da atın bedeni içinden 
görünecek şekilde çizerler.

• Çocuğun kimi ayrıntıları görmesi, nitelikleri ayrımsaması, çizgileri üzerinde yeterli denetimi kazanması çevresel faktörlere, 
yaşantı zenginliğine, deneyimlerini arttırıcı tekrarlara ve bu tekrarlar için belirli bir süreye ihtiyacı vardır. 

• İlk renk kullanımlarında çocuklar, üç ana renkle, kırmızı, sarı ve maviyle yetinir. 5 yaşındaki çocuk artık siyah, beyaz, 
turuncu, yeşil, mor gibi renkleri de ister.

• Bu yaşlarda yapılan figür ve boyamalarda, bir nesneyi boyamak için seçilen renk ile canlandırılan nesne arasında ilişki 
yoktur. Hangi renkler çocuğun hoşuna gidiyorsa o rengi kullanır. Örneğin yaptığı insan resmi kırmızı, mavi, yeşil ya da sarı 
olabilir.
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5-7 Yaş Figür, Nesne, Mekan Çizimine Örnekler
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Röntgen Resim 
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7 Yaş Figür ve Mekan İlişkisi
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Çizgi kontrolü, figür, hayvan, obje tasarımı, mekansal yerleştirmesi yaşının çok 
ilerisinde olan,

üstün yetenekli 6-7 yaş çocuklar. 
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Fırça kontrolü, boya kalitesi, renk seçimleri yaşının çok üzerinde olan, 
üstün yetenekli 6 yaşında çocuklar. 
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3. Şematik Dönem (7 ile 9 yaş arası)

• 7 ve 8 yaşlarında çocuğun resimlerinde bir değişme başlar. Piaget’in somut işlem evresi olarak tanımladığı 
bu evre çocuğun resimlerinde de kimi görünür değişimlerin yer aldığı evredir. İşlem burada “içselleşmiş bir 
eylem” anlamında kullanılır. 

• Bu eylem sayesinde çocuk, eskiden çevresiyle arasında geçen bir etkileşim sonucu, nesnelere, kendine özgü 
bir yapıyı ya da çerçeveyi uygulayarak onları kendi usunda, olduklarından daha başka bir şeye 
dönüştürmektedir. 

• Bu dönemde, çocuk resimlerinde görünen şemalar çocuğun yaşantısıyle ilgili tanıdık, bildik şeylerdir. Bu 
şemalar giderek daha çok görsel ipuçları içerir. Bundan sonra çocuk sürekli gerçeği arar. Ancak bu görsel 
gerçeği vermek için zorlanır. Çocuk görür, düşünür ve çizmeye çalışır. Çizimlerindeki şemalar değişime uğrar. 
Bu değişim yetişkinlere göre olumsuz görünebilir. Resimler kuru ve canlılıklarını yitirmiş görünür. Resim 
yapmak çocuğun baş etkinliği iken giderek önemini yitirmeye başlar. Dil yavaş yavaş bir anlatım şekli olan 
resmin yerini almaya başlar. 

• Çocukların yalnız çizgilerle değil, konuşma, yazma, oyun oynama gibi davranışlarında da gerçekçilik sezilir. 
Çocuklar henüz mecaz yaratmaktan uzaktırlar, somuttan soyuta bir geçiş dönemi yaşarlar. 8,9,10 yaşlarında 
dile yönelirler. O zamana kadar duyguları anlatımda çizgiler yeterliyken, okul çağında dil, anlatımda çizginin 
önüne geçer. Böylece resimsel anlatımın yanında bir başka anlatım alanı, dil önem kazanır. Bu çocuğa daha 
kolay bir anlatım olanağı verirken, resimlerinin de gerilemesine neden olur. 

• Kimi zaman resimlerinde yazılı açıklamalar kullanırlar. Çocuğun yazı ile birliklte kimi simgeleri, işaretleri de 
çizgileri arasına yerleştirdiği görülür;  yön gösteren ok işareti, banka amblemleri, PTT gibi yazılar. Çocuk 
içinde yaşadığı kültürü tanıyıp, anlayıp özümseme gereğini duyar. 

• Bazı eğitimcilere göre yaratıcılık bu yaşlarda uykudadır. Zamanı geldiğinde çocuk yine eski coşkusuyla 
çizecektir, yaratacaktır. Doğallığı bozmamak bu yaş dönemini en zararsız atlatmak için tek çaredir. 
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8-9 Yaş Resimleri  
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4. Gerçeği Çizme Dönemi (9 ile 11 yaş arası)

• Bu yaşlardaki çocuk artık toplumun bir üyesi olduğundan haberdardır ve bu haberdar oluşu çizgilerine 
yansıtmaya başlamıştır. Çocuklar daha az ben merkezli olurlar ve objeleri sadece kendileriyle ilişkide değil, 
birbirleriyle ilişkide de gösterirler. 

• Okul çocuğunun gelişme gösterdiği bir başka boyut; teknik beceri, kassal yetkinlik ve araç-gereç üzerindeki 
denetimidir. O birçok şeyi doğru yapmaya, tam çizmeye çabalar. Araçları iyi kullanır, gereci iyi işler. Bu işler 
içinde hata yapmaktan çekinir. 

• Bu evrede çocuk, ayrıntıya ilgi duyarken, giderek resimlerini göstermekten hoşlanmaz, onları açıklamaz. 
Artık renkler gelişigüzel seçilmek yerine, gerçeğe uygun bir biçimde seçilmeye başlamıştır.

• 6-8 yaşından başlayarak cinsiyet ayrımını çizimlerinde gösteren çocuk, erkek ve kız giysilerindeki ayrıntıları 
özellikle ve özenle belirtir. Figür ve diğer öğeler arasındaki ilişki, düzenleme bakımından kurallara uymaya 
başlamıştır. Mekan ve perspektif artık kendini gösterir. Yer çizgisi yukarı çıkar, toprak kendi rengine boyanır. 

• Konu seçiminde kızlarla erkekler arasında ayrımlar belirir. Erkek çocuklar daha çok tekneler, uçaklar, trenler, 
savaş ve spor sahneleri; kızlar ise kadın yüzleri, giysiler, evler, çiçekler, yavrulu hayvanlar çizerler.

• Bu evrede çocuklar ne çizeceklerini uzun uzun düşünürler, yaptıklarını beğenmezler, olması gerektiği 
biçimde yapamadıklarını sanıp cesaretlerini yitirirler.

• Çocuğun bu yıllarda kendini anlatma gücüne olan güveni sık sık sarsılır. Kısaca yaratıcı etkinliklerinde 
beceriksiz olduklarını düşünüp, şaşkındırlar. Fiziksel, zihinsel ve duygusal büyüme sonucu, artık daha önceki 
yıllarda kullandıkları üslup onları doyurmaz.

• Çalışmalar sırasında sık sık öğretmenin onayını almak için resmini gösterir. Bu davranış yaratıcılığı ketlenmiş 
küçük, büyük her çocuğun genel bir davranışıdır. 
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Cinsiyetlerine Göre, İlgi Alanlarına Göre Resimler
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5. Sahte Gerçekçilik Dönemi Mantık Çağı (11 ile 13 yaş arası)

• Bu yaşlarda çocuğun bir yandan alabildiğine gerçeği yansıtma isteği ve bu yolda başarısı ve 
başarısızlığı sürerken, bir yandan çizgide daha özgür kendisine özgü anlatım formları arar.

• Bu süreç içersinde bazen hazır kaynaklardan araştırma yapar, yararlanır, bazen de  kendi kendine 
çıkış yolları bulur. 

• Çocuklar geçmişteki perpsektif denemelerindeki üstüne katlanma niteliklerinin yanlış olduğunu 
fark ederler ve üçüncü boyutu düzgün gösterebilmeye uğraşırlar.  

• Bu evrede çizgi kahramanların ve karikatürlerin popüler olması şaşırtıcı değildir. Bir insan resmi 
yapılması istendiğinde çocuklar ve ergenlik öncesi dönemdekiler artık resimlerinin kalitesinden 
memnun olmak için karikatür veya çizgi roman karakterleri yapmayı tercih edebilirler. Çünkü, 
karikatür karakterlerinin özellikleri abartılı, acayip ya da çirkin olabilir ve insan figürü çizmek için 
fotografik gerçekçilik ya da o kadar fazla teknik beceri gerektirmezler. Bu evrede bazı çocuklar 
kendi resimlerini yaratmak yerine tekrarlayan imgeleri seçerler veya kopyalamayı tercih ederler. 

• Bu evrede anne babaları tarafından çocuklar eğer yüreklendirilmezler, ortaokul ve lisede resim 
dersi almaya devam etmezlerse bir çoğunun cesareti kırılır ve bir daha resim yapmazlar.     

• Bu nedenden dolayı bir çok yetişkinin çizdiği resimler 11 yaş dönemi çocukların resimlerine 
benzemektedir. Resim alanında kendilerini, becerilerini  geliştiremedikleri için bu dönemde takılıp 
kalmışlardır. 

• Çocuklar için dil okullarda fazlasıyla özendirilmekte olup, resimden başka, kendini ifade etmenin 
başka yollarının farkına varılmasıyla, resim yapmak özendirilmek yerine, olumsuz tepkiler alıyor ve 
eleştriliyorsa, resim üretmek için yeterli zaman bulunamıyorsa, resim gelişimi bir çok bireyde 
durur.
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11-13 yaş Karikatürler
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6. Karar Dönemi, Ergenlik Dönemi (13 yaş ve sonrası) 

• 13-14 yaşarına gelindiğinde resim yapmaya devam eden çocuklar, resimlerinde 
perspektifi daha tam ve etkin bir şekilde kullanabileceklerdir. Ergen bu dönemde 
yakın çevresinde gördüğü objelerin orantılarını, boyutlarını, derinliklerini 
çizgilerine yansıtmaya çalışır.    

• Çalışmalarına daha çok ayrıntı katabilecekler, çevreyi eleştirel algılamaları ve 
malzemeleri kullanmadaki ustalıkları artacak, renk ve desene daha dikkat edecek 
ve soyut imgeler yaratacaklardır. Eğer gençlere resim yapmada ustalıklarını 
geliştirme ve iyileştirmeyi sürdürme fırsatı verilir ve yüreklendirilirse, işleri hem 
tarz hem içerik açısından oldukça etkileyici, ayrıntılı, düşünceli ve yaratıcı olabilir. 

• Bazı ergenler yetişkin ressamların sanatsal becerisine ulaşırlar, bunun nedeni 
yalnızca teknik ustalıkları değildir; bir nesneyi kişi ya da manzarayı yansıtacakları 
konusundan seçimler yapmaya başlamışlardır. Bir resmi yaparken imgeleri nasıl 
işlerse kişisel bir anlatım ve hava yaratacağını özenle düşünmektedir. 

• Küçük çocuklar; insan, hayvan ve çevre resimleri yapmaya odaklanırken, ergenler 
bu unsurları yalnızca kompozisyonlarının bir parçası olarak, aynı zamanda 
meseleler, kişisel felsefeler ve kendileri üzerine fikirler iletmek ve sembolize 
etmek amacıyla kullanabilirler. 
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Ergen Çizimleri
Kendi portreleri veya başkalarının portreleri 
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