
                                                                                              
                                                                         

Ders planı yapısı 

Dersin adı: Geometrik şekiller: Cucuteni Kültür Seramikleri ve figürinlerdeki desenlerin temsili 

Ön koşullar

- Bulmacalı basılı kağıt (ek dosya) 
- Farkları bulun – resimler (ek dosya) 
- Figürinler ve seramik objelerin tasarımını yapın – basılı kağıt (ek dosya) 
- Renkli kalem 
- Bilgisayar 
- Cucuteni Kültürünün projelendirilmesi için veri projektörü

Amaçlar

- Cucuteni Kültür Seramik ve figürinler (seramik obje ve figürinlerde bulunan 
geometrik semboller) üzerinde desenlerin sunumu. 

- Geometrik sembollerin anlamlarını öğrenmek ve bunları kendi seramik 
figürin ve objelerini oluştururken kullanmak. 

- Dil yeterlilikleri (kelime bulmaca çözme)

Öğrencilerin 
yaşı

    14-17

Adımlar

- Cucuteni Kültürü hakkında sunum 

- Geometrik form tanımlama 

- Önemleri hakkında tarRşma 

- Başvuru

Süre 80 dakika



                                                                                              
Sunum - Arkaplan bilgisi 
         Cucuteni Kültürü, yaklaşık bir bin yıl boyunca, yaklaşık 350.000 km2'lik geniş bir alanda, mevcut 
üç devle[n topraklarında maddi izler taşıyan uzun bir varoluşu bilmektedir: Romanya, Moldova 
Cumhuriye[, Ukrayna. Bu uygarlığın adı, on dokuzuncu yüzyılın sonunda Romanya'da Ariușd ve 
Cucuteni- ve Ukrayna'da Trypillia olmak üzere üç önemli yerleşim yerinde yapılan araşRrmalar 
sonucunda verilmiş[r. 
   Cucutenian işaret ve sembolleri her zaman aynı zamanda kutsal bir seviye varsayan bir dizi inanç 
ve ayinle ilgili olmalıdır. 
   Seramik objeler ve heykelciklerde görülen en yaygın geometrik şekiller spiral, eşkenar dörtgen ve 
karedir. Güneşi, suyu veya evrensel hareke[ temsil eden spiral, anlamı ne olursa olsun, tarih öncesi 
eserlerde bulunan en büyüleyici sembollerden biri olmaya devam ediyor. Cucutenian dekora[f 
sicilinde, kare ve eşkenar dörtgen nadiren basit işaretler olarak görünür. Yapraklar veya daireler gibi 
diğer geometrik işaretler veya mecazi sembollerle birleş[rilirler. Genellikle kadının doğurgan gücüyle 
bağlanRlı işaretler ve sembollerle heykelin rahminin sınırlarını belirlemek için kullanılırlar. 

   

Atölye – Cucuteni Kültür Seramikleri ve Figürinlerde Geometrik Şekiller-Desenler 
Öğrencilere bulmacalı çalışma sayfaları verilir ve gereksinimleri çözmek için İngilizce bilgilerini ve 
Cucuteni Kültürü hakkındaki yeni bilgileri kullanmaları gerekir.       



                                                                                              

 
   

Öğrenciler öğrenilen sembolleri kullanarak kil figürinleri giydireceklerdir. Eksik unsurları keşfedecekler. 

 



                                                                                              

 
Sonunda, her öğrenci çizimi sunacak ve kil figürinleri ve nesneleri çizmek için kullanılan sembolleri 
mo[ve edecek[r. 

  


