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AÇIKLAMALAR 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 

DAL Alan Ortak Dersi 

MODÜLÜN ADI İletişimde Etkili Drama 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye, öğrenciye yaratıcı dramayla, öfke, stres, zaman 

kontrol ve yönetimi yoluyla etkili iletişim kurma ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Konuşma kurallarına uygun olarak drama ile etkili 

iletişim kurabileceksiniz. 

2. Drama oyunlarında kullanılan araç gereçleri 

hazırlayarak onları etkili iletişimde 

kullanabileceksiniz. 

3. Drama oyunlarından yararlanarak etkili iletişim 

kurabileceksiniz. 

4. Öfke kontrol ve yönetimi tekniklerine uygun sağlıklı 

iletişim kurabileceksiniz. 

5. Stres kontrol ve yönetimi stratejilerine uygun sağlıklı 

iletişim ortamı oluşturabileceksiniz. 

6. Zaman kontrol ve yönetimi tekniklerine uygun etkili 

iletişim kurabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, çok amaçlı salon, bahçe 

Donanım:  Kâğıt, boya kalemleri, kasetçalar, kaset,  

resim, fotoğraf, poster, çantalar, eski süs eşyaları, farklı 

yörelere ait giysiler, takılar, mesleklere ait giysiler, 

şapkalar, bastonlar, maskeler, ayakkabılar, makyaj 

malzemeleri, toplar, para, otobüs bileti, ortamda bulunan 

yazı tahtası, projeksiyon, akıllı tahta, televizyon, masa, 

sandalye, perde, masa örtüsü, kitap, defter vb. hemen her 

türlü malzeme yardımcı olarak kullanılabilir.   

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her 

öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Bu ölçme; çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış, 

işaretleme türü testler kullanılarak uygulama faaliyetleri 

sonunda yapılacaktır.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

İnsanın dostları, ailesi, iş çevresi ve toplumla sağlıklı ilişkiler sürdürülebilmesinin en 

önemli yolu iletişimi doğru şekilde kullanmasına bağlıdır. Oysa İnsanların çoğu sandıkları 

kadar iyi bir iletişimci değildir. Etkili iletişim kurabilmeyi öğrenmemizde gerçek hayatta 

yaşanabilecek durumları deneyimleme şansı verdiği için drama etkili bir yöntemdir. 

Dramada kişi, sesini ve vücudunu tanır. Etkin dinlemeyi öğrenir. Kendisindeki eksiklikleri 

fark eder. 

 

Öfke; sevgi, hoşlanma, korku gibi doğaldır. Sağlıklı olarak ifade edildiğinde yapıcı 

olan bir duygudur. Ancak kontrol edilemediğinde aile içi şiddet, çocuk istismarları, terör 

olayları, sokak kavgaları ve trafik magandalıklarında da görüldüğü gibi son derece yıkıcı 

olabilir. Öfkeyi sağlıklı olarak yaşayabilmek için bastırıp saklamadan, bu duyguyu tanıyarak 

kabul etmek, nedenlerini anlamak ve kontrol etme yöntemlerini öğrenmek gerekir. 

 

Bir tehditle karşılaşan kişi, bununla başa çıkamayacağına inanırsa strese girer. Stres 

kişide hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıklara yol açar. Yeni yaşam koşullarına uyum 

sağlayabilen, değişimi kabullenebilen kişi stresle başa çıkabilir. 

 

Günümüzde herkes zamanın çok hızlı aktığından, hiçbir şeye yetişememekten şikâyet 

eder. Zamansızlıktan yakınanların çoğu zamanını kullanmasını bilmeyenlerdir.  

 

Sevgili öğrenciler, bu modülde etkili iletişimde dramadan yararlanmayı, öfke ve 

stresle başa çıkma yöntemlerini ve zamanınızı planlamayı öğreneceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyetin sonunda konuşma kurallarına uygun olarak drama ile etkili iletişim 

kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Drama nedir ve nerelerde kullanılır? Araştırınız. 

 Dramanın oyun ve tiyatrodan farkları nelerdir? Araştırınız. 

 Drama ile ilgili edindiğiniz bilgi, resim ve fotoğraflardan oluşan bir sunum 

hazırlayınız. 

 Araştırmalarınızı ve sunumunuzu akıllı tahtayı kullanarak sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

1. DRAMA İLE ETKİLİ İLETİŞİM KURMA 
 

1.1. Drama ile İlgili Kavramlar  
 

1.1.1. Drama 

 

Eski Yunancada  drama doğrudan doğruya yaşamak anlamında kullanılırdı. 

 

Drama, lider ve katılımcıların atölye ortamında rol oynama, doğaçlama gibi tiyatro 

tekniklerini kullanarak bir olayı, anıyı, kavramı, konuyu veya düşünceyi canlandırmasıdır. 

 

Atölye çalışmaları bir liderin rehberliğinde ve bir grupla sürdürülmektedir. Drama 

çalışmalarında bir başlangıç ve son bölümü olmayabilir. Ancak belli kuralların ve bu kurallar 

içinde sonsuz özgürlüklerin olduğu bir etkinliktir. Dramada ortaya çıkanlar o anda yaratılır, 

ilk kez vardır. Ortaya çıkanların yanlış ya da doğru olması söz konusu değildir. Drama 

çalışmalarına katılan bireyler,  çalışmalar sırasında kendilerini ve diğer katılımcıları tanıma,  

iletişim becerilerini geliştirme fırsatı yakalar. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 1.1: Drama 

1.1.2. Drama ve Oyun Arasındaki Farklar 
 

DRAMA OYUN 
Dramada belli eğitsel, sanatsal vb. hedef ve 

amaçlar vardır ve bunlar lider tarafından 

belirlenir.  

Oyunda çoğunlukla belli bir amaç yoktur. 

Drama bir grup yaşantısıdır. Oyun tek başına da oynanabilir. 

Dramada çok kesin kurallar yoktur. Kurallar 

esnektir. Katılımcıların kendilerinden bir 

şeyler katmalarına izin verilir. Ödül veya 

yanlış yapma söz konusu değildir.  

Oyunlarda en basitten karmaşığa kadar 

birtakım kurallar vardır. Kurallara 

uymayanlar oyun dışında bırakılabilir.  

Dramanın bir başlangıç ve sonuç bölümü 

olmayabilir.  

O anda yaratılır. Ortaya çıkan ürün ilk kez 

oluşur.  

Oyunda bir başlangıç ve sonuç vardır. 

Çoğunlukla bir başarı söz konusudur. 

Dramada doğru – yanlış, güzel – çirkin 

yoktur.  

Sonuç değil, süreç önemlidir.  

Lider grubun kendini keşfetmesine, 

geliştirmesine, kendini ortaya koymasına 

rehberlik eder.  

Oyunlarda çoğunlukla sonuç önemlidir 

Oyunda lider yoktur. Bu görevi daha çok 

oyunculardan biri üstlenir. 

Dramada estetik kaygı vardır.  
Oyunda estetik kaygıdan çok, rahatlama, 

enerji boşalımı vardır. 

Dramada gözden geçirme ve tartışma vardır.  Oyunda ise bu ögeler yoktur. 

Tablo1.1. Drama ile oyun arasındaki farklar 
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1.1.3. Drama ile Tiyatro Arasındaki Farklar 
 

DRAMA TİYATRO 

 Dramada eğitim en önemli amaçtır. 

Sanatsal hedef ve amaçlar yan 

amaçlardır.  

 Tiyatroda sanatsal hedef ve amaçlar 

önceliklidir. Eğitsel amaçlar ikincil 

önemdedir.  

 Drama her oynandığında değişebilir.  
 Tiyatroda her oynandığında oyun 

değiştirilmez.  

 Dramada çok kesin kurallar yoktur.  

Kurallar esnektir, katılımcıların 

kendilerinden bir şeyler katmasına izin 

verilir. Doğru veya yanlış yapma söz 

konusu değildir. 

 Tiyatroda da kurallar esnektir ve 

oyuncuların kendinden bir şeyler katması 

beklenir. Ama yorum ve estetik açısından 

doğru ve yanlış söz konusudur. 

 Dramanın bir başlangıç ve sonuç bölümü 

olmayabilir. O anda yaratılır, ortaya 

konulanlar ilk kez oluşmaktadır.  

 Tiyatronun başı ve sonu vardır. Oyunun 

metni önceden hazırlanmıştır. 

 Drama belli kurallar içinde sonsuz 

özgürlükler içerir. 

 Tiyatroda hiçbir zaman sonsuz özgürlük 

yoktur. Oyuncu metin, yönetmen, 

maliyet, teknik olanaklar ve hedef kitle 

ile sınırlıdır. 

 Eğitsel dramada önemli olan sonuç değil 

yaşanılan süreçtir.  
 Tiyatroda önemli olan sonuçtur. 

 Dramada hiçbir zaman bir şeyi olduğu 

gibi kabul etme, öykünme yoktur. 

 Tiyatroda sorgulama önemliyse de kimi 

zaman, olduğu gibi kabul etme ve 

öykünme yöntemleri vardır. 

 Dramanın merkezinde doğaçlama ve rol 

oynama vardır.  Dramanın seyircisi 

yoktur. 

 Tiyatro ise seyirciyi merkeze alan bir 

gösteri sanatıdır.  

 

Tablo 1.2: Drama ile tiyatro arasındaki farklar 
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1.2. Yaratıcılık ile İlgili Kavramlar 
 

1.2.1. Yaratıcılık 
 

Yaratıcılık, bilinenlerden yola çıkarak eski ile yeni arasında ilişki kurmak, alışılmışın 

dışındaki farklılıkları yakalayarak, deneyerek özgün etkinlikler oluşturmaktır.   

 

Yaratıcılık; akılcılık, esneklik, özgünlük, alternatifli düşünme, problem çözme gibi 

zihinsel süreçleri içerir. Yaratıcılık, kişilerin doğuştan getirdikleri bir özelliktir. Her insanda 

az veya çok yaratıcı özellikler vardır. Yaratıcılık; sınırları olmayan, geliştirilebilen bir 

eylemdir. Öğrenilmez, fakat uygun koşullar sağlandığı takdirde geliştirilebilir.  

 

1.2.2. Yaratıcılık Süreçleri 
 

 Hazırlık dönemi: Bu dönemde sorun, gereksinim ya da gerçekleştirilmek 

istenen şey saptanır, tanımlanır. Bilgi edinme, bunları ilişkilendirme, farklı 

açılardan bakabilme, yorumlama, değerlendirme, yeniden yorumlama biçiminde 

sürdürülen etkinliklerdir. 

 

Çizim 1.1: Hazırlık dönemi 

 Kuluçka dönemi: Ürünün veya fikrin bilinç ötesinde olgunlaşmakta olduğu 

kademedir. Sorundan çıkarak geriye gidilir. Zihin sorunu inceler. Dakikalarca 

sürebileceği gibi haftalar ya da yıllar boyu da sürebilir. 

 

Çizim 1.2: Kuluçka dönemi 
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 Aydınlanma dönemi: Beyinde şimşek çaktığı andır. Birkaç dakika ya da 

birkaç saat sürer. Hazırlık döneminde tohumu atılan, kuluçka evresinde farkına 

varmadan yeşeren yaratıcılık, birdenbire somut fikir haline gelir. 

 

 Gerçekleşme dönemi (doğrulama dönemi): Aydınlanma aşamasında ortaya 

çıkan ne ise onun gereksinimleri karşılayıp karşılayamayacağının, hazırlık 

aşamasında saptanmış ölçülere uyup uymayacağının anlaşılması ve gösterilmesi 

için yapılan bir dizi etkinliktir. 

 

Fotoğraf 1.2: Gerçekleşme dönemi 

Yukarıda özetlenen kademeler, birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz, biri bitmeden 

diğeri başlayabilir. Sürecin ne kadar zaman alacağı, kişinin yaratıcılığına ve konunun 

özelliğine bağlıdır. 

 

1.2.3.Yaratıcı Kişilik Özellikleri 
 

Yaratıcı kişiler: 

 Esnek, özgün ve çabuk düşünebilir, konulara odaklanabilir. 

 Değişik strateji, yöntem ve araçları kullanabilir. 

 Konulara-sorunlara farklı açılardan yaklaşabilir. 

 Mizah, sezgi ve görsel algısı yüksektir. 

 Soyut veya somut nesne ve kavramlar arasında bağlantıları yakalayabilir. 

 Hayal gücü zengindir. 

 Yeni olanı yakalayabilir, mevcut durumları geliştirebilir. 

 Senaryo üretebilir, tasarım geliştirebilir. 

 Sorunlara çözüm arayabilir. 

 Üretkendir. 
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Fotoğraf 1.3: Yaratıcılık 

1.2.4. Yaratıcılığı Engelleyen Etmenler 
 

 Bireyin kendini tanımaması, 

 Eksikliklerini ve fazlalıklarını bilmemesi, 

 Bilgiye ulaşmayı bilmemesi, 

 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, 

 Ezberci eğitim ve öğretim, 

 Yurttaş olma sorumluluklarını bilmemesi, 

 Yaşamı yeterince anlamlandıramamış olması, 

 Kendini tam ifade edememesi, 

 Toplumsal kurallara uyma zorunluluğu, 

 Rahatına düşkün olması,  

 Kendini yeterince özgür hissetmemesi,  

 Belli bir otoriteye bağımlı olması,   

 Yenilgiye uğramaktan, alay edilmekten ve yanlış yapmaktan korkması,  

 Kendini güvende hissetmemesi, 

 Yaratıcılığın dünyada pek az kişiye özgü bir yetenek olduğunu düşünmesi  

  

Ayrıca kalabalık sınıf ortamı, esnek olmayan öğretmenler, öğrencilere söz hakkı 

tanınmaması, ailenin ve yakın çevrenin çocuğu kısıtlaması, çocuğun düşünce ve sorunlarına 

değer vermemesi, doğa ile iletişimini engellemesi, çocuğun yaptıklarını yanlış ve saçma 

bulması, şiddet kullanması, azarlaması, belli kalıplara sokmaya zorlaması gibi davranışlar da 

yaratıcılığı engeller. Geleneksel eğitim anlayışında soru sormayan, söz dinleyen, yaramazlık 

yapmayan, üstüne vazife olmayan şeylerle uğraşmayan çocuklar kabul görür. Bunun tam 

tersi özelliklere sahip çocuklar ise dışlanır, genellikle de başarısız sayılır. Bu da çocuğun 

yaratıcılığını engelleyen faktörlerdendir. 

 

 

 

 

 

 

  

“İnsanlara hiçbir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. 

Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile 

sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün.” 

G.S.Patton 
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1.3. Yaratıcı Dramanın Kullanım Alanları ve Önemi 
 

Yaratıcı drama ilk olarak İngiltere’de sokak çocuklarının topluma kazandırılmasında 

kullanılmış. Bugün pek çok alanda kullanılmaktadır. Bugün kullanıldığı belli başlı alanları 

şöyle sayabiliriz: 

 

 Örgün ve yaygın eğitimde 

 Engelli çocukların eğitiminde 

 Hizmet içi eğitimde 

 Hastanelerde 

  Hapishane ve ıslahevlerinde 

 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında 

 Bireyin çok yönlü gelişiminde 

  Ruhsal sorunların tedavisinde 

 Bir eğitim ortamı olarak müze ya da ören yerlerinde 

 Okul öncesinde 

 Toplumsal olayların araştırılmasında 

 Tiyatroda oyun hazırlamada 

 Sokak çocuklarının iyileştirilmesinde  

 Engellilere yaşam becerisi kazandırılmasında 

 

1.4. Yaratıcı Dramanın Yararları 
 

 Bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için dikkat, algılama, 

dinleme, konuşma, beden dilini kullanma gibi iletişim becerileri gelişir.  

 Kişi utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınır. 

 Soyut kavramları somutlaştırabilir, karmaşık olayları kolayca anlayabilir.  

 Düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir.  

 Drama, çocukların sanatçı ruhlu olarak yetişmesinde önemli rol oynar. 

 Estetik duygusunu ve bilincini geliştirir.  

 Eleştirel düşünme yeteneğini geliştirir. Kişi, olaylara ve hayata eleştirel bir 

gözle bakmayı, araştırmayı,  yorumlamayı öğrenir.  

 Drama ile kişi, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca 

öğrenebilir. Böylece problem çözmeyi ve kendi ayakları üzerinde durabilmeyi 

öğrenir. 

 Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan iş birliği yapma, sosyal ilişkiler 

kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur. 

 Kişinin duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve onun gelişmesine katkıda 

bulunur.  

 Günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar. 

 Kendini ve çevresindeki insanları daha iyi tanır, empati kurma becerisi gelişir. 

 Ahlaki, milli ve manevi değerleri geliştirir. 

 Drama etkinliği sırasında eğlenir ve mutlu olur.  

 Edebiyatı, sanatı özellikle de tiyatroyu sevdirir. 
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1.5. Yaratıcı Dramanın Ögeleri 
 

Lider, katılımcılar, ortam ve malzeme dramanın önemli ögeleridir.  

 

1.5.1. Lider 
 

Drama çalışmalarında belirlenen amaçlara ulaşılmasında drama lideri büyük bir 

öneme sahiptir. İyi bir liderin taşıması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Drama atölye çalışmaları eğitimine katılmış olmalıdır. 

 Katılımcıların güvenini kazanmalıdır. Atölyede yaşananlar orada kalmalıdır. 

 İnsana saygı duymalı, değer vermeli, iyi bir gözlemci olmalı, kendini 

yetiştirmelidir.  

 Esnek olmalıdır. 

 Nitelikli sorular sorabilmelidir. 

 İyi bir dinleyici olmalı, empati yapabilmelidir. 

 İyi ilişkiler kurabilmeli, sempatik ve doğal olmalıdır.  

 Çalışmaya istekli olmalı,  uygulamadan önce hedeflerini, tekniklerini, araç 

gereçlerini, mekânı hazırlamalı,  sorunlara anında çözüm getirebilmelidir. 

 Tartışmaya açık, komplekssiz olmalıdır. 

 Sanatsal duyarlılığa, eğitim, drama ve oyun ile ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmalıdır. 

 Grubun ilgi, gereksinim ve özelliklerini bilmelidir.  

 Grup üyelerinin kendi yorum, yargı, değer ve bakış açılarını oluşturmalarına 

olanak sağlamalı, onların daha çok yaşantı deneyimlemelerine izin vermelidir.  

 

1.5.2. Katılımcılar 
 

Drama çalışmalarında katılımcılar da önemli bir yere sahiptir. Drama çalışmaları 

sırasında katılımcıların yaşları,  gelişim dönemleri,  cinsiyetleri,  ilgileri,  gereksinimleri 

dikkate alınmalıdır. Çünkü bunlar dramanın nasıl yönlendirileceğini ve dramanın süresini 

etkilemektedir. Drama etkinliğine katılan bireylerin her şeyden önce grup içinde çalışmaya 

hazır ve istekli olmaları, kendilerini rahat ve güvenli hissetmeleri gerekir. Drama 

çalışmalarına katılmak için tiyatro yeteneğinin olması gerekmez. Buna karşılık drama 

çalışmaları bu yeteneği geliştirir. 

 

1.5.3. Ortam 
 

Drama çalışmaları açık ya da kapalı olmakla birlikte, hemen her mekânda 

yapılabilmektedir. Çalışmalar sırasında oturma, uzanma gibi etkinliklerin rahat yapılabilmesi 

için mekânda zeminin, parke ya da halı ile kaplı olması gerekmektedir. Ayakkabısız 

çalışmaların yapılabileceği, sabit sıraların olmadığı, gürültüsüz, güvenilir, sıcaklık ve 

aydınlanma koşulları uygun, güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğu bir ortam,  yaratıcı 

çalışmaların amacına ulaşmasında etkilidir. Dramanın yapıldığı mekân her şeyden önce 

katılımcılara güven veren, hayalî olarak sınırsız, uygun büyüklükte bir yer olmalıdır. Küçük 

mekânlar, yapılan etkinliklere ve hareketlere kısıtlamalar getirmektedir. Rahatlama ve 
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yoğunlaşma çalışmaları sırasında katılımcıların birbirlerini sıkıştıracakları kadar dar, buna 

karşılık liderin yönergelerini duymayacakları kadar geniş olmamalıdır.  

 

Fotoğraf 1.4: Drama salonu 

1.5.4. Malzeme 
 

Dramanın en temel aracı, kişinin kendisidir.  Herhangi bir malzeme kullanılmadan da 

drama çalışmaları yürütülebilir. Katılımcıların kendi kıyafetleri, saçları, elleri, ayakları 

kullanılabilir. Ancak kullanılan araç gereçler role girmeyi kolaylaştırır.  Drama 

etkinliklerinde akla gelebilecek hemen hemen bütün malzemeler kullanılabilir. Araç gereçler 

kendi amaçlarının dışında farklı amaçlar için de kullanılabilir, bunların biçimi değiştirilebilir. 

Bir kalem katılımcının elinde uzay mekiği gibi kullanılabilir, bir çift kol düğmesi dinleme 

aygıtına dönüşebilir ya da bir örtü,  çanta veya saç tokası ile yeni bir nesne yaratılabilir. 

Lider, çalışma sırasında kullanılabilecek malzemeleri önceden hazırlamalı,  güvenlik 

ilkelerine dikkat ederek seçmelidir. 

 

Çeşitli boy kâğıtlar, boya kalemleri, kasetçalar, kasetler,  resimler, fotoğraflar, 

gazeteler, posterler, çantalar, eski süs eşyaları, farklı yörelere ait giysiler, takılar, mesleklere 

ait giysiler, şapkalar, bastonlar, maskeler, ayakkabılar, makyaj malzemeleri, toplar, para, 

otobüs bileti gibi gerekli materyaller drama ortamında hazır bulundurulabilir.  Ortamda 

bulunan yazı tahtası, projeksiyon, akıllı tahta, televizyon, masa, sandalye, perde, masa 

örtüsü, kitap, defter vb. hemen her türlü malzeme yardımcı olarak kullanılabilir. 

 

1.6. Yaratıcı Drama Oyun Örnekleri 
 

1.6.1. Pandomim (Sözsüz Oyun) 
 

Süreç:  

 Lider, iletişimle ilgili çeşitli atasözlerini küçük kâğıtlara yazar ve kâğıtları 

katlayarak bir torbaya atar. 
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 Sınıfı 5-6 kişilik gruplara ayırır. Her grubun kendine bir isim bulması için üç 

dakika bekler. 

 Ardından her gruptan bir öğrencinin torbadan bir kâğıt seçmesini ister. Kağıdı 

seçen öğrenci, grup arkadaşlarına kağıtta yazılı olan atasözünü pandomim 

yoluyla anlatır. Anlatımlar süre ile sınırlandırılabilir. Süre bittiğinde grup 

atasözünü bilirse puan alır. 

 Sıra diğer gruba geçer. Aynı şekilde her gruptan birer öğrenci torbadan çektiği 

kâğıtta yazılı atasözü veya deyimi grup arkadaşlarına anlatır. 

 Torbadaki atasözleri bitinceye veya öğrenciler sıkılıncaya kadar oyun bu şekilde 

birkaç tur devam eder. Oyunun sonunda en yüksek puanı alan grup alkışlanır.  

 

Örnek bazı atasözleri ve deyimler: 

 

  Dilimde tüy bitti. 

  Kara haber tez duyulur. 

  Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. 

  Kırk düşün, bir söyle. 

  Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. 

  İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır. 

  Keskin sirke küpüne zarar 

  Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa. 

  Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır. 

  Baş, dille tartılır. 

  Haber patlatmak 

  Ağzı var dili yok. 

  Ağız aramak 

 

1.6.2. Sokratik Tartışma 
 

Sokratik tartışma tekniği, üst düzey becerilerin geliştirilmesinde tercih edilir ve 

öğrencilerin çok iyi bildiklerinden emin oldukları konunun sorgulanmasını sağlar. Buradaki 

ilke,  bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Teknik, iki basamaktan oluşur. 

Dolayısıyla ders iki aşamada işlenmelidir. 

  

 İlk basamak ironi (alaysı) basamağıdır. Öğrencilere çalışkanlıkla ilgili neler 

bildikleri sorulur. Niçin ders çalışıyorsunuz? Başarılı olmak için ne yapmalıyız? 

Derslerinde başarılı olmak hayatta başarılı olmak için önemli midir? Notları 

yüksek öğrenciler her zaman başarılı olurlar mı? gibi sorular yöneltilerek sınıfın 

konuyla ilgili emin oldukları bilgiler yoklanır. İroni basamağı için öğrencilerle 

işlenecek bir ders süresi yeterli olacaktır. Öğrenciler, okulda çalışkan insanlar 

her işte başarılı olur, önermesinde hemfikir oluncaya kadar tartışma devam 

ettirilir. 

 

 Öğretmen gönüllü öğrencilerden beş kişilik bir drama grubu oluşturur. Drama 

grubuna aşağıdaki dramayı verir ve sınıf arkadaşlarının haberi olmadan bir 

sonraki derse kadar bu durumu oyunlaştırmalarını ister. 
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 Öğretmen ikinci ders önce, drama grubuna oyunlarını sergilemeleri için süre 

verir. Drama grubu oyununu sergiler. Drama, öğrencilerin daha önceki 

bildiklerinin sorgulanması için önemlidir. 

 

 Dramanın sergilenmesinden sonra sınıfa, Sadece çalışkan olmak bir işte başarılı 

olmayı mümkün kılar mı? gibi sorular yönelterek öğrencilerin konuyla ilgili 

bildiklerini tekrar sorgulamaları sağlanır. Başarılı olmak için sadece çok 

çalışmanın yetmediği konusu üzerinde yoğunlaşmaları sağlanır. Bu basamakta 

uzun süre durulmasına gerek yoktur.  

 

Sokratik tartışma tekniğinde öğretmen, bilgiyi öğrencilere buldurur. Kendisi söylemez 

çünkü bu tekniğin dayandığı temel önerme, doğuştan tüm doğru bilgiler insanın aklında 

vardır, önermesidir. 

 

1.6.3. Drama 
 

Gerçek bir haber olan bu konuyu öğrenciler istedikleri gibi canlandırabilirler. Draması 

yapılacak haberde geçen kahramanlar:  

 

 John Gurdon (Nobel ödülünü alan bilim adamı)  

 John Gurdon’ın küçüklüğü (Bilim adamı olmadan önce öğretmenini bunaltan ve 

onu tembel olduğuna inandıran çocuk)  

 Müdür (John Gurdon’ın tembel bir çocuk olduğunu karnesine yazacak kadar 

buna inanan bir eğitimci)  

 Fen öğretmeni (John Gurdon’ın sürekli kötü not alması onu hiç 

ilgilendirmemektedir.)  

 Sunucu 
 

1. Bölüm  

 

John Gurdon, liseye giden bir öğrencidir. Diğer derslerde olduğu gibi Fen dersinde de 

başarısızdır.  Fen öğretmeni, John’un  ders dinlememesinden ve haylaz tavırlarından dolayı 

onu müdüre şikâyet eder. Müdür John’un dersteki halini gözlemler ve karnesine bazı notlar 

düşer.  

 

John, karnesini aldığında gördüğü not, onu ve ailesini çok üzer. Notta şunlar yazılıdır:  

 

'' Öğretmenleri gibi ben de John’un yetersiz biri olduğunu düşünüyorum. Kendisi 

bilim adamı olmak istediğini söylüyor. Ancak çalışması yeterli olmaktan çok uzak. Eğer 

basit biyolojik olguları öğrenemiyorsa bir uzman olarak çalışmak konusunda hiçbir şansı 

yok. Bu, hem kendisi hem de ona öğretme görevini üstlenenler için sadece vakit kaybı 

olacaktır. Ayrıca John, başını belaya sokmak konusunda oldukça başarılı. Öğretmenlerinin 

kendisine nasihatlerini ciddiye almıyor. Böyle bir çocuğun ıslah edilmesi imkânsız.”  
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2. Bölüm  

 

Aradan yıllar geçer…  

(Nobel ödül töreni sahnesi)  

 

Sunucu bilime yaptığı katkılardan dolayı John Gurdon’a teşekkür eder ve Nobel Tıp 

Ödülünü kendisinin kazandığını açıklar.  

 

Gurdon, bilimsel çalışmasında, kurbağalardaki, deri veya bağırsak hücreleri gibi belli 

bir işlev için üretilmiş hücrelerin, yeni kurbağa hücreleri yaratmakta kullanılabileceğini 

gösterir ve bu çalışması sayesinde 2012 Nobel tıp ödülüne layık görülür. 

 

John, kürsüye çıkar, kısa ve öz bir açıklama yapar:  

“İnandım ve çalıştım. Teşekkürler…” 

 

1.6.4. Kişilerarası İletişim ve Çatışmalar 
 

Araç Gereçler: A4 Kâğıdı, Kalem, CD Çalar, CD’ler (Lider uygun gördüğü farklı 

müzikleri kullanabilir.) 

 

Uygulama Aşamaları: 

 

Isınma:Uygun görülen müzik  eşliğinde ısınma-hazırlık yapılır. Lider, katılımcılardan 

salonda rahat bir şekilde dolaşmalarını, birbiriyle karşılaşanların göz iletişimi kurarak 

gülümsemelerini, bir an durarak selam vermelerini, sevgiyle merhaba diyerek 

tokalaşmalarını ister. 

 

 Lider, katılımcılardan, ayakta çember formu almalarını rica eder, daha sonra 

kısaca kendini tanıtır, işlenecek konuyla ilgili temel bilgiler verir. 

 

 Çember formundaki katılımcılar sırayla, kendi adlarını söyleyerek, herhangi bir 

katılımcıya doğru yürüyüp, karşısına geldiğinde ellerini çırparlar ve katılımcının 

yerine geçerler. Diğer katılımcı da yine kendi adını söyleyerek herhangi bir 

katılımcıya doğru aynı durumu tekrarlar. Bu durum, birkaç tur tekrarlanır.  

Lider,  isimler iyice pekiştiğinde çalışmayı sonlandırır (İsim çalışması). 

 

 Lider; katılımcılara, yalnızca göz ve beden dilleriyle iletişim kurabileceklerini 

hatırlatarak aynı yılda doğanların, aynı ayda doğanların, boy sırasına ve  göz 

rengine göre vb. yan yana dizilmeleri yönergesini verir.  

 

 Katılımcılardan birbiriyle iletişim kurmadan karışık, ancak sessiz bir şekilde 

dolaşmaları ve karşı karşıya gelindiği anda kafaların ve yürüyüş yönünün 

çevrilmesi istenir. Ses, söz, bakış, jest, mimik vb. hiçbir şey yapmadan 

yürünmesi yönergesi verilir. 
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 Katılımcılardan; hızlı bir tempoda yürürken karşılaştıkları arkadaşa bağırarak, 

kısık sesle seslenmeleri; sert, yumuşak, mutlu, mutsuz, umursamaz ve öfkeli 

yüz ifadeleriyle bakarak selamlaşmaları istenir. 

 

  Müzik eşliğinde dostlukla birbirlerine sarılmaları istenir.  

 

  Lider, katılımcıların daire şeklinde yere, sandalyelere veya sıralarına 

oturmalarını ister. Önlerine boş bir A4 kâğıdı, kurşun kalem ve silgi verir. 

 

 Gruptan rastgele bir öğrenciyi gönüllü ister. 

 

Çizim 1.3: Öğrencilere çizdirilecek şekil 

 

 Grup üyelerinden bir gönüllü liderin çizdiği bu şekle bakarak onu, grubun diğer 

üyelerine sadece sözlü olarak tarif eder ve çizdirmeye çalışır. Asla elleriyle şekli 

gösteremez.  

 

 Herkesin çizimi bittiğinde gönüllü katılımcı şekli kaldırarak diğer katılımcılara 

gösterir. Katılımcılar, liderin çizdiği şekille kendi çizimlerini karşılaştırır. En doğru 

veya en güzel çizimi belirlemeye gerek yoktur. Katılımcıların sadece sözlü 

yönergeleri ne kadar takip edebildiklerini görmeleri için yapılmış aşamadır. 
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1.6.5. Canlandırma 
  

Lider, katılımcılardan dörtlü ya da beşli gruplar oluşturur. Hazırlık için 5 dakika verir. 

Canlandırma süresi 5 dakikadır. Katılımcılar liderin önceden hazır bulundurduğu çeşitli 

malzemeleri ve sınıf donanımını kullanabilirler. 

 

1. Grup: Ailede anne, baba, dede, nine sağır ve dilsizdir. Evin tek çocuğu duyup 

konuşabilmektedir ancak o da ailesiyle anlaşabilmek için sağır-dilsiz alfabesini 

kullanmaktadır. 

 

2. Grup: Ailede; baba işsiz, devamlı içki içmekte ve kumar oynamaktadır. Çalışarak 

evine ekonomik katkı sağlayan eşinin, çalışmasını istemediği ve eşi de buna karşı çıktığı için 

evde sık sık çatışmalar yaşanmaktadır.  Çocuklar, bu çatışmanın ortasında kalırlar.  

 

3. Grup: Aile bireyleri kendi dünyalarında yaşamaktadır. Baba hep işiyle ilgilidir. 

Anne ise yalnız para harcamak ve arkadaşlarıyla telefonda konuşmakla meşguldür. Anne ve 

baba çocuklara para vererek onları mutlu ettiklerini sanmaktadır. Akşam yemeğinde aynı 

masada, ayrı dünyalarda birbirlerine karşı umursamaz bir tavır ve duyarsızlık içindedirler. 

Çocuklar ilgisizlikten isyan eder.  

 

4.Grup: Yolda yapılan trafik kazası sonrasında etrafta toplanan kalabalık, arabadan 

çıkarılacak yaralılarla ilgili  farklı yorumlar yapmaktadır.  

 

Değerlendirme: 

 

Liderle beraber katılımcılar çember formunda otururlar. Önce yapılan çalışmalarla 

ilgili sözel değerlendirmeler, paylaşımlar alınır. Daha sonra lider katılımcılara A4 kâğıtları 

dağıtır ve çalışmanın başlangıcından bitimine kadar geçen sürede kendilerinde yaratmış 

olduğu duygu, düşünce ve kazanımların neler olduğunu,  nelerin farkına vardıklarını, bu 

kazanımların gelecek yaşantılarına etkisinin neler olabileceğini yazmalarını rica eder. 

Değerlendirmeler bittiğinde kâğıtlar toplanır. Lider, bugünkü çalışma için katılımcılara 

katkılarından dolayı teşekkür ederek çalışmayı sonlandırır. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıdaki metni dikkatlice okuyunuz. Metni okuduktan sonra metnin son kısmında 

size yöneltilen sorunun cevabını boş bırakılan bölüme yazınız ve sınıf ortamında paylaşınız. 

 

Pastayı Eşit Paylaşmak 

 

“ Veivet Grunnskuole’de (Veivet İlköğretim Okulu) öğrencileri UNESCO haftasını 

kutlamak üzere, konferans salonunda toplanırlar. Salondaki kürsünün arkasındaki duvarda, 

UNESCO’nun; dünya ülkeleri arasında barış, eşitlik, ortak yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

ile ilgili amaçlarını belirten pankartlar asılıdır. Bir öğretmen öğrencilere; UNESCO haftasını 

kutlamaya, pasta yenilerek başlanacağını söyler. Üç-dört dakikalık bekleyişten sonra pasta 

gelir ve öğrencilere dağıtılmaya başlanır. Pasta dağıtımı bittikten sonra öğrencilerin yarısına 

pasta yetmediği görülür. Öğretmenlerden biri pasta kalmadığını açıklayınca pasta alamayan 

çocuklar, büyük bir düş kırıklığına uğrar. Salon karışır. Okul müdürü şöyle der: 

 

 “Çocuklar, gördüğünüz gibi bir kısmınız pasta alabildi ancak bir kısmınıza pasta 

kalmadı. Çünkü pastayı dağıtırken sizin sayınız kadar eşit parçaya bölmeye özen 

göstermedik. Eğer eşit paylaştırılsaydı, herkes pasta yiyebilecekti. İşte dünya ülkeleri 

arasındaki durum da böyledir. Dünyadaki kaynaklar kısıtlı olduğu halde eşit paylaşılmıyor. 

UNESCO’nun dünya barışı için çözmeye çalıştığı en büyük sorun budur. Hiç merak etmeyin 

şimdi pastanın devamı gelecek ancak bu kez eşit paylaştırılacak ve herkes yiyebilecek.” 

 

O anda salonun kapıları açılır, yeni pastalar görünür. Pastalar yenildikten sonra 

kendilerine başta pasta kalmadığı söylenen çocuklara, duyguları sorulur.  

 

ETKİNLİK: Siz de pasta kalmadığı söylenen çocuklardan birisi olsaydınız neler 

hissederdiniz? Duygularınızı, aşağıda boş bırakılan  kısma yazınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaratıcı dramanın yararlarını ve hangi 

alanlarda kullanıldığını araştırınız.Yaratıcı dramanın tiyatro ve oyundan farklarını gösteriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yaratıcı dramanın yararlarını araştırınız.  Araştırmacı olmalısınız. 

 Yaratıcı drama ile oyunu karşılaştırınız. 
 Aralarındaki farkları şema veya tablo 

çizerek gösterebilmelisiniz. 

 Yaratıcı drama ile tiyatroyu karşılaştırınız. 
 Aralarındaki farkları şema veya tablo 

çizerek gösterebilmelisiniz. 

 Hazırladığınız şema veya tabloları, sınıf 

ortamında veya panolarda sergileyiniz. 

 Araştırma görevinizi hazırlarken 

teknolojik aletlerden yararlanmalısınız. 

Yazım kurallarına dikkat etmelisiniz ve 

estetik görünmesine dikkat etmelisiniz. 

Pano hazırlama çalışmanızda kesme ve 

batma ihtimali olan donanımları dikkatli 

kullanmalısınız. 

 

 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yaratıcı dramanın yararlarını araştırdınız mı?   

2. Yaratıcı dramanın hangi alanlarda kullanıldığını araştırdınız mı?   

3. Yaratıcı drama ile tiyatroyu karşılaştırdınız mı?   

4. Hazırladığınız şema veya tabloları sınıf ortamında veya panolarda 

sergilediniz mi? 
  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki uygulama faaliyetine geçiniz. 
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İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yukarıda verilen örnek dramalardan birini 

veya sizin bulacağınız yaş seviyenize uygun etkili iletişim ile ilgili bir drama çalışmasını 

sınıfta uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araştırdığınız yaratıcı drama 

oyunlarından veya size verilen örnek 

dramalardan birini seçiniz. 

 Araştırmacı olmalısınız. 

 Aranızdan bir lider seçiniz. 

 Liderlik yetenekleri olan bir öğrenci 

olmasına dikkat etmelisiniz. Lider olarak 

seçilen kişi, liderin özelliklerine uygun 

davranmalıdır. 

 Dramada kullanılabilecek malzemeleri 

önceden hazır hale getiriniz. 

 Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü 

kullanmalısınız. Kullanılacak 

malzemelerin kesici, delici, yanıcı 

olmamasına ve tehlikeli kimyasal 

maddeler içermemesine dikkat 

etmelisiniz. 

 Drama çalışmasının yapılacağı uygun 

bir ortam belirleyiniz veya sınıfınızı, 

dramayı canlandırmaya hazır hale 

getiriniz. 

 Ortamda kesici, delici eşyalar 

olmamasına, elektrik kablolarının, 

elektronik aletlerin güvenli ve çalışır 

olmasına dikkat etmelisiniz. Ortamda 

gerekli iş güvenliği tedbirlerini 

almalısınız.  

 Dramayı aşamalarına uygun şekilde 

canlandırınız.   

 Yönergeleri dikkatli okumalısınız. Verilen 

sürelere uymalısınız. 

 Katılımcılarla etkili iletişim kurmalısınız. 

 Nazik olmalısınız, birbirinizi 

eleştirmemelisiniz, yargılamamalısınız. 

 Değerlendirme aşamasının ardından 

dramayı sonlandırınız. 

 Dramayı sonlandırırken katılımcılara 

teşekkür etmeyi unutmamalısınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Yaş seviyenize uygun etkili iletişim ile ilgili bir drama seçtiniz mi?   

2.  Etkili iletişim kurma ile ilgili yaratıcı drama örnekleri araştırınız 

mı? 
  

3. Bilgileri, bilgisayarda Word programını kullanarak yazdınız mı?   

4. Hazırladığınız bilgilere görseller eklediniz mi?   

5. Bulduğunuz drama örnekleri sizin yaş grubunuza uygun mu?   

6. Edindiğiniz bilgileri sınıfta öğretmen ve arkadaşlarına etkili ve 

dikkat çekici şekilde sundunuz mu? 
  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.   

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlenme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık yetisi değildir? 

A) Yeni ve özgün ifade biçimleri 

B) Var olan durumlara farklı yorumlar getirebilme  

C) Herkes tarafından bilinen çözüm yolları bulabilme ve önerebilme  

D) Var olan durumdan, başkaları ile benzeşmeyen sonuçlar çıkarabilme 

E) Zengin hayal gücü 
 

2. Yaratıcı düşünceye sahip kişilerde aşağıdakilerden hangisi bulunur?  

A) Ezberci düşünme  

B) Alışılagelmiş düşünme 

C) Belli bir otoriteye bağımlı olma 

D) Esnek düşünebilme 

E) Muhafazakârlık 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın gelişimini engellemez?  

A) Çocuğun bulunduğu ortama uyma zorunluluğu  

B) Küçük düşürücü ve alaycı tutum ve davranışlar  

C) Çocuğun başarısını zaman zaman gündeme getirmek  

D) Ayrıntılara çok yer veren tavırlar 

E) Üstüne vazife olmayan işlere karışmama  

 

4. Yaratıcılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yaratıcılık her bireyde var olan bir özelliktir.  

B) Yaratıcılık doğuştan getirilen bir özelliktir.  

C) Yaratıcılık geliştirilebilir.  

D) Geleneksel eğitim anlayışında yaratıcı kişiler desteklenir. 

E) Yaratıcılığın temelinde, akıcı, özgün ve esnek düşünebilme yatar. 

 

5. Aşağıdaki özelliklerden hangisi lider özelliğidir?  

A) Bireyler arası iletişimi sağlayan gözlemci bulundurur.  

B) Çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlar.  

C) Çocukların gruplaşmalarını engeller.  

D) Lider sınırlarını bilir, etkinliklerini de sınırlandırır. 

E) Tartışmaya açık değildir.  

 

6. İletişimde drama aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmez?  

A) Drama süreçlerinde iletişimin her tür ögesini kullanma fırsatı vardır.   

B) Empati kurma fırsatı verir.  

C) Üstüne vazife olmayan şeylerle uğraşmamayı öğrenir. 

D) İnsanlarla yakın iletişimi ve paylaşmayı öğretir. 

E) Hayatta karşılaşabileceği durumları deneyimleme fırsatı verir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Dramayı tiyatrodan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Seyircisizdir. 

B) Bir sanat disiplini vardır.  

C) Sanatsal ve estetik kaygı vardır. 

D) Oyuncular role kendi yorumlarını katarlar. 

E) Eğitim amacı vardır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyetin sonunda drama oyunlarında kullanılan araç gereçleri hazırlayarak etkili 

iletişimde kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Drama oyunlarında kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

 Araç gereçleri hazırlamada hangi malzemeleri kullanabilirsiniz? 

 Edindiğiniz bilgi, resim ve fotoğraflardan oluşan pano hazırlayınız. 

 Hazırladığınız panoyu, sınıf ortamında arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle 

paylaşınız. 

 

2. DRAMA ARAÇ GEREÇLERİNİ HAZIRLAMA 
 

2.1. Drama Çalışmalarında Materyal Kullanımı 
 

Dramada öncelikle temel araç, katılımcının kendisidir. Drama oyunları başka hiçbir 

araca gerek duyulmaksızın yapılabilir. Öğrencinin saçı, eli, ayağı, üstündeki giysileri, sesi de 

yaratıcılığına bağlı olarak çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Ancak yaratıcı drama 

çalışmalarında, çalışmayı daha zengin ve eğlenceli bir hale getirmek, konsantrasyonu 

sağlamak, role girmek veya mekânı düşsel olarak değiştirmek amacıyla materyal kullanımı 

gerekebilir. Ancak gereksiz ve fazla miktarda malzeme kullanımı, temayı ve karakterleri yok 

edeceğinden,  gerektiği kadar kullanmaya özen gösterilmelidir.  

 

Drama etkinliklerini düzenlerken bulundurulmasında yarar olan bazı araç gereçler 

şunlardır:  

 

Çantalar, eski süs eşyaları, yöresel giysiler, çeşitli takılar, meslek giysileri, şapkalar, 

baston, fular, başlıklar, maskeler, ayakkabılar, yelekler, makyaj malzemeleri, toplar,  görsel 

materyaller, eski fotoğraflar, kartlar, gazete kupürleri, dergilerden kesilmiş resim ve 

fotoğraflar, slaytlar, tepegöz projektör vb. etkinlik öncesi öğretmen (lider) tarafından 

hazırlanabilecek olan materyallerdir.  

 

Dramada konsantrasyon sağlamak ve işlenen konuyla ilgili bir atmosfer yaratabilmek 

için klasik müzik, değişik uluslardan alınan etnik müzik örnekleri, pop müzik, çağın yeni 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 

ARAŞTIRMA 
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müzik akımları olarak bilinen elektronik müzik, dramanın etkisini arttırır ve öğrencinin 

dikkatinin yoğunlaşmasını sağlar. 

2.2. Drama Çalışmalarında Kullanılan Araç Gereçler 
 

2.2.1. Müzik  
 

Drama etkinliklerinde müzik çok önemli yer tutar. Katılımcıların ve etkinliğin 

özelliğine göre müzik seçilmelidir. Örneğin duygusal durumlarda klasik veya romantik; 

heyecan varsa hızlı ritimli; coşku varsa ritmik, koro sesleri içeren müzikler seçilebilir.  

 

Müzik, ritim ve efektler için kullanılabilecek araçları şöyle sınıflandırabiliriz: 

 

 Klasik, romantik, rock, new age gibi müzik türlerini içeren kaset ve CD’ler  

 

 Efekt ses kayıtları: İnsan, hayvan, rüzgâr, yağmur gibi doğa olayları; araç 

sesleri, kapı veya telefon çalma sesi vb. 

 

 Ritim araçları: Ksilofon, metalofon, marakas, çelik üçgen, zil, çıngırak, tef, 

derili tef, tır tır, fasulye, kastenyet, davul ve darbuka,  parmak zili, trampet, 

gong, rüzgâr çanı, tahta kaşıklar, ritim sopaları, çeşitli yöresel çalgılar 

 

 Müzik araçları: Keman, gitar, üflemeli çalgılar, piyano vb. 

 

2.2.2. Maskeler  
 

Dramatik etkinliklerde sık kullanılan bir materyaldir. Maskeler, role girmeyi 

kolaylaştırır. Drama etkinliklerine katılmada utangaç ve çekingen davranan çocuklara 

gizlilik de sağlar. Canlandırılacak oyunun özelliğine göre çeşitli maskeler kullanılabilir. 

Maskeler tüm yüzü kaplayabileceği gibi sadece göz maskesi de olabilir. Bu maskeler 

istenirse katılımcılar tarafından da basitçe yapılabilir. Hayvan maskeleri, çeşitli karakterlere 

ait maskeler, cadı, melek, şeytan vb. maskelerle canlandırmalar yapılabilir. Maskelerle 

drama etkinliği çocuklar için hazırlandığında, maskelerin çok korkutucu olmamasına özen 

gösterilmelidir.  

 

2.2.3. Kuklalar  
 

Dramatik etkinliklerde kullanılacak araçlardan biridir. Kuklalar eski çağlardan beri 

dünyanın bütün bölgelerinde kullanılmıştır. Kukla ile canlandırmalar, çocuk kulübünde daha 

çok kullanılır. Çocuğun hayal gücünü, yaratıcılığını ve yeteneklerini geliştirir. Kuklalar, 

çocukları eğlendirir, neşelendirir, hoş vakit geçirmelerini sağlarken bazen de onların, duygu 

ve düşüncelerini ortaya koymasına yardım eder. Yetişkinler için hazırlanan canlandırmalarda 

ise fazla yer almaz. En çok kullanılan kukla, gölge kuklası (özellikle Hacivat ve Karagöz) 

gösterileridir. Kuklalar özenle hazırlanmış,  iyi boyanmış, yansıtılmak istenen karaktere 

benzetilmiş, dayanıklı, kullanışlı, güvenli ve ekonomik olmalıdır. 
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Kuklaların birçok çeşidi vardır. Belli başlı kukla çeşitleri şunlardır:  

 

Fotoğraf 2.1: El kuklası 

 El kuklası 

 

Çocuklarla ilgili etkinliklerde en çok kullanılan kukla çeşididir. Ele takılarak oynatılır. 

Baş ve orta parmak, kolları; işaret parmağı, başı hareket ettirir. El kuklasında baş, en önemli 

parçadır. Çünkü kuklanın karakterini belirleyicidir. Baş yapımında; kâğıt hamuru, kil, kumaş 

ve örgü yöntemleri kullanılabilir. 

 

 Çorap ve ağzı hareketli el kuklası 

 

Uzun ve tek renk çoraplar tercih edilerek hazırlanan bir kukla çeşididir. Kuklanın ağız 

kısmı için parmak ve topuk kısmı arasındaki mesafe kullanılır. Ağız iç kısmına pembe, 

kırmızı renklerde kumaş parçaları eklenebilir. Değişik aksesuarlarla süslenebilir.  

 

 Parmak kuklası 

 

Fotoğraf 2.2: Parmak Kuklası 

Parmağa takılarak hareket ettirilen kuklalardır. Aynı anda birden fazla kukla 

parmaklara geçirilebilir. Elde veya sahnede oynatılabilir. 
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 Yüzük kuklası 

 

Yüzük gibi parmağa geçirilerek oynatılır. Yapılışı çok kolaydır. Aynı elde birkaç 

yüzük kukla bulundurularak da hikâye anlatılabilir. 

 

  

Fotoğraf 2.3:Yüzük kuklaları 

 Çomak kukla 

 

Fotoğraf 2.4: Çomak Kukla 

 

İstenilen karakter hazırlandıktan sonra uzun çomağa (pipet, bayrak, balon, elma şekeri 

sopası) geçirilir ve şeffaf bantla yapıştırılarak oynatılır. 

 

 Eldiven kukla 

 

Eldiven üzerine koyulan çeşitli figürlerle oluşturulur. Figür oluşturulur ve eldiven 

üzerine dikilir. Eldiven kukla için yıpranan eldivenler kullanılabilir. Üstleri artık 

materyallerle süslenebilir. 
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Fotoğraf 2.5: Eldiven kukla 

 İpli kukla 

 

İplerle hareket ettirilen kuklalardır. Yeterli uzunlukta ip takılması, hareketin istenen 

yönde sağlanabilmesi için çıta uzunluklarının iyi hesaplanması önemlidir. Hem sağlam hem 

ince hem de renksiz ve dikkati çekmediği için genellikle balıkçıların kullandığı misina bu iş 

için uygundur. İpli kukla hazırlamak için önce baş şekillerinden biri hazırlanır. Vücut eklem 

yerleri (boyun, bel, kol, dirsek, bilek, bacak, diz) gevşek olacak şekilde bezden bir vücut 

hazırlanabilir. Vücudun üzerine karaktere uygun giysiler giydirilir. İpli kukla oynatmak, 

oldukça deneyim gerektirir. Bu yüzden öyküyü veya konuşmaları anlatan başka birileri 

olabileceği gibi öyküyü teypten vererek de hareket sağlanabilir. 

 

Fotoğraf 2.6; İpli kuklalar  
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 El ve avuç içi kuklası 
 

Karakter avuç içine makyaj malzemeleri (ruj, göz kalemi, allık vb.) kullanılarak çizilir. 

Gerekirse saç, örtü, kurdele, şapka gibi ekler yapılabilir.  

 

Fotoğraf 2.7: El kuklaları 

 Tahta kaşık kuklası 

 

Fotoğraf 2.8: Kaşık kuklası 

Figür, tahta kaşık veya spatula üzerine çizilir ve boyanır, kukla giysisi ile tamamlanır. 
 

 Gölge kuklası 

 

Ülkemizde Karagöz olarak bilinmektedir. Kuklalar hazırlanarak kukla sahnesi 

oluşturulur. Sahnenin ön kısmına perde (şeffaf jelâtin) geçirilir. Sahne gerisinden perdeye 

fener ya da mum ile ışık yansıtılarak kukla oynatılır. Karakter, sahneye yaklaştırılıp 

uzaklaştırılarak oyuna derinlik katılır. 
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Fotoğraf 2.9: Gölge kuklaları 

 Yürüyen parmak kukla 

 

Kartondan veya mukavvadan hazırlanmış, işaret ve orta parmağın içinden geçmesi ile 

hareket ettirilen bir kukla çeşididir.  

 

Fotoğraf 2.10: Yürüyen parmak kuklalar 

 Eklemleri hareket eden kukla  

 

Kukla tahtadan, mukavvadan veya kartondan yapılabilir. Figürün kolları ve 

bacakları hareket ettirilir.  

 

Fotoğraf 2.11: Eklemleri hareketli kuklalar  
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2.2.4. Kostüm ve Aksesuarlar  
 

Canlandırılacak karakterlerin benimsenmesinde kostüm ve aksesuarlar önemlidir. 

Bunlar uygulanan etkinliği daha ilgi çekici hale getirir ve role daha iyi hazırlanılmasını 

sağlar. 

 

Çeşitli hayvan kostümleri, palyaço kıyafeti, korsan kıyafeti, farklı kültürlere ait 

kıyafetler, sebze ve meyve kostümleri, başlık, kuyruk, şapka, kemer gibi araçlar etkinliklerde 

kullanılabilir. Dekora ve kıyafete uygun aksesuar hazırlanmalıdır. Yılbaşı eğlencesinde çam 

ağacı süslenirken çanlar, kar spreyleri, konfetiler kullanılır. Mekân süslemede parlak 

kumaşlar, lameler, kurdeleler ve yılbaşını anımsatacak aksesuarlar kullanılabilir. 

 

Kıyafetlere ve karakterlere uygun başlık, takı, şal, fular, çanta çorap, ayakkabı, baston, 

gözlük, eldiven, şemsiye, saç, sakal, bıyık, kaş, peruk, farklı ve ilginç tasarımda burun, kulak 

gibi aksesuarlar kullanılabilir. Örneğin Kızılderili kostümü; tüy başlık, ok ve yay ile 

tamamlanabilir.  

 

Fotoğraf 2.12: Hayvan kostümleri 

2.2.5. Başlıklar 
 

Çocukların etkinlikler sırasında role daha iyi girmelerini sağlayan, yaratıcılıklarını ön 

plana çıkararak yeni deneyimler elde etmelerine fırsat veren materyallerdir. 

 

Fotoğraf 2.13: Başlıklar 
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Fotoğraf 2.14: Hayvan başlıkları 

2.2.6. Diğerleri  
 

Yukarıda belirtilenlerin dışında, drama etkinliklerinde kullanılabilecek farklı araç 

gereçler de vardır. Müzik, kukla, maske, kostüm ve aksesuarların yanında; çanta, şal, fular, 

kumaş parçaları, örtüler, çeşitli resimler, albümler, boyalar, gazete ve edebi yazılar, süs 

eşyaları, kutular, şişe ve ambalajlar da drama etkinliklerinde kullanılabilir. 

 

2.3. Araç Gereç Hazırlamada Kullanılan Malzemeler 
 

2.3.1. Müzik ve Ritim Araçları Malzemeleri 
 

Bu iş için çevredeki pek çok atık malzeme,  hayal gücü ve yaratıcılığınız yeterlidir. 

Yoğurt kapları, plastik tabak ve bardaklar, pet şişeler, balon, alüminyum folyo, renkli 

kâğıtlar, pipetler, keçeli kalemler, renkli stickerlar,  teneke kutular, kartonlar, bezler, kuru 

fasulye, nohut, makarna, gibi bakliyatlar ya da boncuk ve düğmeler, keçeli kalemler, ziller, 

sopalar, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ruloları, lastik, yapıştırıcı, teller, çöp şiş çubukları, ipler 

kullanılarak çok çeşitli ve eğlenceli ritim aletleri yapılabilir. 
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Fotoğraf 2.15: Davul ve çıngırak 

2.3.2. Maske Malzemeleri 
 

Çok çeşitli malzemeler kullanılarak maske hazırlanabilir. Özellikle çeşitli kâğıtlar 

(mat, renkli, renksiz, parlak, yaldızlı, düz, oluklu, zımpara…), renkli kartonlar, eva kâğıdı, 

kumaş ve keçeler, kâğıt ve plastik tabaklar, kese kâğıdı, poşet, kösele, yapay deri (vinleks), 

süet, kâğıt hamuru, plastik ve karton kutular, fotoğraflar,  en kolay maske hazırlanabilecek 

malzemelerdir. Çeşitli iplikler, kumaş parçaları, konfetiler, renkli tüyler, rafyalar çeşitli renk 

ve kalınlıklarda artık ipler, kumaş parçaları, strafor (köpük), boncuklar, yumurta kutusu, 

yoğurt kutusu, boşalmış ilaç şişe ve kutuları, doğadan toplanan çeşitli malzemeler (kozalak, 

yaprak, tohumlar, ağaç kabukları, kurumuş çiçek ve bitkiler…), elyaf, pamuk, yün,  şönil, 

plastik pullar, kurdeleler, çeşitli kuru yemiş kabukları (fındık, fıstık, ceviz), mısır püskülleri 

ve kabukları, gazete, dergi ve broşürler, alüminyum folyo, streç film, çeşitli kalınlık ve tipte 

hortumlar, boyalar (pastel, sulu boya, guaj boya, simli boyalar, sprey boyalar, akrilik 

boya…), makas, yapıştırıcı (formika tutkalı, duvar kağıdı yapıştırıcısı, silikon…), bantlar 

süsleme malzemesi olarak kullanılabilir. 

 

2.3.3. Kukla Malzemeleri 
 

Parmak kukla, yüzük kukla, çomak kuklası gibi kuklalar kolaylıkla hazırlanabilir. 

Kukla hazırlamada kâğıt hamuru, seramik hamuru, çeşitli kâğıtlar, kumaş parçaları,  iplikler, 

eski oyuncak başları gibi artık malzemelerden yararlanılabilir. Hazırlanan kuklaya, çeşitli 

süslemelerle istenilen karakter özellikleri kazandırılabilir. 

 

2.3.4. Kostüm ve Aksesuar Malzemeleri 
 

Kostüm ve aksesuarları hazırlamada da renkli ve canlı kumaşlar (kadife ve polar), 

doğadan temin edilebilecek malzemeler (ağaç dalları, yapraklar, kozalaklar), karton ve 

kâğıtlar kullanılabilir. Kostüm ve aksesuarların hazırlanması aşamasında stilistlik, terzilik 

gibi uzmanlık gerektiren konularda yardım alınabilir. Elde edilen kostüm canlandırılacak 

karaktere uygun olarak süslenmelidir. 
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Kullanılacak kostüm yılbaşı, milli bayramlar gibi özel bir gün için hazırlanıyorsa 

günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanmasına, renk seçimine özen gösterilmelidir. 

Örneğin yılbaşı kostümlerinde yeşil, kırmızı ve beyaz; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

kostümlerinde Türk bayrağına gönderme olarak kırmızı, beyaz; 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve  Çocuk Bayramında beyaz, pembe, sarı gibi baharı anımsatan renkler kullanılabilir. 

 

Aksesuarlar, kostümün özelliğine göre farklılık gösterir. Aksesuar olarak kullanılacak 

malzemenin sağlık açısından bir sakıncasının olmaması ve işlevsel olması önemlidir.  

 

2.3.5. Başlık ve Şapka Malzemeleri  
 

Çok çeşitli malzemeler kullanılarak başlık ve şapkalar hazırlanabilir. Özellikle çeşitli 

kâğıtlar (mat, renkli, renksiz, parlak, yaldızlı, düz, oluklu, zımpara…), renkli kartonlar, eva 

kâğıdı, kumaş ve keçeler, renkli,  canlı kumaşlar (kadife ve polar), yapay deri (vinleks), süet, 

ipler, tüyler, rafyalar, çeşitli renk ve kalınlıklarda artık ipler, boncuklar, pullar gibi artık 

malzemeler ile başlık ve şapka hazırlayabilirsiniz. 

 

2.4. Dramalarda Kullanılan Araç Gereçleri Hazırlama 
 

2.4.1. Ritim Araçları Hazırlama Etkinlikleri 
 

2.4.1.1. Marakas Yapımı  

  

Fotoğraf 2.16: Marakas 

Kullanılacak araç gereçler:  

 

 30 mil’lik pet şişe 

 1 adet tuvalet kâğıdı rulosu 

 Renkli bantlar 

 Makarna, nohut ya da fasulye gibi bakliyatlar, boncuk, düğme ya da ataş 

 Makas 

Süsleme için:  

Guaj veya yağlı boya, yapıştırıcı, bant 
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Yapılışı: 

Pet şişenin içine bakliyatları koyup kapağını kapatın. Daha renkli görünmesi için 

evinizde bulunan düğme, boncuk ve renkli kâğıtlar da tercih edebilirsiniz. Tuvalet kâğıdı 

rulosunu kat yerlerinden açın. Şişeyi, kapak kısmı aşağıya gelecek şekilde tutun. Kapaktan 

başlayarak ruloyu sıkıca sarın ve rulonun üstünü bantla yapıştırın. Marakasın sapının kolay 

tutulabilmesi için rulonun içini kâğıt parçaları ile doldurup bantlayabilirsiniz.    

 

2.4.1.2. Tef Yapımı  

 

Fotoğraf 2.17: Tef 

Kullanılacak araç gereçler: 

 

 Kâğıt ya da plastik tabaklar 

 Küçük çanlar 

 İp veya ince tel 

 

Yapılışı: 

 

Kâğıt ya da plastik tabağın etrafına zımba ile delikler açın. Çanları ip ya da tel ile 

deliklere geçirin. Farklı malzemelerle tefi süsleyebilirsiniz. 

 

2.4.1.3. Zil Yapımı 

 

Fotoğraf 2.18: Zil 



 

 

36 

 

Gerekli araç gereçler:  

 Küçük nakış kasnağı ya da yuvarlak halka 

 Küçük çanlar  

 Desenli tül 

 Küçük, sıcak silikon tabancası 

 İnce silikon çubuğu  

 

Yapılışı: 

 

Kasnağa desenli tül geçirilir. Üzerine ısıtılmış silikon ile eşit aralıklarla çanlar 

yapıştırılır. Sıcak silikon tabancasını kullanırken elinizin yanmaması için ısıtılmış silikona 

elinizi değdirmemeye dikkat ediniz. 

 

2.4.1.4. Ritim Sopası 

 

Fotoğraf 2.19: Ritim sopaları 

Gerekli araç gereçler: 

 

 30 cm uzunluğunda yuvarlak sopalar 

 Zımpara kâğıdı 

 Toksin olmayan guaj veya yağlı boya 

 

Yapılışı: 

 

30 cm uzunluğunda zımparalanmış, özellikle yuvarlak sopalar boyanarak yapılır. 

İstenirse uç kısmına çıngırak takılabilir. 
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2.4.1.5. Davul 

 

Fotoğraf 2.20: Davul 

Gerekli araç gereçler:  

 

 Çeşitli boy teneke ya da sert karton kutular 

 İnce deri parçası 

 Kalın lastik veya sağlam ip 

 

Yapılışı: 

 

Kutuların üst kısmını açın. Lastik ya da ip kullanarak kutunun üzerini deri parçası ile 

kaplayın. Dekoratif materyallerle kutunun etrafını boyayarak süsleyebilirsiniz. 

 

2.4.1.6. Kastanyet 

 

Fotoğraf 2.21: Kastanyet 
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Gerekli araç gereçler: 

 

 Gazoz kapakları 

 Kalın karton (14x7 cm) 

 Renkli kartonlar 

 Yapıştırıcı  

 

Yapılışı: 

 

Kalın kartonu, yaklaşık olarak verilen ölçülerde kesin. Kastanyetinizi renkli kartonla 

kaplayıp üstünü yine renkli kartonlardan kestiğiniz çeşitli figürlerle süsleyin. Gazoz 

kapaklarını, kartonu kapattığınızda şişe kapakları birbirini karşılayacak şekilde yapıştırın. 

Üzerine parmaklarınızı geçirmek için kesilmiş karton şeritler, şöniller yapıştırabilirsiniz. 

 

2.4.1.7. Pipetlerle Mızıka Yapımı 

 

Fotoğraf 2.22: Pipetlerden mızıka 

Gerekli araç gereçler: 

 10-15 adet pipet 

 Selobant 

 Makas ya da maket bıçağı 

 Cetvel 

Yapılışı: 

 

Pipetlerden bir tanesini 15-20 cm uzunluğunda kesin. Cetvel ile bir öncekinden 6-7 

mm daha kısa olacak şekilde ikişer pipet kesin. Yani aynı uzunlukta 2 adet pipetiniz olsun. 

Pipetleri en uzundan en kısaya doğru dizin. Hepsini sırası ile dizdikten sonra bant ile 

yapıştırın. Üzerinde desenler olan bantları tercih edebilirsiniz. Mızıkayı ağzınızda sağa sola 

hareket ettirerek nasıl farklı sesler çıkarmayı deneyin. 
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2.4.1.8. Atık Materyallerle Yapılabilecek Çeşitli Ritim Araçları 

 

Fotoğraf 2.23: Tahta sopa ve gazoz kapaklarından ritim aletleri 

 

Fotoğraf 2.24: Gazoz kapaklarından çıngıraklar 
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Fotoğraf 2.25: Perde halkası, zil ve kurdelelerden ritim aleti 

 

Fotoğraf 2.26: Çıngıraklar 

 

Fotoğraf 2.27: Zilli eldiven 
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2.4.2. Maske Hazırlama  
 

Maskenin kalıbı hazırlandıktan sonra maske süslenerek istenilen karakter oluşturulur. 

Aynı maske kalıbı ile hazırlanan maskeler, farklı şekillerde süslenerek farklı karakterler 

oluşturulabilir. 

 

Maske hazırlamada şu işlem basamakları takip edilir:  

 Karakteri tespit etme 

 Model tespiti 

 Kalıp hazırlama  

 Malzeme tespiti  

 Malzemeleri hazırlama  

 Kalıbı kâğıt ya da kumaşın tersine yerleştirme  

 Modeli kesme  

 Süslemeleri yapma  

 Lastik takılacak yeri tespit etme  

 Lastikleri takma  

 Maskenin genel kontrolünü yapma  
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ETKİNLİK 

 

Kedi maskesi 

.  

Fotoğraf 2.28: Kedi maskesi 

Malzemeler: 

 

 1 adet beyaz renk karton 

 1 adet pembe renk karton 

 1 adet kamış veya şönil 

 Yapıştırıcı 

 Makas 

 30 cm lastik ip 

 

Yapılışı: 

 

Kedinin yüzü için size verilen  şablonu ana renk kartonunuzdan (beyaz) çıkarın ve 

kesin.  

 

İkinci renk kartonunuzdan (pembe) kedinin burnu için bir daire kesin ve kulaklarının 

içine eklemek üzere daha ufak 2 adet üçgen kesin.  

 

Maskenin üzerinde, kedinin gözünün geleceği yerlere makas yardımı ile iki daire açın. 

Maskenin üst kısmına gelecek olan  iki üçgeni iç içe yapıştırdıktan sonra yapıştırıcı ile uygun 

yere yapıştırın.  

 

Kedinin bıyıkları için şönili veya kamışı, makas yardımı ile ikiye bölün ve burnun iki 

yanına yerleştirin.  

 

Kedinin burnunu yapıştırın.  

 

Daha sonra maskenin her iki yanına lastik ipi geçirebileceğiniz ufak delikler açın.  

 

http://cocuklaringelisimi.files.wordpress.com/2013/06/kedi.jpg
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Açtığınız deliklerden lastik ipi geçirin ve kafanıza göre uzunluğunu ayarlayın. 

 

Çizim 1.1: Kedi maskesi kalıbı 

2.4.3. Kukla Hazırlama 
 

Çeşitli kâğıt ve kumaşlardan, örgü kullanılarak kukla yapılabilir.  Kukla hazırlamada 

izlenecek işlem basamakları şunlardır:  

 

 Karakteri tespit etme  

 Model tespiti  

 Kalıp hazırlama  

 Malzeme tespiti  

 Malzemeleri hazırlama  

 Kalıba uygun olarak kuklayı hazırlama  

 Süslemeleri yapma  

 Kuklanın genel kontrolünü yapma  

 

Hangi teknikle çalışılırsa çalışılsın yüz cildinin gergin, çene, burun ve göz bölgelerinin 

belirgin, alın çıkıntısının orantılı bir biçimde olmasına özen gösterilmelidir. Kuklanın baş 

kısmı, kıyafetlerinden daha dikkat çekici şekilde hazırlanmalıdır. 
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Büyük gözler, kulaklar ve burun kuklayı çekici hale getiren unsurlardır. Kukla başı 

boyamak önemlidir. Sevimli ve canlandırılmak istenen karaktere uygun bir ifade 

verilmelidir. Özellikle gözler, kuklaya yaşam unsuru veren özelliklerdendir. İri parlak gözler, 

büyük burun ve kulaklar, kırmızı yanak ve dudaklar kuklayı sevimli ve ilgi çekici hale 

getirir.  

 

Kuklanın ağız kısmının hareketli olması kuklayı daha ilgi çekici hale getirmektedir. 

Karakterin yüz ifadelerini daha etkili bir şekilde verebilmek için ağız kısmının elastik 

olması, özellikle ağzı hareket edebilen kuklalar için önemli bir özelliktir.  

 

KUKLA HAZIRLAMA ETKİNLİKLERİ 

 

Çoraptan el kuklası 

 

Kullanılacak araç gereçler: 

 

 1 adet çorap 

 Karton  

 Pembe veya kırmızı renkte kumaş 

 Kuklanın gözü gibi görünebilecek düğme veya benzer bir şey 

 Saçı için yün iplik 

 Makas 

 Yapıştırıcı 

 

Yapılışı: 

  

Fotoğraf 2.29: 1. aşama 

1. aşama: Çorabınızın üstüne elinizi koyarak nereden keseceğinizi ayarlayın. Topuk 

kısmı parmaklarınızın bitiminde olmalıdır. 
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Fotoğraf 2.30: 2. aşama 

2. aşama: Kartonu resimdeki gibi keserek ağız parçasını hazırlayın. Tahmini boyutu 

elinize göre ve çorabınızın genişliğine göre ayarlayın. 

 

Fotoğraf 2.31: 3. aşama 

3. aşama: Kestiğiniz bu parçayı ikiye katlayarak çorabın üstüne koyun ve biraz pay 

bırakacak şekilde etrafından kesin. Çorabı, topuk kısmı üste gelecek şekilde yerleştirerek 

kesin. 

 

Fotoğraf 2.32: 4. Aşama 

4. aşama: Kestiğiniz parçayı açın. 
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Fotoğraf 2.33: 5. aşama 

 

5. aşama: Yapıştırıcıyı kartonun kenarlarına sürün ve çorap kenarlarını içeri kıvırarak 

yapıştırın. 

 

Fotoğraf 2.34: 6. aşama 

6. aşama: Ağız için kullandığınız kalıpla pembe keçeden parça kesin. Bu parça biraz 

daha küçük olsun ki ağız içinde kalabilsin. 

 

Fotoğraf 2.35: 7. aşama 

7. aşama: Kırmızı keçeden dil için parça kesip bunu da yapıştırın. 
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Fotoğraf 2.36: 8. aşama 

8.aşama: Kukla, kaba bir şekilde hazır hale geldi. Sıra, göz ve saçların 

yapılmasında… 

  

Fotoğraf 2. 37: 9. Aşama 

9. aşama: Kuklanın saçları için yünü, tığ ile ya da iğneyle çoraba geçirip bağlayarak 

istediğiniz uzunlukta kesin. 

 

Fotoğraf 2.38: 10. aşama 
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10. aşama: Son olarak kuklanın gözlerini yapıştırın veya kullanacağınız düğmeleri 

dikin. 

 

Fotoğraf 2.39: 11. aşama 

11. aşama: Çoraptan kukla sonunda hazırlandı. 

 

Keçeden parmak kukla  

 

Fotoğraf 2.40: Parmak kukla 

Kullanılacak araç gereçler: 

 

 Artık kumaşlar, deri parçaları, renkli yün iplikler, mutfakta kullanılan renkli 

kurulama bezleri, eva veya ince keçe 

 İğne 

 İplik 

 Tutkal 

 Makas  
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Yapılışı: 

 

Kalıbı hazırlama: Hazırlayacağınız figüre karar vererek artık materyalinizi seçin. 

Aşağıda örnek kalıpları verilen kuklaları ya da hazırladığınız farklı karakterdeki parmak 

kukla örneklerini parşömen kâğıdına geçirin ve kumaşın üstüne iğneleyin, dikiş payı 

bırakarak iki parça kesin. 

 

Kuklayı dikme ve süsleme: Kuklanın alt bölümüne parmak gireceği için bu bölümü 

açık bırakarak kestiğiniz parçaları tersinden dikin ve çevirin. Yüz kısmını figüre uygun 

renkli iplikler, deri parçaları, düğmeler ile oluşturun. Örneğin aslan figüründe aslanın 

yelesini kumaşın arasına iğneleyip tersinden dikin ve kumaşı öyle çevirin. Süslemede deri 

parçaları ve renkli kumaşlar ile aplike yapılarak da farklı görünümler sağlanabilir. 

 

Fotoğraf 2.41: Parmak kukla 

 

Çizim 2.2: Parmak kukla kalıpları 
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Şönilden  parmak kukla 

  

Fotoğraf 2.42: Şönilden parmak kuklalar 

Gerekli araç gereçler: 

 

 Renkli şönil 

 Oynar göz 

 Yapıştırıcı 

 Ponpon 

 Makas 

 

Yapılışı: 

 

Bir adet şönil, işaret parmağı etrafına sarılır. 

Şönilin üst kısmına bir adet ponpon yapıştırılır. Ponpon üzerine oynar gözler ve daha 

küçük renkli bir ponpon burun olarak eklenir. 

Hazırlanan kuklanın kulak veya kolları için iki kısa parça şönil kesilerek ortadan ikiye 

katlanır, uygun yerlere yapıştırıcı ile sabitlenir. 

 

Çomak kukla  

  

Fotoğraf  2.43: Çomak kukla  
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Kullanılacak araç gereçler: 

 Şablon (insan, hayvan, taşıt…) 

 Fon kartonu 

 Makas 

 Yapıştırıcı 

 Hareketli göz 

 Dondurma çubuğu 

 Düğme 

 Kalem (kuru boya, keçeli kalemler) 

 Resim kâğıdı 

 Pipet veya çubuk (balon çıtası, dondurma          çubuğu, çöp şiş çubuğu) 

 

Çizim 2.3: Çomak kukla kalıbı 

  

Fotoğraf 2.44: Deseni resim kâğıdına geçirilmesi 

Yapılışı: 

 

Çomak kukla için hazır boyanmış fotoğraflar ve resimleri kullanabileceğiniz gibi bazı 

figürleri boyama kitaplarından yardım alarak da çizebilirsiniz. Öncelikle figürünüzü seçin ve 
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kitaptan figürünüzü alıyorsanız parşömen kâğıdı kullanarak resminizi çiziniz. Parşömendeki 

resminizi resim kâğıdına geçiriniz.  

 
Figürün farklı kısımlarını farklı renklerdeki el işi kâğıtlarına çizerek ayrı ayrı kesin. 

 

Fotoğraf 2.45: Desenin el işi kâğıtlarına çizilmesi 

 

Fotoğraf 2.46: Desenin farklı kısımlarının kesilmesi 

Her bir parçayı ayrı ayrı çubuk altta kalacak şekilde yapıştırın. Hazırlanan figürü 

etrafından kesin. Eğer ince bir kâğıt kullandıysanız figürünüzü kartona yapıştırarak 

kalınlaştırınız. Altında tutmak için bir çıta çıkıntısı bırakınız. 

  

Fotoğraf 2.47: Parçaların çıtaya yapıştırılması 

  



 

 

53 

 

 

Fotoğraf 2.48: Çomak kukla 

Her bir bölümü kuru boya veya keçeli kalemler kullanarak renklendirebilir, 

figürünüzün daha hoş görünmesi için boyadığınız rengin bir ton koyu rengi ile kontör 

çekebilirsiniz. Figürünüzü kumaş parçaları, pullar, boncuklar, simler, yün parçaları vb. 

malzemelerle de süsleyebilirsiniz.  

 

Tahta kaşık kukla 

 

 Kullanılacak araç gereçler: 
 Boyasız ve cilasız tahta yemek kaşığı veya spatula 

 Artık kumaşlar, renkli ya da simli evalar 

 Pullar, boncuklar, deri parçaları, tüyler 

 Tahta boyası, guaj boya, keçeli kalem 

 Yapıştırıcı 

 

Yapılışı: 

 

Hazırlayacağınız figüre karar verin.  

 

Tahta kaşığın arka yüzünü kullanın ve yüz kısmını guaj ya da keçeli kalem ile çizerek 

oluşturun. İsterseniz düğmelerle de göz kısmını oluşturabilirsiniz. 

 

Saçlar için iplikleri kırparak kıvırcık saç yapabileceğiniz gibi ipi uzun keserek de 

kaşığa arka tarafından yapıştırabilirsiniz. 

 

Kıyafetleri hazırlamada figürünüzün özelliğine göre giysiler hazırlayarak değişik artık 

materyallerle süsleme yapabilirsiniz.  



 

 

54 

 

 

Fotoğraf 2.49: Tahta kaşık kukla 

Yüzük kukla (yürüyen parmak kuklalar) 

 

Fotoğraf 2.50: Yüzük kuklalar 
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Fotoğraf 2.51: Malzemeler 

Kullanılacak araç gereçler:  

 Renkli karton, mukavva veya eva kağıdı 

 Makas 

 Keçeli kalemler 

 Kukla şablonu 

 Yapıştırıcı 

 Pullar, boncuklar vb. atık malzemeler 

 

Yapılışı: 

 

Malzemeleri hazırlayın. 

 

Yüzük kuklası için seçtiğiniz figürü kartona veya evaya çizin. 

 

Etrafından kesin. 

 

Üstünü renkli kalemlerle boyayın ve artık malzemelerle süsleyin. Saçlarını isterseniz 

yünden yapabilirsiniz, elbisesini figüre göre kesip yapıştırabilirsiniz  

 

Kuklada bulunan delikleri makas yardımı ile zedelemeden kesin. Bu deliklerden işaret 

parmağı ve orta parmak geçerek parmak kuklası olacak. Orta ve işaret parmağını, parmak 

kuklasının eteklerinden geçirerek kuklayı yürütebilir, zıplatabilirsiniz. 

 

Figürde delik yoksa arkasına kartondan hazırlayacağınız yüzüğü yapıştırın. 
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Çizim 2.4: Yüzük kukla kalıpları 

  

Fotoğraf 2.52: Eldiven kuklalar 
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Eldiven kukla 

Gerekli araç gereçler: 

 Bir çift eldiven 

 İnce keçe 

 İp, kurdele vb. süsleme malzemeleri 

 Boncuk, pul, gözler 

 Makas 

 Yapıştırıcı 

Yapılışı: 

Hazırlayacağınız eldiven kukla figürüne karar vererek uygun artık materyalleri seçin. 

Eldiven üzerine yerleştirilecek figürü oluşturun ve eldivenin üzerine dikin. Eldiven kukla 

için yıpranan eldivenler kullanılabilir. Üstleri artık materyallerle süslenerek eldiven kukla 

oluşturulabilir. 

Kâğıt bardak kuklası 

 

Fotoğraf 2. 53: Kâğıt bardak kuklalar 

Kullanılacak araç gereçler: 

 Kâğıt bardak 

 Artık yün ya da orlon parçaları 

 Renkli kâğıt  

 Yapıştırıcı  
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 Makas  

 Pipet veya şönil 

Yapılışı: 

1.Ağız, burun, göz yapmak için renkli kâğıttan değişik şekiller (yıldız, kare, daire) 

kesiniz. Bunun için küçük renkli stickerler, oynak gözler de kullanabilirsiniz.  

 

Kâğıt bardakları seçtiğiniz figüre uygun şekilde saç, ayak, bıyık yaparak süsleyiniz.  

 

Fotoğraf  2. 54: Kese kâğıdı kuklası 

Kese kâğıdı kuklası  

Kullanılacak araç gereçler: 

 Kese kâğıdı 

 Renkli kâğıt 

 Gazlı kalemler ya da pastel boya   

 Makas  

 Yapıştırıcı 

Yapılışı: 

Kese kâğıdının kapalı kısmı yukarıda, ağız kısmı aşağıda kalacak şekilde çeviriniz.  

 

Elinizi kese kâğıdına soktuğunuzda kese kâğıdının taban kısmını parmaklarınızla 

oynatarak kuklayı konuşturabileceksiniz.  

 

Renkli kâğıtları keserek ağız, burun, göz, gaga yapınız. Bunu gazlı kalemlerle (pastel) 

çizip boyayarak da yapabilirsiniz. Kuklanızı dilediğiniz gibi süsleyiniz. 

Kapalı kısmını üçgen şekilde kesip öne kıvırınız ve zımbalayınız.  
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İpli kukla 

 

Fotoğraf 2.55: İpli kukla 

Kullanılacak araç gereçler:  

 Karton 

 Kâğıt parçaları 

 Boya kalemi 

 Makas 

 İp (kalın misina) 

 İğne 

 Yapıştırıcı 

 2 adet kontrol çubuğu 

Yapılışı: 

Sizler için hazırladığımız kalıpları fotokopi makinesinde dilediğiniz büyüklükte 

çoğaltabilirsiniz. 

 

Kâğıtları kalın bir kartona yapıştırınız. 

 

Ardından işaretli yerlerinden kesiniz ve ek yerlerinden ip geçirerek birbirine 

bağlayınız. 

 

Kuklanızı dilediğiniz gibi süsleyiniz. 

 

Kuklanızın süslemesi bittikten sonra hareket ettirebilmek için iplerini ellerden, 

dizlerden, baştan ve arka ortasından bağladıktan sonra artı şeklinde birbirine bağladığınız 

kontrol çubuğuna bağlayıp oynatabilirsiniz. 
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Çizim 2. 5: Palyaço kalıbı 

 

Çizim 2.6: Cüce şablonu  
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Kukla Sahnesi Hazırlama 

 

Kullanılacak araç gereçler: 
 

 Büyük boy karton kutu 

 Farklı renklerde elişi kâğıdı 

 Perde için kumaş (tercihen kadife) 

 Süsleme malzemeleri 

 Falçete 

 Yapıştırıcı 

 Makas 

 İnce çivi veya raptiye 

 Renkli bant 

Yapılışı: 

 

Fotoğraf 2.56: 1. aşama 

Kutunun ön yüzüne kare şeklinde bir pencere açın. 

 

Kutunun ön yüzünü istediğiniz renkte elişi kâğıtları ile kaplayın ve süsleyin. Üstüne 

“………………… Kukla Tiyatrosu” yazabilir; tiyatroyu çağrıştıran bir gülen bir ağlayan 

mask koyabilirsiniz. 

 

Kutunun arkasını resimde görüldüğü şekilde kesip kalan parçayı çıkarın. Aşağıda 

kalan üçgen parçaları yana açıp tiyatronun kendi başına ayakta durması için destek olarak 

kullanacaksınız. 

 

Kestiğiniz arka kısımdan çıkan kartonun üçgen kısmını, kare kısımla kesiştiği yerin 6-

7 cm altından kesin. Üçgenin altındaki karton bıçağı ile iki dikdörtgen dil kesin, diller 

aşağıda kalsın, geri kalan kısmı arkaya kıvırın. Bu dilleri tiyatronun tepesinde açtığınız 

kesiklere yerleştirin. Bu kısım sahnenin tepesini oluşturacaktır. 

 

Kutunun boyutuna göre kadife kumaşın yanlarını dikiş makinesinde diktirerek 

perdelerinizi hazırlayın. (Bu işlem için profesyonel bir terziden yardım alabilirsiniz.) Üstteki 

perdeyi farklı renkte ve fırfırlı hazırlayabilirsiniz. 

http://2.bp.blogspot.com/_VnJItbX_mVk/Raru8_6CBAI/AAAAAAAAADw/5pTfseEk3OA/s1600-h/tiyatro3.JPG
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Perdeleri kutunun üst kısmına ince çivi veya raptiye ile tutturunuz. Çivi uçları 

kartondan çıkarsa uçların batmaması için ince pense ile uçlarını içe kıvırınız. Üstlerini renkli 

bantla kapatınız. 

 

Perde kumaşlarının üstünü de kutuya tutturunuz ve çeşitli süslemeler ile kaplayınız.  

 

Fotoğraf 2.57: Sahneye perde takılması 

Son olarak perdeleri, perde kumaşından yapacağınız ince kemer veya yün ipi ile 

kenarlara bağlayınız. 

 

Sahnenin tepesini ve önünü dilediğiniz malzemelerle süsleyiniz. Sahneniz kullanıma 

hazır. 

  

Fotoğraf 2.58: Kukla sahnesi  

http://3.bp.blogspot.com/_VnJItbX_mVk/Rarv8P6CBDI/AAAAAAAAAEI/kjK5_x8dqXs/s1600-h/tiyatro5.JPG
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çevrenizdeki oyuncakçıları geziniz ve kukla 

çeşitlerini inceleyiniz. Değerlendirmelerinizi rapor haline getirerek arkadaşlarınızla 

paylaşınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Oyuncakçıları gezerek kukla çeşitlerini 

inceleyiniz. 
 Birden fazla oyuncakçıyı gezebilirsiniz. 

 Kukla çeşitlerinin hangi malzemelerden 

yapıldığını, kuklaların dış görünüşünü 

inceleyiniz. 

 İncelemelerinizde dikkatli olmalısınız. 

 Kukla çeşitlerini fiyat açısından 

inceleyiniz. 

 Farklı oyuncakçıları gezerek kukla 

çeşitlerini fiyat açısından karşılaştırınız. 

 Konu ile ilgili fotoğraf ve kamera 

çekimleri ile sunum hazırlayınız. 

 Sunuşunuzu ilgi çekici, dikkatli, yaratıcı 

ve estetik olarak hazırlamalısınız. 

Bilgisayar ile çalışırken ergonomik 

gerekliliklere dikkat etmeli ve bilgisayar 

mesafesi oturuş ve duruş şartlarınızı 

doğru biçimde ayarladığınızı kontrol 

etmelisiniz. 

 Sunumunuzu sınıfta öğretmeninize ve 

arkadaşlarınıza sununuz. 

 Sunum anında etkili iletişim tekniklerini 

kullanmalısınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Birden çok oyuncakçı gezdiniz mi?   

2.Kukla çeşitlerini dış görünüş, kullanılan malzeme açısından 

incelediniz mi? 
  

3. Kukla çeşitlerini fiyat açısından incelediniz mi?   

4. Kuklaların fotoğrafını veya videosunu çektiniz mi?   

5. Edindiğiniz bilgi, fotoğraf ve video çekimlerini kullanarak sunu 

hazırladınız mı? 
  

6. Edindiğiniz bilgileri sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza etkili 

ve dikkat çekici şekilde sundunuz mu? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.   

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki “Uygulama Faaliyeti”ne geçiniz. 
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İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuklalarla oynanabilecek bir öykü örneği 

bulunuz. Öyküde geçen kuklaları yapınız. Öyküye uygun bir sahne hazırlayınız. Yaptığınız 

kuklalarla öyküyü sahnede canlandırınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arkadaşlarınızla grup oluşturunuz. 

Kuklalarla oynanabilecek istediğiniz 

bir öyküyü seçiniz.  

 Canlandırabileceğiniz bir öykü olmasına 

dikkat etmelisiniz.  

 Karakterleri ve kukla çeşitlerini 

belirleyiniz. 

 Karakterleri belirlemede çeşitli dergi ve 

kitaplardan yararlanabilirsiniz. 

  

 Grup içinde arkadaşlarınızla görev 

paylaşımı yapınız. 

 İlgi ve yeteneklerinize uygun görevler 

almalısınız. 

 Kukla yapmak için gerekli olan araç 

 gereçleri seçiniz. 

 Artık malzemeleri kullanmaya   

 Özen göstermelisiniz. 

 Kuklanızı oluşturunuz. 

 Temiz, dikkatli ve itinalı çalışmalısınız. 

  Kuklanızın sağlam ve dayanıklı olmasına 

özen göstermelisiniz. 

 Ortamda kesici, delici eşyalar olmamasına, 

elektrik kablolarının, elektronik aletlerin 

güvenli ve çalışır olmasına dikkat 

etmelisiniz. Ortamda gerekli iş güvenliği 

tedbirlerini almalısınız. 

 Kuklanızı artık materyallerle 

süsleyiniz. 

 Kuklanın hoş bir görünümde olmasına özen 

göstermelisiniz. 

 Kuklalarınızın çeşidine uygun sahne 

hazırlayınız. 

 Artık materyalleri kullanabilirsiniz. 

Sahnenin boyutu kuklalarınızın boyutuyla 

uyumlu olmalıdır. 

 Sahnenizi öyküye uygun şekilde 

süsleyiniz. 

 Sahnenizin süslemelerinin ve dekorunun 

 öyküyle uyumlu olmasına özen 

göstermelisiniz.. Yaratıcılığınızı 

kullanmalısınız. 

 Öyküye uygun müzikler hazırlayınız. 

 Öyküye uygun farklı efekt ve müzikler 

kullanmaya özen göstermelisiniz. Elektronik 

aletlerin güvenli ve çalışır olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Kuklalarınızı kullanarak öyküyü 

sahnede canlandırınız. 

 Öyküyü iyi öğrenerek kağıttan okumadan 

canlandırabilirsiniz. Gerektiğinde 

doğaçlama yöntemini kullanabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Oyunun sonunda izleyicilerinize 

selam veriniz. 

 Oyunda geçen tüm kuklalar sahneye 

çıkmalıdır. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Arkadaşlarınızla yetenek ve yaratıcılık bakımından dengeli gruplar 

oluşturdunuz mu?  

  

2. İstediğiniz bir öyküyü seçtiniz mi?   

3. Kukla çeşitlerini belirlediniz mi?   

4. Kuklaların karakterlerini belirlediniz mi?   

5. Kukla yapmak için gerekli olan araç gereçleri seçtiniz mi?   

6. Kuklanızı oluşturdunuz mu?   

7. Gerekli süslemeleri yaparak kuklanızı tamamladınız mı?   

8. Kukla çeşitlerinize uygun sahne hazırladınız mı?   

9. Sahneyi öyküye uygun şekilde süslediniz mi?   

10. Öyküyle uyumlu müzikler kullandınız mı?   

11.Öykünüzü başarıyla sahnelediniz mi?   

12.Sizi alkışlayan öğretmeninize ve arkadaşlarınıza selam verdiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.   

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve  Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kontrol çubuğu hangi kukla çeşidinde kullanılır?  

A) İp kukla  

B) El kuklası 

C) Çomak kukla  

D) Parmak kuklası 

E) Yürüyen kukla 

 

2. Hangi kuklanın kullanımı diğerlerine göre daha ustalık gerektirir? 

A) İp kukla 

B) El kuklası  

C) Çomak kukla  

D) Yüzük kukla 

E) Kese kâğıdı kukla 

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Çocukların yaşları ve gereksinimlerine göre kukla karakteri çeşidi belirlenir.  

B) Kuklanın görünüş bakımından estetik olması önemlidir.  

C) Kuklanın estetik görünmesi için yeni malzemeler kullanılmalıdır. 

D) Kukla yapımında batıcı, delici materyaller kullanılmamalıdır.  

E) Kukla yapımında gerektiğinde profesyonel stilist veya terzilerden yardım alabiliriz. 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Kuklanın yüz ifadesi karakteriyle uyumlu olmalıdır.  

B) Kuklanın kıyafetleri yüz ifadesinden daha ilgi çekici olmalıdır. 

C) Kukla ne kadar büyükse o kadar etkilidir.  

D) Kukla yapımında sadece kumaş kullanılmalıdır. 

E) Kuklaların yapımı maliyetlidir ve profesyonellik ister.  

 

5. Geleneksel gösteri sanatlarından olan Hacivat ve Karagöz hangi kukla çeşididir?  

A) İpli kukla  

B) Gölge kukla  

C) Avuç içi kukla  

D) El kuklası 

E) Ağzı hareketli kukla  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.  

 

1. (   ) Büyük bir alanda oynatılması düşünülen kuklalar, küçük hazırlanmalıdır.  

2. (   ) Kuklanın baş kısmı, onun kıyafetlerinden daha çekici bir şekilde hazırlanmalıdır.  

3. (  ) Kuklanın ağız kısmının hareketli olması, karakterin yüz ifadesinin etkili bir şekilde 

verilmesini sağlar.  

4. (   ) Gölge kukla oyunlarında kukla sahnesinin önünü deri ile kaplayın. 

5. (   ) Kuklaya, örerek, dikerek ya da kâğıttan, kartondan çeşitli kıyafetler hazırlanabilir.  

6. (   ) İp kuklalarda kalın ip kullanılır. 

7. ( )Gölge oyununda asetat kâğıtlarından hazırladığınız karakterleri guaj boya ile 

boyamalısınız. 

8. (   ) Masa, sandalye, koltuk, beyaz eşya kutularından kukla sahnesi yapılabilir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

Drama oyunlarından yararlanarak etkili iletişim kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Isınma etkinlerini araştırınız. 

 Konsantrasyon yöntemlerini araştırınız. 

 Tanışma ve kaynaştırma oyunlarının özelliklerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek pano hazırlayınız. 

 Bilgilerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 

3. YARATICI DRAMANIN AŞAMALARI 
 

Drama çalışmaları, belli aşamalarla yapılır. Ancak katılımcıların ve etkinliklerin 

özelliğine göre her çalışmada bu aşamaların biri, birkaçı veya tümü yer alabilir. Drama 

oyunlarında süre katılımcıları sıkmayacak ancak yeterince düşünmesine fırsat tanıyacak 

uzunlukta olmalıdır.  

 

3.1. Isınma  
 

Çeşitli yöntemlerle beş duyuyu kullanma, gözlem yetisinin geliştiği, bedensel ve 

dokunsal alıştırmaların yapıldığı tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlamayı 

katılımcılara kazandıran ve oldukça kesin kurallarla belirlenen, grup liderinin 

yönlendirmesiyle yapılan çalışmalardır. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 3.1: Isınma çalışmaları 

3.1.1. Isınma Aşamaları 
 

3.1.1.1. Fiziksel Isınma 

 

Katılımcılar ayakta durup ayaklarını hafifçe açarlar. Bedenin herhangi bir yeri gergin 

olmamalıdır. Önce boyun, sonra omuz ve kollar, sonra bel bölgesi çalıştırılır. Kalça, dizler 

ve ayaklarla çalışmalar tamamlanır. Bu ısınmalar sırasında müzik veya ritmik ses kullanılırsa 

çalışmanın verimi arttırılır.  

 

Isınma aşamalarında katılımcıların komik duruma düşme endişeleri giderilmelidir. 

Liderin de kendileriyle bu etkinliklerde aktif olarak bulunması, kaygıların giderilmesinde 

önemlidir.  

 

ISINMA ETKİNLİKLERİ 

 

 Elma toplama 

 

Ayaklar omuz genişliğinde açılır, derin bir soluk alınır ve baş mümkün olduğu kadar 

geri konuma getirilir. Bu durumda ağız, hafifçe açıktır. Yukarıdan belli bir nokta seçilir. 

Bütün bedeni gererek önce sağ elle sonra sol elle yukarıda hedeflenen noktaya, parmak 

uçları ile dokunulacakmış gibi uzanılır, elma toplanırmış gibi yapılır.  

 

 Salyangoz  

 

Grup sıra olur. Herkes eli ile önündeki arkadaşının belinden tutar. Grup ritimle 

yürümeye başlar. En öndeki, en arkadakini yakalamaya çalışır ve koşar. Yakalanan oyundan 

çıkar. 

  



 

 

71 

 

 Top bende değil 

 

Müzik eşliğinde, eşler birbirine bir top ya da balon atar. Atarken top bende değil diye 

bağırır. Lider müziği durdurunca elinde top kalan oyundan çıkar. En sona kalan kişi oyunu 

kazanmış olur. 

 

 Yürüyerek ısınma 

 

Grup çember olur, müzik eşliğinde liderin yönergesine göre yürümeye başlar. Lider 

gruptakilerin; çamurda, sıcak kumlarda, cam kırıklarının  ya da ezilmiş domateslerin 

üzerinde, buz üzerinde, ayaklarında topuklu ayakkabı ile yürüyormuş gibi yapmalarını ister.  

Sırtında yük varmış gibi, yürümeye yeni başlamış bebek gibi, robot gibi hareket etmelerini 

ister.; huzurlu, Korkmuş, neşeli, sinirli yüz ifadelerini yapmaları için yönergeler verir. 

 

 Eşini bul 

 

Gruptakiler ikili eşleşirler. Lider, herhangi bir müzik aletiyle ya da elleriyle ritim 

verir. Gruptakiler eşlerini bırakarak bir süre karışık olarak yürür. Lider eşini bul deyince 

herkes eşini bulup eşinin ellerinden tutarak çömelir. Geç oturan çift, oyundan çıkar. 

 

3.1.1.2. Grubun Birbirine Isınması 

 

Grubun birbirine ısınması için aşağıdaki çalışmalar yapılabilir: 

 Güven yürüyüşleri 

 Gözü kapalı çember olma 

 Gözler kapalı sese yönlenme 

 Şapka kimdeyse 

 Kim sakladı bil bakalım 

 

3.2. Konsantrasyon 
 

Kaynaştırma çalışmalarından sonra konsantrasyon çalışmalarına geçilir. 

Konsantrasyon çalışmaları, grubun dikkatini belirli bir nokta üzerine toplamak ve esas 

çalışmaya yönlendirmek için yapılır.  

 

Konsantrasyon Teknikleri 

 Zihinsel çağrışımların izlenmesi: Amaç, zihnin ne kadar sıklıkla farklı 

düşüncelerle bölünmekte olduğunu ve konsantrasyonun ancak özel bir 

çalışmayla elde edilebileceğini fark etmektir. 

 Belli bir cisme konsantrasyon: Konsantrasyon çalışmalarının en temel 

metotlarından biri, seçilen herhangi bir obje üzerinde belli bir süre dikkatin 

odaklanmasıdır. 

 Ayrıntılara konsantrasyon: Anlık gözlemlerle gözlenen varlıkların daha fazla 

ayrıntısının zihinde tutulmasıdır.  
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KONSANTRASYON ETKİNLİKLERİ 

 

 Katılımcılar, daire şeklinde oturur. Bir ebe seçilir. Ebe, kimlerin yan yana 

olduğunu inceler, sonra dışarı çıkar. Bazı katılımcılar, yer değiştirir. Ebe, bunu 

bulmaya çalışır. 

 

 Katılımcıya sakin müzik eşliğinde, gözler kapalı olarak bir süre hayal 

kurdurulur Lider tarafından hayal edilecek konular belirlenip çalışma sonunda 

hayal edilenler paylaşılabilir. 

 

Fotoğraf 3.2: Konsantrasyon çalışmaları 

3.3. Tanışma 
 

Katılımcıların birbirlerini tanımalarını ve birbirleri ile daha kolay iletişim kurmalarını 

sağlayacak oyunları içerir. 

 

TANIŞMA ETKİNLİĞİ 

 

İsim Söyleme  

 

Malzeme: Uzun bir sicim  

 

Uygulama: 

 

Tüm grup ayakta, daire biçiminde dizilir. Lider, kendi adını söyleyerek ipin ucunu 

bırakmadan ip yumağını seçtiği katılımcıya doğru atar. İsim söylenirken sese farklı bir 

tonlama verilir ve yüze bir ifade takınılır (ağzını açma, gözlerini açma, dilini çıkarma vb.). 

Bu şekilde yumak, tüm katılımcılara birer kez atılır ve tekrar lidere döndürülür. Çıkan şekil 

üzerine konuşulur. 
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İkinci aşama olarak yumak tekrar atılarak geri çözülmeye çalışılır. Bu defa yumağı 

atan kişi, alanın adını söyler.  

 

3.4. Kaynaştırma  
 

Bu aşamada grubun birbiriyle iletişim kurarak kaynaşması ve grupta güven 

duygusunun oluşması sağlanır. Bu çalışmalarla birbirini az da olsa tanıyan, birbirleriyle 

iletişim kuran katılımcılar, esas çalışmaya daha kolay katılacak, çekingenlik azalacak ve 

daha mutlu olacaklardır.  

 

KAYNAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ 
 

 Denge 
 

Katılımcılar bir çember oluştururlar. Tek, çift olarak isimlendirilir ve el ele tutuşurlar. 

Tek sayılar, vücutlarını mümkün olduğu kadar dik tutup çemberin ortasına doğru, çift sayılar 

ise çemberden geriye doğru eğilirler. Herkes, yanındakini dengelemelidir. Daha sonra bunun 

tersi yapılarak çalışma ritim çubuklarıyla veya tef ile hızlı-yavaş ritim eşliğinde bir süre 

tekrarlanır.  

 

 Çemberde tanışma 

 

İç içe iki çember oluşturulur. Müzik çalar, iç çemberde olanlar sağa, dış çemberde 

olanlar sola doğru yürürler. Müzik sustuğu anda, karşılıklı gelen kişiler tanışır ve konuşurlar. 

Oyun birkaç defa tekrarlanır. Sonra katılımcılar kendilerini en çok etkileyen kişi ve konuşma 

içeriği hakkında bir cümlelik değerlendirme yaparlar.  

 

3.5. Oynama (Esas Çalışma) 
 

Isınma çalışmaları ile grup birbiriyle kaynaştıktan sonra çeşitli oyunların yaratıldığı 

esas çalışmalara geçilir. Esas çalışmalarda pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü 

oluşturma, öykü canlandırma, dans gibi farklı teknikler kullanılır. Isınma çalışmaları, 

tamamen liderin kontrolünde ve onun verdiği komutlara göre önceden planlandığı şekilde 

uygulanır. Oyundaki karakterlerin özelliklerini,  duygularını kendi hayal dünyasını da 

katarak davranışsal ve duygusal özellikleriyle canlandırmaktır.  

 

Ancak esas çalışmaları önceden tamamen planlamak mümkün değildir. 

Canlandırılacak konu ya da yola çıkılacak durum, olay belirlenir; sonrası tamamen gruba 

kalmıştır. Katılımcılar verilen durumu nasıl canlandıracaklarıyla ilgili ayrıntıları tartışır, 

dener ve oynarlar. Lider onlara müdahale etmez. Seçilen konu; katılımcıların yaş grubuna, 

sözcük dağarcıklarına, yaşadıkları çevreye, önceden sahip oldukları birikime uygun 

olmalıdır.  

 

Aktiviteler sırasında kullanılabilecek oyun çeşitlerinden bazıları şunlardır: 
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3.5.1. Duyu Oyunları 
 

Beş duyunun harekete geçirilmesini amaçlayan oyunlar, duyu oyunlarıdır. Genellikle 

ısınma çalışmaları içinde yer alır. Günlük yaşamda çoğunlukla görme duyusu ile hareket 

edilir. Bu duyu devreden çıkarıldığında diğer duyular, daha çok kullanılmaya başlanır. Bu 

nedenle diğer duyularla ilgili çalışmalar gözü kapalı olarak yaptırılır.  

 

Fotoğraf 3.3: Duyu oyunları 

DUYU ORGANLARI ETKİNLİĞİ 

 

Lider, dokunma duyusu aracılığı ile düş gücünü devreye sokmak üzere bir örtü altına 

sakladığı objelere, grup üyelerinin tek tek dokunmalarını ve hissetmelerini ister. “Boyunu, 

şeklini, biçimini, sertliğini algılamaya çalışın.” der. Örtü açılır. Herkes seçmiş olduğu 

objenin önüne oturur. Nesneyi eline alır ve ona hayal gücünü katarak onun hangi amaçla, 

nerede, nasıl kullanıldığını söyler.  

 

3.5.2. Sosyal Yaşam Oyunları 
 

Sosyal yaşamın canlandırılması için otobüs ortamı, hastane, terminaldeki karmaşa, 

resmi dairedeki telaş gibi ortamlar ve durumlar çalışma içine alınabilir. 

 

Doğru ve gerçekçi olan roller desteklenir. Abartılı, yapmacık oynanan roller, 

çocukların kazanılması gereken davranışı görmesi için çok uygun değildir. 

 

SOSYAL YAŞAM ETKİNLİĞİ 
 

Lider tarafından verilen, belediye otobüsündesiniz,  konusunun öğrenciler tarafından 

anında oynanması istenir. Üstlenilecek roller şunlar olabilir: 

 Köyden yeni gelen şaşkın yolcu 

 Özürlü bir yolcu 

 Hamile bir kadın 

 Okula giden öğrenciler 

 Şoför vb. 
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3.5.3. İmgelemi Geliştirici Oyunlar 
 

İmgelem, yaşantı, deney ve algılarımızın zihnimizde tasarlanmasıdır. Çıkış noktası 

olarak nesneler, sözcükler, müzikler kullanılabilir. Nesnelerden yola çıkılarak yapılan 

dokunma duyusunu geliştirici oyunlar, seslerin çağrıştırdıklarını canlandırma, resimsel 

olarak göz önüne getirme ve seslerle öykü yaratma,  klasik müzikle düşsel yolculuklar 

yapma, düşsel ortamlarda kendi oyunlarını oynama, katılımcının kendisini özgürce ifade 

etmesini ve bağımsız hareket etmesini sağlar. 

 

3.6. Rol Oynama  
 

Rol oynama bir konu çerçevesinde gelişecek olaylarda, belirlenmiş kurallar içinde 

özgürce oyun kurma ve geliştirme çalışmalarından oluşur. Bir karakterin canlandırılması 

sırasında rol oynayan kişi, bir başkası gibi düşünmeye, onun gibi davranmaya ve onun gibi 

hissetmeye çalışır. Amacı, verilen rolü oynamak için kendinden istenileni yerine getirmektir. 

Yaratıcılık bu aşamada oldukça önemlidir. 

 

ROL OYNAMA ETKİNLİĞİ 

 

Katılımcıların her birine sinirli bir postacı, yorgun bir öğretmen, kızgın bir otobüs 

şoförü gibi karakterler verilir. Bu karakterler bir araya getirilerek bir olay yaratılır.  

 

Fotoğraf 3.4: Rol oynama 

 

3.7. Doğaçlama  
 

Dramanın en temel ögesi doğaçlamadır. Doğaçlama önceden üzerinde çalışılmış bir 

metne bağlı kalarak değil o anda zihinde canlananı oynamaktır. Doğaçlamalar, sürprizlerle 

doludur. Gerçek olmayan ama gerçek olabilecek durumlar olabileceği gibi absürt, saçma, 

abartılı ya da komik durumlar da yaratılabilir. Grupla veya bireysel yapılabilir. Daha az kesin 

olan bir süreçtir. Katılımcılar kendi birikim ve özgünlüklerini rahatça ortaya koyabilir;  

bireysel olarak daha fazla keyif alırlar.  
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3.7.1. Doğaçlama Türleri  
 

 Objelerin kullanılmasından ya da düşlenmesinden yararlanılarak geliştirilen 

doğaçlamalar 

 Bedeni kullanarak bir nesne, eşya, yapı, organizma, araç oluşturma amacıyla 

yapılan doğaçlamalar  

 Sonu veya ortası verilen bir şiir, öykü, masal ya da filmin sonunu tamamlama 

doğaçlamaları  

 Bir kısmı gösterilen portre, resim veya fotoğrafın bütününü düşleme ile ilgili 

doğaçlamalar 

 

DOĞAÇLAMA ETKİNLİĞİ 

 

Duvara çeşitli özelliklerde baba resimleri asılır (sinirli, neşeli, somurtkan, kavgacı, 

nazik…). Katılımcılar resimleri bir süre incelerler. Babaları, resimdekilerden hangisine 

benziyorsa o resmin altında dururlar. Bu şekilde belirli sayıda gruplar oluşur. Seçtikleri 

özelliği taşıyan babanın olduğu bir aile canlandırılır. Aralarında konuşmaları ve ana hatları 

belirlemeleri için zaman verilir.  

 

3.8. Pandomim 
 

Pandomim oyuncunun sözcükler olmadan jest, mimik ve hareketlerle bir şeyi 

anlatması ya da oynamasıdır. Pandomim, değişik karakterleri ve konuları içerebilir. Bazı 

sosyal davranışların (yemek yeme, dersi dinleme, tuvaleti kullanma) verilmesinde de 

kullanılabilir. Eylemler, hızlı ya da yavaş canlandırılabilir. Müzik, pandomimin daha hoş ve 

etkili olmasını sağlar. Isınma amaçlı ve grubu kaynaştırmaya yönelik çalışmalarda da 

kullanılabilen pandomimler, genelde liderin yönlendirmesiyle yapılır. Uygulanması kolaydır. 

Oynanacak konunun öğrenciler tarafından iyice anlaşılması gerekir.  

 

PANDOMİM ETKİNLİĞİ 

 

Liderin verdiği yönergeleri katılımcılar, pandomimle canlandırırlar. 

 

 Sizi mutlu edecek bir haber aldınız.  

 Sakin otururken birden korkunç bir gürültü duydunuz ve çok korktunuz.  

 Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, başka bir şehre taşınıyor, çok üzgünsünüz.  

 Merakla etrafınızı inceliyorsunuz.  

 Kararsızsınız.  

 Düşüncelisiniz.  

 Şaşkınsınız.  

 Yanınızdaki kişinin parfüm kokusunu aldınız, çok hoşunuza gitti.  

 Limonata çok ekşi olmuş.  

 Acı biber ısırdınız, ağzınız yandı.  

 Suya elinizi soktunuz, su çok sıcak…  

 Kedinizi okşuyorsunuz, kedinin tüyleri kadife gibi yumuşacık…  

 Keman sesi duydunuz, dinliyorsunuz.  
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 Buzluktan buz çıkarmaya çalışıyorsunuz, buz çok soğuk…  

 

3.9. Rahatlama 
 

Rahatlama çalışmaları, drama aşamalarının her birinin ya da birkaçının ardından 

katılımcıların fiziksel ve zihinsel gevşemelerini sağlamak için yapılır. 

 

Rahatlama çalışmalarında müziğin kullanılması olumlu etki yaratır. Etkinlik, liderin 

direktifleriyle ve gözler kapalı olarak yapılmalıdır. Liderin, sesini uygun şekilde kullanması, 

çok önemlidir.  

 

Fotoğraf  3.5: Rahatlama çalışmaları 

RAHATLAMA ETKİNLİĞİ 

 

 Herkes rahat bir şekilde yere uzanıp gözlerini kapatsın.  

 Vücudunuzun yere dokunan kısımlarını hissedin.  

 Dikkatinizi ayaklarınıza verin. Ayaklarınızı hissedin. Ayak parmaklarınızı 

hareket ettirin.  

 Dikkatinizi yavaşça dizlerinize doğru çekin. Dizlerinizi hissedin.  

 Dikkatinizi yavaş yavaş dizlerinizden karnınıza doğru çekin. Karnınızı hissedin.  

 Dikkatinizi sırtınıza verin. Sırtınızın yere dokunduğunu hissedin.  

 Omuzlarınızı hissedin. Omuzlarınızı yere dokundurmaya çalışın.  

 Boynunuzu hissedin.  

 Kollarınızı ve ellerinizi hissedin. Dikkatinizi, kollarınızın ve ellerinizin yere 

dokunduğu noktalara verin.  

 Elinizi yavaşça diğer elinizle birleştirin ve sıkın. Elinizi, diğer elinizin ve 

kolunuzun üzerinde gezdirin.  

 Ellerinizi tekrar eski haline getirin.  

 Derin bir soluk alıp soluğunuzu yavaşça bırakın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi 

açın.  
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OLUŞUMLAR  

 

Isınma ve rahatlama çalışmaları ile başlayan drama çalışmaları oyunlarla devam eder, 

doğaçlamalarla gelişir ve sonuçta oluşum aşamasına ulaşır. Daha önce belirlenmemiş olan 

bir çıkış noktasından başlar. Sürecin nasıl ilerleyeceği ya da nereye gidileceği önceden 

bilinmez. Gerektiğinde araç gereç ve malzemeler kullanılabilir. Bazen bunun için bir hazırlık 

yapılmasa dahi katılımcılar o anda ortamda olan eşyaları, nesneleri malzeme olarak 

kullanırlar.  

 

OLUŞUM ETKİNLİKLERİ 

 

 Evdesiniz, bebek uyuyor, markete gitmeniz gerekiyor. Dışarı çıktınız. Aniden, 

anahtarın olmadığını fark ettiniz, ütüyü de prizde unuttuğunuzu anımsadınız.  

 Denizdesiniz. Geminiz batmak üzere... İki kişinin kullanabileceği bir kayık var. 

Kimin kayığa bineceğine karar vermeniz gerekiyor.  

 Cansu, kumsalda düşünceli yürürken uzakta parlayan bir şey fark etti. Merakla 

parlaklığa doğru koştu; bir de ne görsün?  

 

3.10. Değerlendirme 
 

Dramada değerlendirme aşaması oldukça önemlidir. Dramada puanla, ödülle veya 

ceza ile değerlendirme yapılmaz. Aşamaların her birinin ya da birkaçının ardından: Ne 

yaşadınız? Neler hissettiniz? Nerelerde güçlük çektiniz? Problemin başka çözüm yolları 

var mı? Yerine başka neler olabilir? gibi sorularla değerlendirme yapılır. Eleştiriler kişiye 

değil role yönelik ve yapıcı olmalıdır. 

 

Oyunun; resimle anlatma, şiir diliyle anlatma, öyküdeki temel duyguları bir dansa 

dönüştürme, mektup yazma, gazete çıkarma, not, afiş gibi başka ifade biçimlerine 

dönüştürülmesi de bir değerlendirme şeklidir.  
 

Bu aşamada katılımcılar, değerlendirme yetisini geliştirme, yapıcı eleştiri yapabilme, 

drama çalışmasından olumlu duygularla ayrılma, duygularını, düşüncelerini, yaşantılarını, 

farklı bakış açılarını gözden geçirme olanağı bulur. Her katılımcının söz almasına özen 

gösterilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşağıdaki drama sürecini işlem 

basamaklarında belirtildiği şekilde sınıfta oynayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1. Oturum: 

  Gruba isim verme 

Amaç: Grup içi samimiyeti arttırmak ve grup 

içinde takım ruhu oluşturmak 

Uygulama: Lider, “Madem yaratıcılıkla ilgili 

bir çalışma yapıyoruz grubumuza yaratıcı bir 

isim bulmalıyız.” dedikten sonra herkese biraz 

düşünme izni verir. Sonra önerileri alır.  

Süre: 3 Dakika 

 Grubunuza isim bulurken 

yaratıcılığınızı kullanmalısınız. 

 Grup kurallarını koyma ve Kuralına Sahip 

Çık oyunu 

Amaç: Grupça, enteraktif bir şekilde grup 

kuralları koymak ve kendi koyduğumuz bu 

kurallara sahip çıkmak 

Uygulama: Lider öğrencilere, “Eğer beraberce 

grup kuralları koyarsak yaratıcılık 

faaliyetlerimizi en etkili şekilde ortaya 

koyabiliriz.” dedikten sonra ilk kuralı koymak 

için onlardan izin ister. Onlara, çalışma 

boyunca birbirlerine saygı göstererek 

birbirlerini dinlemeleri gerektiğini söyler. 

Ayağa kalkar ve elini masanın üzerine koyar. 

Kuralı kabul edenlerin, ellerini masanın üzerine 

koymalarını ister. Onlara grup kurallarını 

düşünmeleri için süre verir. Lider, kimin hangi 

kuralı söylediğini kâğıda yazar. Amaç, grup 

kurallarının çiğnendiği yerlerde kuralın 

sahiplerini harekete geçirmektir. 

Süre: 10 dakika 

 Modülde öğrendiklerinizi 

düşünerek grup kuralları 

koymalısınız. 

 Ad ve soyadından hikâye oluşturma 

Amaç: Çocukların hem arkadaşlarının 

isimlerini öğrenmesini hem de arkadaşlarının 

isimlerindeki harflerden mümkün olduğu kadar 

çok yaratıcı hikâye ismi türetmelerini 

sağlayabilmek, ad ve soyadın baş harflerini 

kullanarak olabildiğince çok ve yaratıcı hikâye 

isimleri oluşturabilmek Örnek: Barış Sezgin, 

hikâyenin adı Büyük Solucan   

Katılımcılar üç dakika süresince ikişer kişilik 

 Yaratıcı ve eğlendirici hikâye 

isimleri bulmaya çalışmalısınız.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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gruplara ayrılır. Katılımcılardan, kendilerine 

verilen kâğıtlara hikâye isimlerini yazmaları 

istenir. Düşünme süresi bittikten sonra herkes, 

ilk önce eşinin adını sonra da kâğıtları 

gösterecektir.  

Süre: 10 dakika 

 Ayna oyunu 

Amaç: Öğrencilerin vücut dilindeki farklılıkları 

bularak yeni ve farklı vücut biçimlerini 

keşfetmelerini sağlamak 

Uygulama: Lider, katılımcıları ikişerli gruplara 

ayırır. Öğrencilere aynada yazılanların ters 

okunduğunu bilip bilmediklerini sorar. Yanında 

getirdiği aynaya, boş bir kâğıda yazdığı iyi 

eğlenceler yazısını tutar ve onlara okutur. 

Öğrenciler sağdaki harflerin sola geldiğini anlarlar. 

Bunun üzerine lider de “Eğer karşıdaki arkadaşın 

sol elini kaldırıyorsa senin de aynadaki ters 

görüntü gibi sağ elini kaldırman lazım” der. Oyun 

boyunca öğrenciler değişik şekiller yaparak eşinin 

bu hareketleri yapabilmesini zorlaştırmaya çalışır.  

Bu zor şekilleri yapmaya çalışmaları, onları 

yaratıcı bir düşünsel sürecin içine sokacaktır. 

Süre: 5 dakika 

 Dikkatinizi arkadaşınızın beden 

hareketlerine yoğunlaştırmalı ve 

hareketleri, eş zamanlı olarak 

yapmalısınız. 

 2. Oturum  

Reklam oyunu 
Amaç: Eğlenceli bir şekilde çocukların hem 

yaratıcı yazarlığını geliştirmek hem de 

reklamların nasıl hazırlandığına dair bir 

düşünme sürecine girmesini sağlamak 

Uygulama: Lider, sınıfa reklamı yapılacak iki 

obje getirir. Onlardan yaratıcı, çekici sloganlar 

bulmalarını ve bir kâğıda yazmalarını ister. 

Düşünme süresinin sonunda herkes sloganını 

okur. Her slogandan sonra slogan sahibi 

alkışlanır. Alkışı alanlar da kendine özgü bir 

selamla gruba selam verir.  

Süre: 10 dakika 

Malzeme: Beyaz kâğıt, boyama kalemleri, iki 

farklı obje 

 İlgi çekici ve ürünü sattırıcı reklam 

sloganları üretmelisiniz. 

 Ortamda gerekli iş güvenliği 

tedbirlerini almalısınız. 
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 Resim tamamlama 

Amaç: Grup üyelerinin verilen anlamsız 

şekillere bütünlük kazandırmasını ve 

resimlerini çizmede, hikâyelerini yazmada 

hayal güçlerini ortaya koyabilmelerini 

sağlamak 

Uygulama: Lider, öğrencilere bir pencerenin 

içindeki ufak bir bölümü çizilmiş ve ne olduğu 

belirsiz olan resmi verir ve bu resmi 

bütünlemelerini ister. Sonra da hikâye 

yazmaları için ayrılan yere, resimlerin 

öykülerini yazmalarını ister.  

Süre: 15 dakika 

Malzeme: Boyama kitabından alınmış resim 

bölümü, kâğıt 

 Yaratıcılığınızı kullanarak yeterli 

uzunlukta ve ilgi çekici hikâyeler 

yazabilirsiniz.  

 Verilen sürede bitirmelisiniz. 

 Kişi, eylem, mekân oyunu 

Amaç:  Çocukların rastgele çektikleri kişi, 

mekân, zaman sözcüklerini yaratıcı bir şekilde 

birleştirerek yaratıcı bir yazma çalışması içine 

girebilmesini sağlamak 

Uygulama: Lider, katılımcıları üç gruba 

ayırır. Birinci gruptakilerden örneklerdeki gibi 

eylem; ikinci gruptakilerden yer; üçüncü 

gruptakilerden kişi sözcükleri yazmalarını 

ister.  

Kişi: bir şövalye, balık, asker, dilenci 

Yer: denizlerin fersah fersah altında, uzayda, 

çölde, okulun bahçesinde, ayda    

Eylem: göbek atmak, aşık olmak, yemek 

yemek 

Sürenin sonunda her grubun sözcüklerini ayrı 

ayrı torbalara koyar. Katılımcıları, gönüllülük 

ilkesine göre çağırarak önce eylem, sonra yer, 

son olarak da kişi torbalarından birer kâğıt 

çekmelerini ve yüksek sesle okumalarını ister. 

Bir balık Ali Sami Yen Stadyumu’nda âşık 

olur, gibi cümleler çıkacaktır. Çıkan cümleleri, 

onlara verilen kâğıtlara kaydetmelerini ister. 

Katılımcılardan, bir süre düşündükten sonra 

cümlede geçen olayın doğrultusunda bir 

hikâye kurmalarını ve anlatmalarını ister.  

Süre: 15 dakika 

Malzeme: Kâğıt, kalem, üç torba 

 Yaratıcılığınızı kullanmalısınız.  

 Ortamda kesici, delici eşyalar 

olmamasına dikkat etmelisiniz. 
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 3. Oturum  

Benim güzel evim 

Amaç: Öğrencilerin hayal güçlerini 

kullanmalarını sağlamak  

Uygulama: Lider, öğrencilerden 

hayallerindeki evi çizmelerini, sürenin 

sonunda da resimlerini arkadaşlarına gösterip 

onlara neyi, neden çizdiklerini anlatmalarını 

ister.  

Süre: 15 dakika (10 dakika çizim + 5 dakika 

anlatım) 

Malzeme: Beyaz kâğıt, kalem 

 Yaratıcılığınızı kullanmalısınız. 

 Duygularınızı etkili şekilde ifade 

edebilirsiniz. 

 Balıkçı acaba ne tuttu? 

Amaç: Grup üyelerinin verilen ipuçlarını 

değerlendirerek resmi uygun şekilde 

tamamlamalarını sağlamak 

 Uygulama: Lider, öğrencilere üzerinde balık 

avlayan bir balıkçının resminin olduğu 

kâğıtlar verir. Onlardan bu adamın ne tutmuş 

olabileceğini çizmelerini ister. Öğrencilerin 

çizdiklerinden yola çıkarak bir tema belirlenir. 

Örneğin çöp resminin ardından çevre kirliliği 

temalı bir doğaçlama yapılıp çevreyi 

kirletenlere karşı protest bir şarkı 

hazırlanabilir. Şarkının sözlerini öğrenciler 

yazıp rap formunda şarkıyı söyleyebilirler.  

Süre: 40 dakika (10 dakika çizim + 10 dakika 

anlatım + 20 dakika şarkı) 

Malzeme: Boyama kalemleri ve balıkçı adam 

resmi 

 Yaratıcılığınızı kullanmalısınız. 

Resimlerden yola çıkarak beraber 

oluşturduğunuz temayla ilgili 

duyarlı olmalısınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Liderin yönergelerine uydunuz mu?   

2. Etkinliklere konsantre oldunuz mu?   

3. Isınma etkinliklerine aktif olarak katıldınız mı?   

4. Doğaçlama etkinliklerine aktif olarak katıldınız mı?   

5. Rol oynama etkinliklerine aktif olarak katıldınız mı?   

6. Değerlendirme etkinliklerine aktif olarak katıldınız mı?   

7. Verilen sürelere uydunuz mu?   

8. Çalışmalarda kendinizi iyi ifade ettiğinizi düşünüyor musunuz?    

9.Çalışmalar boyunca kendinizde daha önce farketmediğiniz 

özellikleriniz olduğunu keşfettiniz mi?  
  

10. Drama çalışmalarından keyif aldınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.   

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ısınma çalışmalarında yer alır?  

A) Farklı zeminlerde ve zamanlarda yürüme  

B) Atölyede ürün hazırlama  

C) Hikâye isimlendirme  

D) Otobüs şoförü rolüne girme 

E) Dikkatini belli bir nokta üzerinde toplama 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi konsantrasyon çalışmasının özelliklerinden değildir?  

A) Esas oyunun başlangıcını oluşturur.  

B) Grubun dikkatini belirli bir nokta üzerine toplamak için yapılır.  

C)  Kaynaştırma çalışmalarından sonra yapılır. 

D) İçsel deneyim ve denetimi sağlamak için yapılır.  

E) Canlandırılacak konu, durum ya da olay belirlenir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi esas oyunu en iyi şekilde tanımlar?  

A) Karakteri, hayal dünyasında canlandırmaktır.  

B) Karaktere yaratıcı bir imaj katarak canlandırmaktır.  

C) Bir filmdeki kahramanı canlandırmaktır.  

D) Oyundaki herhangi bir varlığı ya da karakteri davranışsal ve duygusal özellikleriyle 

yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak canlandırmaktır. 

E) Karakterleri liderin belirttiği şekilde canlandırmaktır.  

 

4. Pandomimin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Yaratıcı dramayı çocuklara tanıtmada en etkili yoldur.  

B) Müzik, pandomimin daha hoş ve etkili olmasını sağlar.  

C) Fikirleri sözcükler olmadan canlandırmaktır.  

D) Uygulanması kolaydır.  

E) Yemek yeme, dersi dinleme, tuvaleti kullanma gibi bazı sosyal davranışların 

verilmesinde kullanılan bir tekniktir.  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi doğaçlamalarda kullanılan materyallerdendir?  

A) Şapka, fular  

B) Gerçek yapı malzemeleri  

C) Bol çekmeceli dolaplar  

D) Tiyatro perdesi  

E) Işık 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi ısınma çalışmalarının özelliklerinden değildir? 

A) Beden gergin olmamalıdır. 

B) Isınma çalışmaları sırasında müzik kullanımı verimi arttırır. 

C) Katılımcılar birbiriyle tanışır. 

D) Katılımcılar komik duruma düşme, izleniyor olma endişelerinden kurtarılmalıdır. 

E) Liderin, ısınma etkinliklerinde aktif olması katılımcıları cesaretlendirir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

 

Kişiler arası iletişimde öfke kontrol tekniklerini kullanabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 En son ne zaman öfkelendiniz? Öfkelenmek doğal bir duygu mudur? 

 İnsanlar neden öfkelenirler? 

 Bir kişinin öfkelendiğini nasıl anlarsınız? 

 Tek tip öfke mi vardır? Öfke çeşitleri nelerdir? 

 Öfkelendiğinizde öfkenizi nasıl kontrol edersiniz? 

 Öfke kontrol tekniklerini öğreniniz.  

 Öfkesini kontrol etmede herkes aynı şekilde başarılı olabiliyor mu?  

 Öfkenin kontrolünde kişisel ve çevresel faktörler etkili oluyor mu? 

 Kontrollü öfkenin faydaları var mıdır? Araştırınız.  

 

4. ÖFKE VE ÖFKE YÖNETİMİ 
 

4.1. Öfke ve Öfke Yönetimi ile İlgili Kavramlar 
 

4.1.1. Öfke 
 

Öfke; engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme gibi durumlarda hissedilen ve 

genellikle neden olan kişiye ya da şeye yönelik saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen yoğun 

duygusal tepkidir. 

 

 Öfke, son derece normal, evrensel bir duygudur. 

 Öfke, uyarıcı bir işarettir. Yeni öğrenmeler için bir motivasyon kaynağıdır. 

 Planlı değil anlıktır. 

 Öfke, kişiyi tehditlere karşı uyarır ve kişinin kendisini korumasını sağlar. 

Yaşamın sürdürülmesi için gereklidir. 

 Öğrenilmiş davranışlardır. 

 Öfke, sınırlandırılabildiği sürece sağlıklıdır ve işe yarar.  

 Öfke, kontrol edilmediğinde kişinin kendisi ve çevresi için zararlı olabilir. 

 Öfkeli kişi, eleştiri ve saldırıya açık hale gelir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Her bireyin öfkelendiği durumlar farklıdır. Hatta aynı kişi, bir gün bir konuya 

öfkelenebilirken bir başka gün öfkelenmeyebilir.  

 Öfkenin derecesi, konuya veya öfkelenilen şeye verilen önemle ilgilidir. 

 

Karikatür 4.1: Öfkenin ailede öğrenilmesi 

Öfke: 

 

 Öfke bir problem çözme aracı, 

 Öfke bir öç alma veya intikam yolu, 

 Öfke başkalarını suçlama biçimi, 

 Öfke şiddet göstermek veya suç işlemek için makul bir neden, 

 Öfke başkalarını kontrol etme yolu, 

 Öfke bir haklı olma yolu değildir! 

 

4.2. Öfkenin Nedenleri  
 

Öfkenin nedenleri, içsel ve dışsal nedenler olarak ikiye ayrılabilir. Buz dağının suyun 

üstünde görünen kısmı öfkedir. Öfkenin ortaya çıkmasına neden olan duygular suyun altında 

gizlidir. 
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Fotoğraf 4.1: Öfkenin nedenleri 

4.3. Öfkenin Doğal Olması 
 

Dünyanın bugün içinde bulunduğu zorlayıcı yaşam koşulları, güvenliğin ve sosyal 

güvencelerin yetersiz oluşu, ekonomik koşulların aileleri zorlaması insanları daha gergin, 

sıkıntılı, çaresiz ve engellenmiş hale getirmektedir. Sonuçta nedenleri ne olursa olsun, 

aslında öfke de diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade 

edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur.  

 

İnsanlar öfke ile ilgili olarak ne kadar sıkıntıları olsa da genellikle bunu kabul edip 

konuyla ilgili yardım istemek yerine öfke ve benzer duygularını daha çok bastırmaya, inkar 

etmeye ve yok saymaya çalışırlar. Sağlıklı biçimde ifade edilemeyen ve bastırılmaya 

çalışılan öfke ise kronik kalp damar hastalıkları, kalp atışlarının hızlanması, kasların 

gerilmesi, midenin kasılması, baş ağrısı, yüksek tansiyon, ağız kuruması, boğazda 

düğümlenme, nefesin daralması, aşırı terleme,  uykusuzluk gibi fiziksel hastalıkların yanı 

sıra unutkanlık, dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu, düşük performans, depresyon ve 

stres, alkolizm, sigara tiryakiliği, huzursuzluk, acelecilik, ilaç kullanımı, aşırı yemek yeme, 

saldırganlık ve şiddet gibi psikolojik sorunlara yol açmaktadır. 

 

Resim 4.1: Kontrolsüz öfke 
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Ancak öfke kontrol edilemezse saldırganlığa ve son derece tahrip edici tepkilere 

dönüşebilir. Bugün için ev içi şiddet olgularında, çocuk taciz ve istismarlarında, terör 

olaylarında, sokak kavgalarında ve trafikte, toplu şiddet olgularında, kişiler arası sorunlu 

ilişkilerde, boşanmalarda, çalışma yaşamında üretkenliğin ve işlevselliğin azalmasında,  

ruhsal sağlığın bozulmasında kontrolsüz öfkenin etkileri görülmektedir. 

 

4.4. Öfkenin Belirtileri 
 

4.4.1. Doğrudan Belirtiler 

 

Resim 4.2: Şiddete başvurma 

 Tokat atma, tekme atma, vurma  

 Yüksek sesle konuşma  

 Küfür etme, tehdit etme  

 Aşırı eleştirel olma  

 Sürekli hata arama  

 Tartışmacı ve saldırgan bir tutum içinde olma 

 İsim takma  

 Suçlama  

 Alay etme  

 Dedikodu yapma  

 Şüphecilik  

 Ön yargılı yaklaşma  

 Öfke Nöbetleri 

 

4.4.2. Dolaylı Belirtiler 
 

 Başkalarından uzak durma 

 Gücenmişlik, küskünlük 

 Onlarla işbirliğini reddetme  

 Sessizlik  

 Unutkanlık  

 Depresyon  

 Suçluluk duygusu  
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 Çekingen davranma  

 Ağlama  

 Şiddet ve suça yönelik düşünceler  

 Yoğun stres 

 Kazaya yatkınlık 

 Aşırı alttan alma  

 Mutsuzluk ve gerginlik  

 Şüphecilik 

 

4.5. Öfke Çeşitleri 
 

4.5.1. Anlık Öfke  
 

Anlık öfke, yoğunluğu hafiften şiddetliye doğru değişen geçici duygusal tepkilerdir. 

Öfkenin şiddeti olaya bağımlıdır. Öfkeli olduğunu kabul etmek, kontrolü kolaylaştırır. 

Öfkenin kontrol edilmemesi sonrasında utanma duygusu oluşabilir. 

 

Fotoğraf 4.2: Anlık öfke 

4.5.2. Sürekli (Yıkıcı) Öfke 
 

Anlık öfkenin sürekli yaşanmasıdır. Bireylerde ‘öfkelenmeye eğilimli olma 

durumunu’ ifade eder. Belirli bir süre sonra kişilik halini alarak, hayatın tüm alanında etkili 

olabilir. Öfkenin şiddeti, algılanan haksızlık ile engellenmenin şiddetine bağlı olarak değişir. 

Anti sosyal kişilik görülür. İncinmeden çok, incitmeyi tercih edebilir. Sürekli öfkeli kişiye 

durumu fark ettirmek onu daha da öfkelendirir. Bu kişiye öfkesini kabul ettirmek bir hayli 

güçtür. 

 

4.6. Öfke Kontrolü 
 
Öfke yönetimi öfkenin kontrollü bir biçimde, kişiye zarar vermeden ifade edilmesidir. 

Bir insanın olgunluğu, onun öfkesini ne kadar yönetebildiğinden anlaşılır. Olgun insan 

kızmayan değil, öfkesini iyi yönetebilen insandır. İyi yönetilememiş öfkenin bedeli 

büyüktür. Hapishaneler öfkesini gerçekçi ve anlamlı bir şekilde yönetememiş insanlarla 
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doludur. İyi yönetilemeyen öfkenin topluma ağır r psikolojik, sosyolojik ve ekonomik 

bedelleri vardır. Öyleyse gelin öfke yönetiminin adımlarına bir bakalım. 

 

4.6.1. Öfke Kontrolü Stratejileri  
 

 Öfke yönetiminin ilk adımı, kişinin duygularının farkına varmasıdır.  

 İkinci adımda, kendi kendinizi sakinleştirmeye çalışın. On saniye kadar derin 

nefes alın. Bu şekilde öfke anında iç beyinde olan denetimi düşünce ve aklın yer 

aldığı ön beyine aktarabilirsiniz. Kendinize, sizi sakinleştirecek cümleler 

söyleyin. Kendinizi kontrol etme konusunda kararlı olun Şiddete yönelik 

davranışları asla kabul edilebilir çözümler olarak değerlendirmeyin. 

 Üçüncü adım, öfkemizin temelinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkarmaktır. 

Öfkeniz karşılanmayan bir beklentiden, dürüstlük gibi ihlal edilen bir değerden 

olabilir. Öte yandan, benim gibi birine, nasıl böyle yapar, gibi ego kaynaklı bir 

öfke de olabilir. Öfke ego kaynaklı ise nefsinizi terbiye etmeyi öğrenin. Nefsini 

terbiye etmeyen kişi, bir çatışmadan öbürüne savrulmaya mahkûmdur. 

 Bu adımda kendinize, sizi öfkelendiren kişiyle geçici mi yoksa kalıcı bir ilişki 

içinde mi olduğunuzu sorun. Örneğin bir alışveriş merkezinde sattığı malla ilgili 

bile bile yanlış bilgi veren bir satıcıyla ilişkiniz geçicidir. Ama dost bildiğiniz 

yakın birinin size yalan söylemesi kalıcı ve sürekli bir duruma örnektir. Geçici 

ilişkilerde mağaza sorumlusuyla konuşarak elinizden geleni yapın. Ama o kişiyi 

işten attırmak gibi etki alanınızın dışındaki alana girmeyin. 

 Kendinize değer mi, sorusunu sorun. Evet, değer diyorsanız öfke kontrol 

stratejilerinizi geliştirin. Cevabınız  hayır ise zaman ve enerjinizi çöpe atmayın. 

 Kendinize zaman tanıyın. Öfke anında, çevrenizdekilere öfkeli olduğunuzu 

söyleyip özellikle de suçsuz insanları kırmamak için ortamdan uzaklaşın. 

Sorunla, ancak kontrolünüzü yeniden kazandığınızda uğraşın ve çözümü 

aramaya odaklanın. 

 Bol bol gülün ve espri yeteneğinizi kullanın olaya yeni bir bakış açısı ve yeni 

bir çerçeve kazandırın. 

 Kişisel saldırılara cevap vermeyin. 

 Bazen sizin de hatalarınızın olabileceğini kabul edin. 

 

4.7. Öfke Kontrolü Kişisel Özellikler 
 

Öfkenin ifadesi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bazı kişiler, bu tür 

duygularını sıklıkla bastırmayı, yok saymayı ya da inkâr etmeyi tercih ederken diğerleri 

öfkeyi bir süre bastırıp daha sonraları patlamalar şeklinde ifade eder. Diğer taraftan aslında 

öfkelendikleri halde, bir köşeye çekilip somurtan insanlar da vardır. Bir kısmı ise öfke ile 

davranmayı bir yaşam biçimi haline getirmiştir. Bu insanlar yapmak istediklerinin 

engellenmesine, kendilerine set çekilmesine ve sorunlarla karşılaşmaya tahammül 

edemezler. Dahası haksızlığa uğradıklarını düşündükleri için öfkeleri daha da büyür. 

Örneğin küçük bir hatadan dolayı eleştirildiklerinde karşılarındakini şaşırtacak kadar büyük 

bir tepki gösterebilirler. 
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Bazı kişilerin başkalarına göre daha öfkeli olmasının bir nedeni, genetik veya 

fizyolojik olabilir. Öfkeli çocukların huysuz, alıngan ve çabuk kızan özelliklerle doğduğuna 

dair araştırmalar vardır. Kişilerin kendi öfkelerini, nedenlerini ve öfkeyi ortaya koyma 

biçimlerini anlaması çok önemlidir. Öfkeli ve saldırgan davranışlar; problem çözme aracı, 

intikam alma,  başkalarını suçlama, şiddet göstermeye veya suç işlemeye özür, başkalarını 

kontrol etme veya haklı olma yolu değildir.  

 

4.8. Öfke Kontrolü Çevre Faktörü 
 

Öfkeyi ifade etmenin kişiden kişiye değişiklik göstermesinin bir diğer nedeni de 

sosyokültürel faktörlerdir. Öfke, toplum hayatında çoğunlukla olumsuz olarak algılanır. 

Bireylere kaygı, depresyon ve diğer duyguları ifade etmenin doğru, öfkeyi ifade etmenin ise 

yanlış olduğu öğretilir. Bazı yörelerde öfkelenmek ve öfkesini göstermek erkek çocuğu için 

uygun görüldüğü halde kız çocuğu için bu duyguyu kontrol altında tutmak daha makbuldür. 

Öfkesini göstermesi istenmeyen çocuklar, büyüdüklerinde öfkelerini tanımakta ve bununla 

başa çıkmakta çok zorluk çekerler. Bu kişilerde öfke, şikâyet davranışı ya da depresyon 

duygusuna dönüşür. 

 

Aile yaşantısının da öfkenin ifadesinde önemli rolü vardır. Aile, duygularımızın 

oluştuğu ilk sosyal ortamdır. Buna göre çabuk öfkelenen insanların, tipik olarak yıkıcı, 

karmaşık, şiddet içeren, sevgisiz, duygusal iletişimi iyi olmayan ailelerden geldiği 

bilinmektedir. 

4.9. Kontrollü Öfkenin Yararları 

Öfke, son derece normal ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli duygusal bir 

tepkidir. Doğada birçok canlının yaşamını sürdürebilmesi, kendisi için var olan tehditlere 

karşı uyarılması ve kendisini korumak, yaşamda kalabilmek ve türünü sürdürebilmek için 

saldırgan davranışlar gösterebilmesi gerekmektedir.  

 

Kişi tarafından kabul edilen, anlaşılan, ifade edilmeye çalışılan bir öfke duygusu; 

etkin, işe yarayan, üretken bir durumdur. Yeni öğrenmeler için bir motivasyon 

kaynağıdır. Atatürk'ün İstiklal Savaşı’nda gösterdiği sebat ve azmin altında bu tür haklı bir 

öfke yatmaktadır. 

  



 

 

93 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıdaki metni dikkatle okuyunuz. Metni okuduktan sonra metnin son kısmında size 

verilen yönergeyi uygulayınız. 

 

Hintli Usta ve Çırağı 
 

Hintli bir yaşlı usta, çırağının sürekli her şeye öfkelenmesinden bıkmıştı. Bir gün 

çırağını tuz almaya gönderdi. Hayatındaki her şeye kızan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona, 

bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak, yaşlı adamın söylediğini yaptı 

ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı.” Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama 

öfkeyle “Acıııı!” diye cevap verdi. Usta gülerek çırağının kolundan tuttu ve onu dışarı 

çıkardı. Çırağı, sessizce az ilerdeki gölün kıyısına götürdü ve ona bu kez de bir avuç tuzu 

göle atıp gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu 

koluyla silerken usta aynı soruyu sordu: “Tadı nasıl?” “Ferahlatıcı...” diye cevap verdi genç 

çırak. “Tuzun tadını aldın mı?” diye sordu yaşlı adam. “ Hayır” diye cevapladı çırağı. Bunun 

üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi: 

 

“Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir, ne azdır, ne de çok. Istırabın miktarı hep aynıdır. 

Ancak bu ıstırabın acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Eğer sen küçük bir bardak su 

gibiysen tuzun bütün acısını hissettiğin gibi hayatın olumsuzluklarından da öyle etkilenirsin. 

Eğer sen kişiliğinle ve gönlünle önümüzdeki göl gibiysen hayatta karşılaşacağın bütün 

olumsuzluklardan tuzlu gölün suyundan etkilendiğin gibi etkilenirsin. Bir bardak tuzlu suda 

hissettiğin acıyı vermez sana. 

 

Seçim senin, ya bardak olacaksın ya da göl 

 

1.Sizce bu hikâyede, öfkenin hangi özelliğinden bahsediliyor? 

 

2. Hintli usta, çırağına öfkesini kontrol etmesi için nasıl bir yöntem öneriyor? 

 

3.Göl gibi olmak sözünden anladıklarınızı sınıfta tartışınız. 

 

4. Aşağıdaki öfke değerlendirmesi sorularını cevaplayınız.  

  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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ÖFKE DEĞERLENDİRMESİ… 

 

1) En son kime – neye öfkelendiniz? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2) Neden öfkelendiniz? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) (Öfke nedeniniz birebir okul ve derslerin işleyişi ile mi yoksa kişisel ilişkilerle mi 

ilgiliydi Objektif bir gözle düşünün.)? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4) Tepkiniz ne olmuştu? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5) Öfkenizin olumlu sonuçları oldu mu? Olduysa bunlar nelerdir?   

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6) Öfkenizin olumsuz sonuçları oldu mu? Olduysa bu sonuçlar nelerdir? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7) Sınıfınızda ya da okulunuzda sizin açınızdan ne gibi değişmeler oldu? (olumlu, 

olumsuz)  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Bu olayın daha iyi sonuçlanması için öfke anında ve sonrasında ne yapsaydınız daha 

iyi sonuçlar elde edebilirdiniz?  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arkadaşlarınızla öfke kontrolü tekniklerinin 

kullanıldığı bir dramayı sınıfta sununuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arkadaşlarınızla grup oluşturunuz. Öfke 

kontrolü tekniklerinin anlatıldığı bir 

drama araştırınız.  

 Sınıfta canlandırabileceğiniz bir drama 

olmasına dikkat etmelisiniz.  

 Karakterleri belirleyiniz. 
 Grup üyelerinin veya öğretmeninizin 

görüşlerini alabilirsiniz.  

 Yardımcı araç gereci belirleyiniz. 

 Her türlü eşya ve malzemeyi 

kullanabilirsiniz.  
 Ortamda kesici, delici eşyalar 

olmamasına dikkat etmelisiniz. 

 Grup içinde arkadaşlarınızla rol 

paylaşımı yapınız. 

 Arkadaşlarınızın ilgi ve yeteneklerine 

göre rol dağılımı yapmalısınız. 

 Dramaya uygun müzikler hazırlayınız. 

 Farklı müzik türlerini kullanabilirsiniz. 

 Elektronik aletlerin güvenli ve çalışır 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Yardımcı araç gereci kullanarak öyküyü 

sahnede canlandırınız. 

 Değerlendirme aşamasını 

unutmamalısınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Arkadaşlarınızla grup oluşturdunuz mu? Öfke kontrolü tekniklerinin 

anlatıldığı dramaları araştırdınız mı?  

  

2. Karakterleri belirlediniz mi?   

3.Yardımcı araç gereci belirlediniz mi?   

4. Grup içinde rol dağılımı yaptınız mı?   

5. Dramaya uygun müzikler hazırladınız mı?   

6. Öykünüzü başarıyla sahnelediniz mi?   

7. Sizi alkışlayan öğretmeninize ve arkadaşlarınıza selam verdiniz mi?   

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.   

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi tanımlar? 

A) Engellenme, incinme veya gözdağı verilmesi karşısında gösterilen saldırganlık 

tepkisi, kızgınlık veya hiddettir.  

B) İçten veya dıştan gelen etkilere karşı organizmanın yaptığı tepkidir.  

C) İhtiyaçların karşılanması için organizmada oluşan güçtür.  

D) İnsanın çeşitli uyarılarının, daha önceki yaşantılarının da etkisiyle anlamlı hâle 

gelmesidir.  

E) Vücudun duyu organları ya da uzuvlarından birinde, kaza veya hastalık sonucu 

oluşan fonksiyon kaybıdır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi öfke nedenlerindendir?  

A)  Engellenme  

B) Hayal kırıklıkları  

C) Kişisel kuralların yıkılması  

D) Çevresel olaylar  

E) Hepsi  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin fizyolojik belirtilerinden değildir?  

A) Kan şekerinin yükselmesi  

B) Nabzın ve kan basıncının artması  

C) Baş ağrısı  

D) Alkolizm  

E) Sık ve zor nefes alma  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi öfke kontrolünün temel amaçlarındandır?  

A) Saldırganlıktan uzaklaşmak  

B) Şiddet içermemek  

C) İnsanın kendisine ve çevresine zarar vermesini engellemek  

D) Duyguları kontrol edebilmek  

E) Hepsi  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin zihinsel belirtilerinden değildir?  

A) Konsantrasyon bozukluğu  

B) İlaç kullanımı  

C) Düşük performans  

D) Uykusuzluk  

E) Dikkatsizlik  

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin yararlarından değildir? 

A) Doğada birçok canlının yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. 

B) Yeni öğrenmeler için bir motivasyon kaynağıdır. 

C) Başkalarını suçlayan kişi, kendini rahatlatır. 

D) Etkindir, işe yarar. 

E) Üretkendir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Öfke, son derece normal ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli duygusal bir 

tepkidir.  

2. (  ) Bazı yerlerde öfkelenmek ve öfkesini dışa vurmak kız çocuğu için uygun görülen 

bir tepkidir. 

3. (  ) Çabuk öfkelenen insanların, genel olarak yıkıcı, karmaşık, şiddet içeren, sevgisiz, 

duygusal iletişimi iyi olmayan ailelerden geldiği görülmüştür. 

4. (   ) Öfkenin genetik veya fizyolojik nedenleri yoktur. 

5. (   ) On saniye kadar derin nefes almak öfke yönetimi tekniklerindendir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

 

Stres kontrol yöntemlerini kullanarak sağlıklı ilişkiler kurabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Stresin nedenlerini araştırınız. 

 Günümüzde kişiler niçin daha çok streslidir? 

 Stresin sonuçlarını araştırınız. 

 Stresle baş etme stratejilerini araştırınız. 

 

5. STRES VE YÖNETİMİ 
 

5.1.Stres ile İlgili Kavramlar 
 

5.1.1. Stres 
 

Bireyin çevresinde onu etkileyen ve zorlayan bir durumun olması sonucu ortaya çıkan 

zorlanma, yüklenme ve gerilime stres denir.  

 

Zorlanma, bir amaca yöneldiğinde engellenmeyle karşılaşma;  iki amaç ya da 

gereksinim arasında seçim yapmak zorunda kalma (çatışma) veya baskı altında olma sonucu 

ortaya çıkabilir. 

 

5.1.2. Stres Yönetimi  
 

Modern hayatın bir sonucu olarak özellikle Sanayi Devriminden sonra hızlanan ve her 

geçen gün değişen yaşam, beraberinde bu yaşam koşullarına uyum çabasını getirmiştir. Hızla 

değişen dünyaya bütünüyle uyum sağlayabilmek neredeyse olanaksız hale gelmiştir.  

 

Hırs, başarma duygusu, işi kaybetme endişesi, ekonomik sıkıntılar ve bunlara 

benzeyen akla gelebilecek birçok olumsuzluk örgüt bireyini etkilediğinde, çaresizlik, panik, 

heyecan gibi duygular gündeme gelir. İnsanları ruhen ve bedenen etkileyen stres, 

günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. 

 

Strese yol açan başlıca faktörler, örgütsel faktörler ve bireysel faktörler olarak iki ana 

grupta toplanabilir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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5.2. Örgütsel Faktörler 
 

 Çalışma koşullarının zorluğu 

 Uzun iş saatleri 

 İş yükünün fazlalığı 

 Az çalışma 

 Rutin, sıkıcı işler 

 Yönetimden yeterli desteği görememe 

 Görevden kaçamama (tatil günü yöneticinin cep telefonundan araması gibi) 

 İşle ilgili rollerin belirsizliği (hangi işi, kimin yapacağının açıkça 

tanımlanmaması) 

 Rol çatışması (iş yerinde iyi bir eleman ama evde iyi bir anne olamama gibi) 

 Yönetici veya diğer çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin yetersizliği 

 Lider (işe uygun olmayan ya da çalışanlarca sevilmeyen kişinin yönetici 

yapılması) 

 Yönetim tarzı (aşırı kurallar, baskıcı ortam, çalışanların kararlara katılamaması) 

 Yoğun hiyerarşi 

 Hızlı örgütsel değişimler (çalışanların yeniliklere uyum sağlayamaması) 

 Etkin olmayan kariyer ve performans değerlendirilmesi (daha çok çalışanın 

değil hak etmeyenin yükselmesi gibi) 

 İş güvensizliği (kolayca işten çıkarılabilme veya sosyal güvencesi olmadan 

çalışma gibi) 
 Adil olmayan ödemeler 
 Kontrol yetersizliği 
 Örgüt kültürünün olmaması 
 Çalışanların becerilerini kullanmalarına fırsat tanınmaması 

 

Karikatür 5.1: Yoğun iş yükü 
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Diğer taraftan bir örgüt ortamında bazı sosyo-demografik faktörler de strese yol 

açmaktadır. Bunlar: 

 

 Yaş faktörü: Gençliğinde başarısız tecrübeler yaşamış bireyler, yaşları 

ilerledikçe bilgi ve yeterlilik açısından kendilerini yetersiz görüp strese 

girebilmektedir. Bunun yanı sıra bilgi ve deneyimleri yetersiz genç 

bireyler de stres yaşayabilmektedirler.  

 Cinsiyet: Kadınların erkeklere göre daha duygusal olmaları, evli olan 

bayanların daha fazla sorumluluk üstlenmeleri, yönetim ve çalışanların 

kadınlara pozitif yaklaşmaması, işin zorluk derecesi, psikolojik şiddet 

kadınların erkeklere nazaran daha fazla strese girmelerine neden 

olabilmektedir.  

 Medeni durum: Evli kadınların daha fazla sorumluluk üstlenmesi, 

boşanma, eşin hastalanması ya da  ölümü strese neden olabilmektedir. 

Buna karşılık  pozitif bir evlilik süreci yaşayan bireylerin, bekar olan 

bireylere göre stres düzeyi daha düşük olabilmektedir.  

 Eğitim düzeyi: Üniversite mezunlarının, ilköğretim ve lise mezunlarına 

göre daha fazla yıprandıkları, ancak stresle daha kolay baş edebildikleri 

görülmektedir.  

 İşteki çalışma süresi (kariyer): İşe yeni başlayanlar, örgütün değerlerini 

ve hiyerarşik yapısını anlayana kadar stres yaşayabilir. Genç çalışanlar da 

kendilerini ispat etmek ve ilerlemek için daha fazla strese 

girebilmektedirler.  

 

5.3. Bireysel Faktörler 
 

 Ölüm, doğum, ayrılık gibi yaşamla ilgili olaylar, 

 Heyecanlı kişilik, 

 Bireysel ilişkiler bireyde stres oluşturabilmektedir. 

 

5.4. Stresin Olumlu Etkileri 
 

Olumlu stres, özellikle iş ortamlarında bireye bir coşku,  enerji vererek becerisine ve iş 

görme gücüne yardımcı olur. Yararlı aktiviteler ve yeni yöntemlerin kazanılmasında bir 

miktar stres, psikolojik gelişme için gereklidir.  Olumlu stres insanın hayatına heyecan ve 

beklenti katar. Bütün iyiye gidişler, ilerlemeler makul düzeyde bir stres altında gerçekleşir. 

Son teslim tarihleri, yarışmalar, çekişmeler hatta kızgınlıklar ve üzüntüler bile hayata 

derinlik ve zenginlik katar. Çok düşük stres, hayattan sıkılmamıza neden olur, bizi bunaltır 

veya hüzünlendirir.  
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5.5. Bireyin Stres Karşısında Verdiği Tepkiler 
 

Birey bir tehdit ile karşılaştığında üç aşamalı tepki verme sürecine girebilir:  

 

 Alarm: Tehdit hisseden birey, ilk olarak onu algılama ve tanımaya çalışır. Eğer 

tehdit baskısı devam ederse bireyin vücudunda bazı fiziksel, psikolojik ve 

davranışsal tepkiler oluşur. 

 

 Stresin fiziksel belirtileri: 

 

 Kan basıncı artışı  

 Kalp çarpıntısı  

 Göz bebeklerinde büyüme  

 Kas gerginliği  

 Mide asidi salgılamasında artış  

 Sesin titremesi   

 Ellerin terlemesi  

 Ağzın kuruması   

 Ellerin titremesi   

 Dikkati toplayamama 

 

Stresin psikolojik belirtileri: 

 

 Bir şeyleri unutma  

 Duygusal olarak kararsız ve kontrol dışı hissetme  

 Ortada bir şeyler yokken kızgın hissetme  

 Küçük şeylere sinirlenme  

 Kolayca ağlama 

 

Fotoğraf 5.1:Tırnak yeme 
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Stresin davranışsal belirtileri:  

 

 Kızgınlıktan patlamak  

 Stresli olabileceği için bir şeyler yapmaktan kaçınmak (korku ya da 

başarısızlık yüzünden takım, kulüp ya da bir etkinliğe katılmamak)  

 Yardıma ihtiyaç duyduğunu itiraf etmemek  

 Zor durumlardan kaçınmak  

 Diğer insanları incitici bir şeyler yapmak 

 Anne-baba ile tartışma  

 İlgi çekmek için probleme yol açıcı şeyler yapmak 

 

 Direnme: Stres faktörü ortadan kalkmamışsa birey alarm aşamasından direnme 

aşamasına geçer. Bu aşamada birey tehdidin üstesinden gelmek için büyük çaba 

harcar. Alarm aşamasında ortaya çıkan fiziksel tepkiler daha da artar.  

 

 Tükenme: Direnme başarısızlıkla sonuçlanmışsa bireyde fiziksel ve ruhsal 

tükenmişlik gözlenir. Geçimsizlik, yalnız kalma isteği, sürekli öfkelilik, 

şüphecilik, cesaretsizlik, uykusuzluk, baş ve göğüs ağrıları gibi sağlık sorunları 

ortaya çıkar.  

 

Fotoğraf 5.2: Stresli kişilik 

İnsanlar, en çok çalışma ortamında stresle karşılaşırlar. Fakat aynı stresli ortamda 

bulunan tüm çalışanlar, aynı tepkiyi göstermezler. İşi başarma arzusu yüksek olan bir bireyi, 

işle ilgili gerilim motive ederken; diğer birey saldırganlık, işi yapmama gibi tepkiler 

gösterebilir.  

 

5.6. Stresin Performansa Etkileri 
 

Çalışma yaşamında stresten kaçmanın imkânı bulunmamaktadır. Belirli bir düzeye 

kadar stres gerek birey, gerekse örgüt performansını arttırır. Ancak, stresin yoğun ve sürekli 

hale gelmesi aşağıdaki gibi pek çok bireysel ve örgütsel sorunları gündeme getirmektedir: 

 

 İş devamsızlığının artması 

 Saldırganlık 

 Sağlık sorunları yaşanması 
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 İşten bezmek, ayrılma isteği  

 Verimliliğin düşmesi 

 İşten eleman çıkışı ve yeni eleman alımının artması 

 Bireysel ve örgütsel performansın düşmesi 

 Çalışma ve ürün kalitesinin düşmesi 

 Çalışanların şikâyetlerinin artması 

 Düşük çalışma temposu 

 İş kazalarında artış 

 
 Fotoğraf 5.3: İş yerinde verimin düşmesi 

5.7. Stresle Başa Çıkmanın Bireysel Yolları 
 

Hayatımızdan stresi tamamen çıkarmak mümkün değildir. Bu nedenle stresle nasıl baş 

edebileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Bunun için: 

 

 Gevşeme tekniklerini öğrenin. 

 

Zihinsel olarak yaşadığımız gerginlik kaslarımızın daha da gergin olmasına yol açar. 

Bu gerginlik gece uyurken bile sürebilir. Bu yüzden sabahları yorgun uyanabiliriz. Gevşeme 

tekniklerini uyguladığınızda nabzınız yavaşlar, stresin yarattığı gerginlik gider. 

 

 Aktiviteler ve beden hareketleri yapın. 

 

Haftada 3-4 defa yürüyüşe çıkmak, bisiklete binmek, yüzmek gibi aktiviteler sizi 

sakinleştirir. 

 

 Davranışlarınızın sonuçlarını tahmin edin. 

 

Ne istediğinizi bilmemeniz ve bazen de istemediğiniz davranışlarda bulunmanız, size 

stresin kapılarını açar. Kendi davranışlarının sonuçlarını tahmin edebilen ve davranışlarını 

düzenleyebilen kişi kendisini kontrol edebilir. Kişinin kendini tanıması stresle başa çıkmak 

için gereklidir. 
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 Strese karşı gösterdiğiniz duygusal tepkilerinizin yoğunluğunu azaltın. 

 

 Olumlu düşünün.  

 

 Ya hep ya hiç türü düşünmek (Bu sınavdan ya geçerim ya da hayatım 

biter.) 

 Aşırı genelleme yapmak (Matematikten hiçbir zaman iyi not alamam.) 

 Zihinsel süzgeç (Bu hafta sınavım var. Ailemle gezmeye gidemeyeceğim. 

Zaten çalışamıyorum. Bütün aksilikler beni buluyor.) 

 Olumluyu geçersiz kılmak (Sınavdan yüksek not aldım ama şanslıydım. 

Her seferinde böyle şanslı olamam.) 

 Hep bir sonuca varmak (Ayşe beni aramıyor, kesin beni sevmiyor. 

Öğretmene ödevimi yaptığım halde evde unuttuğumu söylesem kesin 

inanmaz.) 

 Aşırı büyütmek ya da küçültmek (Performanstan düşük not alırsam bu 

dersten kesin kalırım.) 

 -meli, -malı cümleleri kurmak (Bugün mutlaka o ayakkabıyı almalıyım.) 

 Genellemek (bunların hepsi geri zekâlı) 

 

 Olumlu hayaller kurun. 

 

Geçmişte keyif aldığınız şeyleri düşünün veya gelecekle ilgili güzel hayaller kurun. 

Kendinizi, bulunmaktan keyif aldığınız yerde hayal edin. Bir deniz kenarında, ormanda, 

yazlık evde, sevdiğiniz arkadaşlarınızın arasında… Ardından orayla ilgili tüm ayrıntıları 

gözünüzde canlandırın ve hissetmeye çalışın. Rüzgârın sesini, yaprakların hışırtısını duyun, 

denizin kokusu burnunuza gelsin, güneşin sıcaklığını teninizde hissedin. 

 

 Yaşadıklarınızı paylaşın. 

 

Yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi kimseyle konuşmuyor, kendinizi yalnız hissediyor, 

karşınıza çıkan olumsuzluklarla tek başınıza mücadele ediyorsanız strese daha kolay 

girersiniz. Yaşadıklarınızı ve hissettiklerinizi sevdiğiniz ve güvendiğiniz arkadaşlarınızla 

paylaşın. Gerekirse okul rehber öğretmeninden veya farklı uzmanlardan yardım alın. 

 

Fotoğraf 5.4: Arkadaşlık  
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 Herkesi memnun etmeye çalışmayın. 

 

 Beslenmenize önem verin. 

 

Düzenli ve dengeli beslenin. Gerekli vitaminleri ve mineralleri alın. Özellikle B grubu 

vitaminleri ve magnezyum eksikliğinizi giderin. İdeal kilonuzu muhafaza edin.  

 

Fotoğraf 5.5: Sağlıklı kahvaltı 

 Sigaradan, aşırı kahve ve çay içmekten ve diğer uyarıcılardan kaçının. 

 

Fotoğraf 5.6: Aşırı çay, kahve tüketimi 

 Yeteri kadar uyuyun. 

 

 Çevrenizdeki insanlarla iyi iletişim kurun. 

 

Her zaman kibar, nazik ve arkadaşça olun. İletişimde gülümseme önemlidir. 

Gülümsemek, çevrenizle iyi ilişkiler kurmanıza ve stresin etkilerini azaltmaya yardımcı olur. 

 

 Zamanınızı planlayın. 

 

Sorumluluklarınıza, kişisel ihtiyaçlarınıza ve hobilerinize zaman ayırın. 

 

 Problem çözme yöntemlerini öğrenin. 
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GEVŞEME ETKİNLİKLERİ 

 

 Gözlerinizi kapatın. Burnunuzdan rahat ve doğal nefesler alın. Aldığınız nefesi 

karnınıza doğru çekin. Biraz içinizde tutun. Aldığınız sürenin iki katı sürede 

verin (Başlarda bunu sayı sayarak yapabilirsiniz. Burundan alırken içinizden 

beşe kadar; verirken ona kadar sayın.) Omuz ve boyun kaslarınızı olabildiğince 

gevşetin. Solunum egzersizlerinizi otobüs beklerken, asansörde kolayca 

yapabilirsiniz.) 

 

 Yerde oturup duvara sırtınızı dayayın ve ayaklarınızı uzatın. Bir kuklacının, 

ellerinizi ve başınızı iplerle kontrol ettiğini hayal edin. Kuklacının birden iplerin 

kontrolünü kaybettiğini, ellerinizin ve başınızın serbest kaldığını düşünün. 

Bedeninizi rahat bırakın. Gözlerinizi kapatın ve vücudunuzdaki çeşitli kas 

gruplarına odaklanın. Ellerinizdeki kasları gerin ve yumruklarınızı sıkın. 

Yumruğunuzu sıkı tutmak için ne kadar çaba harcadığınıza dikkat edin. Sonra 

yumruğunuzu açın ve elinizin bütünüyle gevşemesine izin verin. Gerginlik ve 

gevşeme arasındaki farkı görün. Bu yöntemi vücudunuzdaki çeşitli kas grupları 

için tekrar edin.   

 

6.8. Stresle Başa Çıkmanın Örgütsel Yolları 
 

Kamu kuruluşları, özel sektör ya da sivil toplum kuruluşlarının ayakta kalabilmeleri, 

gelişebilmeleri için stres faktörlerinin ve stresin yol açtığı olumsuz sonuçların üstesinden 

gelmeleri gerekmektedir. Bir noktaya kadar pozitif stres, heyecan verici olarak bireysel ve 

örgütsel performans artışına neden olabilmektedir. Ancak stresin aşırı, sürekli ve yıldırıcı 

olması performansı düşürür. Bir örgütte morali yüksek insan kaynağının yaratılması hem 

örgütün hem de bireylerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak, sonuç olarak da kuruluşta 

performans artacaktır.  

 

Gerek bireysel, gerekse örgütsel faktörler nedeniyle oluşmuş stresin üstesinden 

gelinebilmesi için yönetimin liderliği ve çalışanların isteyerek çaba göstermeleri 

gerekmektedir. Bu da ancak katılımcı, demokratik yönetim kültürüyle olabilir.  

 

Lider yöneticinin, bir örgütte üç temel çalışma ihtiyacını dengeleyici bir rolü 

üstlenmesi gerekmektedir.  
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Şekil 5.1: Lider yöneticinin örgütte karşılaması gereken temel ihtiyaçlar 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıda Mevlana Hz.’nin tavsiyeleri yer almaktadır. Verilen cümleleri okuyarak boş 

bırakılan yerlere sizce uygun olan kelimeleri yazınız. Daha sonra bu tavsiyeleri araştırarak 

kelimelerin aslını kendi yazdığınız kelimelerle karşılaştırınız. 

 

Paranı ver, gönlünü ver, canını ver 

Ama ………………VERME!  

Günlerini say, kazancını say, büyüklerini say 

Ama …………….. SAYMA!  

İşini beğen, aşını beğen, eşini beğen 

Ama ……………..BEĞENME!  

Emek ver, kulak ver, bilgi ver  

Ama SAKIN ……………… VERME! 

Fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle 

Ama ………………… BESLEME! 

Davet et, hayret et, ülfet et, affet  

Ama ……………….. ETME!  

Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku  

Ama ……………….. OKUMA!  

Sınıfını geç, hayatını seç, rakibini geç 

Ama ………………. GEÇME! 

Gönül al, dost al, yoldaş al  

Ama ………………. ALMA! 

Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş 

Ama ……………..LAŞMA!   

Doğrul, sayrıl, evril, devril  

Ama …………….RİLME!  

Hislen, tasalan, seslen, uslan  

Ama …………….LANMA!  

İtil, ütül, atıl, katıl  

Ama …………….TILMA!                                              Mevlana Celaleddin-i  Rumi  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-3 

https://www.antoloji.com/mevlana-celaleddin-rumi/
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alınız. Stres nedir? Bireyin stres tepkileri nelerdir? 

Stresin örgüt performansına etkileri nelerdir? Stresle başa çıkma yolları nelerdir? Araştırınız. 

Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Stresin ne olduğunu araştırınız.  Farklı kaynaklar kullanabilirsiniz. 

 Stres altındaki bir bireyin verdiği fiziksel, 

psikolojik ve davranışsal tepkiler 

nelerdir? 

 Farklı kaynaklardan bilgi 

toplayabilirsiniz.  

 Stresin, örgüt performansına etkileri 

nelerdir? 

 Etkileri olumlu ve olumsuz olarak 

sınıflandırmalısınız. 

 Stresle başa çıkma yolları nelerdir? 
 Stresle başa çıkma yollarına örnekler 

verebilirsiniz.  

 Bilgileri görsellerle zenginleştiriniz. 

 Görsellerin konuyla ilgili olmasına ve 

bilginin uygun yerlerinde kullanılmasına 

dikkat etmelisiniz.  

 Araştırmanızı yeterli uzunlukta 

hazırlayınız. 

 Konuları ayrıntılı ele almaya dikkat 

etmelisiniz. 

 Araştırmanızı bilgisayar ortamında 

hazırlayınız.  

 Araştırma sonuçlarını A4 kâğıdına, Word 

ofis programı ile yazmalısınız. Renkli 

çıktı alabilirsiniz. 

 Bilgisayar ile çalışırken ergonomik 

gerekliliklere dikkat etmelisiniz. 

Bilgisayar mesafesi oturuş ve duruş 

şartlarınızı doğru biçimde ayarlayıp 

ayarlamadığınızı kontrol etmelisiniz. 

 Öğrendiklerinizi sınıfta öğretmen ve 

arkadaşlarınıza sununuz.  

 Etkili iletişim yöntemlerini 

kullanmalısınız.  

 Çalışmalarınızı sınıf panosunda 

sergileyiniz. 

 Yaratıcılık ve görselliğe dikkat 

etmelisiniz.  

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Stresin tanımını yaptınız mı?   

2. Stres altındaki bir bireyin verdiği fiziksel tepkileri araştırdınız mı?   

3. Stres altındaki bir bireyin verdiği duygusal tepkileri araştırdınız mı?   

4. Stres altındaki bir bireyin verdiği davranışsal tepkileri araştırdınız mı?   

5. Stresin örgüt performansına etkilerini araştırdınız mı?   

6. Stresle baş etme yollarını araştırdınız mı?   

7. Çalışmanızı görsellerle zenginleştirdiniz mi?   

8. Yaratıcı ve estetik bir ödev hazırladınız mı?   

9. Öğrendiklerinizi sınıfta etkili bir şekilde sundunuz mu?   

10. Araştırmanızı sınıf panosunda sergilediniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Bireyin çevresinde onu etkileyen ve zorlayan bir durumun olması sonucu ortaya çıkan 

zorlanma, yüklenme ve gerilime ……..……. denir.  

2. ………………….. bireyin bir amaca yöneldiğinde engellenmeyle karşılaşmasıdır. 

3.  İki amaç ya da gereksinim arasında seçim yapma durumunda kalmak ……..…… dır. 

4. Kendisine karşı bir stres tehdidi hisseden birey, ilk olarak onu algılama ve tanımaya 

çalışır. Buna ……….….. aşaması denir. 

5. Stresle karşılaşan kişi …….… aşamasında tehdidin üstesinden gelmek için büyük 

çaba harcar. 

6. Anne-baba ile tartışma, stresin ………………..…. belirtilerindendir.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Lider yönetici, katılımcı yönetim kültürü çerçevesinde stres düzeyini azaltmak 

için örgüt içinde sağlıklı iletişimi gerçekleştirmeli, empati kültürünü geliştirmelidir. 

2. (   )  İşten eleman çıkışı ve yeni eleman alımının artması stresin örgüt içinde olumlu 

etkilerindendir.  

3. (   )  Ne istediğinizi bilmemeniz ve bazen de istemediğiniz davranışlarda bulunmanız 

strese girmenizi önler.  

4. (   ) Stres, Sanayi Devrimi’nden sonra hızla değişen yaşam koşullarına uyum 

sağlamakta zorlanmamız sonucunda hayatımıza girmiştir. 

5. ( ) İlgi çekmek için probleme yol açıcı şeyler yapmak, stresin psikolojik 

belirtilerindendir. 

6. (   ) Çok düşük stres hayattan sıkılmamıza neden olur, bizi bunaltır veya hüzünlendirir.  

 

 

DEĞERLENDİRME  

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 

 

 

Zaman kontrolü ve yönetimi tekniklerine uygun etkili iletişim kurabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Zaman yönetimi ile ne anlatılmak isteniyor? 

 Ülkemizde zamanı etkin kullanabiliyor muyuz? 

 Zamanı neden planlamalıyız? 

 

6. ZAMAN VE YÖNETİMİ 
 

6.1. Zaman ve Zaman Yönetimi ile İlgili Kavramlar 
 

6.1.1. Zaman 
 

İçinde belli bir eylemin bulunduğu süredir. Eylem yoksa zaman da yoktur. Bir an 

evrende hareket eden her şey durdurulabilse zaman da durmuş olur. 

 

 Zaman en eşsiz ve en kıt kaynaktır. Belirli bir ritimle amansızca akar gider.  

 Zaman demokratik bir şekilde paylaşılan bir kaynaktır. Hepimizin bir günde 24 

saati, bir haftada 7, bir yılda 365 günü vardır.  

 Ödünç alınamaz. 

 Çalınamaz. 

 Hiç bir şekilde değiştirilemez. 

 Yapılacak her iş için bir zaman gereklidir. 

 Geri döndürülemez. 

  Depolanamaz. 

 Satın alınamaz. 

 Yerine konulamaz. 

 İşletilemez. 

 Çoğaltılamaz. 

 

6.1.2. Zaman Yönetimi 
 

Zaman yönetimi ilk kez, meşgul yöneticilerin zamanlarını daha iyi organize 

edebilmeleri için bir eğitim aracı olarak Danimarka'da doğup dünyaya yayılmıştır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Zaman yönetimi, acil olmakla birlikte o kadar da önemli olmayan günlük olayların 

baskısından kaçınmak için önceliklerin ortaya konulmasıdır.  Zamanı mümkün olduğunca 

etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. 

 

Zaman yönetmek istiyorsanız: 

 

 Öncelikli olana önem verin: Bu, beklentileri ifade eder ve insanı önceliklerin 

peşinden koşmaya doğru yöneltir.  

 

 Önemli olana öncelik verin: Bu ise amaçları ifade eder ve yaşamı, amaçlar 

doğrultusunda sürdürmeyi sağlar. 

 

Yaşadığımız hayat, bizi bazı tercihler yapmaya zorlamaktadır. Yaşantımızı bu 

yaptığımız tercihlere göre sürdürürüz. Yaptıklarımız, yaşamımızdaki en önemli şeylere 

katkıda bulunmadığında eyvah! deriz. İnsan hayatında eyvahlar ve keşkeler ne kadar çok ise 

zaman da o kadar kötü kullanılmış ve yönetilmiştir.  

 

6.2. Zamanı Etkin Kullanmayı Etkileyen Faktörler 
 

Örgütte zaman tuzaklarını şöyle sıralayabiliriz: 

 

 Gereksiz ziyaretçiler, kahve sohbetleri  

 Amaçsız toplantılar 

 Kötü iletişim 

 Plânsız ve düzensiz çalışmak 

 Birden fazla işle uğraşmak, öncelikleri belirleyememek ve sıralayamamak 

 

Fotoğraf 6.1: Pek çok işle uğraşmak 
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 Başkalarına yetki devretmeden sorumluluk vermek 

 Seyahatler 

 Her işi bizzat yapmaya çalışmak 

 Hayır demesini bilmemek 

 Gereksiz telefon görüşmeleri, dedikodu  

 Disiplinsizlik 

 Gereksiz yazışmalar 

 Yetersiz denetim 

 Anlatılanları dinlememek 

 Ertelemek, işi yarım bırakma alışkanlığı 

 Acelecilik, sabırsızlık gösterme 

 Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma 

 Özdenetim eksikliği 

 Dikkat dağınıklığı 

 Kararsızlık 

 İş ortamından doğan fiziksel sorunlar (ses, ışık, gürültü, ısı vb.)  

 Dağınık masa ve büro düzeni 

 Zamanı önemsemeyen geleneksel kültür değerleri 

 Gereksiz ayrıntılarla uğraşmak  

 Beklemeler, aksaklıklar 

 

Fotoğraf 6.2: Zamanı etkili kullanmak 

Boş geçen zaman yoktur, 

 

Boşa geçen zaman vardır… 

 

Zaman kültürel ve psikolojik bir kavramdır.  Eğer bir çalışma sırasında kendinizi 

doğrudan konuya verebilmişseniz, huzurlu bir ortamda severek ve isteyerek çalışıyorsanız,  

 

Zaman çabuk geçer. Buna karşılık okulda ya da evde sıkıldığınızda veya kaygılı bir 

bekleyiş içinde olduğunuzda zaman sizin için bir türlü geçmek bilmez.  
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6.3. Zaman Yönetiminde Akış Süreci 
 

Acil ve önemli işler üzerinde yoğunlaşmak için zaman yönetimi tablosu:  

 

Ö
n

em
li

 

1 

Krizler, 

Çözüm bekleyen sorunlar, 

Belirli bir sürede tamamlanması 

gereken projeler, 

Toplantı ve hazırlıklar 

2 

Hazırlık yapma,  

Önlem alma, 

Değerlerin belirlenmesi, 

Planlama, 

İlişki kurma, 

Kendini yenileme, 

Güçlendirme 

Ö
n
em

si
z 

3 

Amaçsız telefon görüşmeleri, 

Bazı mektuplar, raporlar, 

Harman yapılması gereken bazı 

işler, 

Sosyal etkinlikler 

4 

Ivır zıvır işler, 

Bazı telefonlar, 

Zamanı boşa harcayan işler, 

Kaçış etkinlikleri, 

İlgisiz yazışmalar, 

Aşırı TV izleme 

Tablo 6.1: Zaman yönetiminde akış süreci tablosu 

1. kare: Hem acil hem de önemli olan işleri temsil eder. Burası işleri idare ettiğimiz, 

ürettiğimiz yerdir. Ancak birçok önemli etkinlik, sürüncemede bıraktığımız ya da planlama 

yapmadığımız için aciliyet kazanır.  

 

2. kare: Önemli ama acil olmayan etkinlikleri içerir. Burası kalite karesidir. Uzun 

vadeli planlarımızı yaptığımız, sorunları önceden görüp önlemeye çalıştığımız, okuyarak 

sürekli mesleki gelişim yoluyla zihnimizin ufkunu genişletip becerilerimizi arttırdığımız 

alandır. Bu kareyi ihmal etmek; stres, tükenme ve daha derin bunalımlar yaratır.  

 

3. kare: Acil ama önemsiz şeyleri içerir. Birçok telefon, toplantı, çat kapı içeri dalan 

ziyaretçiler bu alana girer.  

 

4. kare: Aciliyeti de önemi de olmayan etkinliklere ayrılmıştır. Başkalarının öncelik 

ve beklentilerine karşılık vermek için bir sürü zaman harcarız. Burası israf karesidir. Aslında 

orada hiç zaman harcamamamız gerekir. Ama 1. ve 3. karelerde koşuşturup boğuşmaktan o 

kadar bitap düşeriz ki sırf kafamızı dağıtmak için tutkunluk derecesinde sudan romanlar 

okumak, TV gösterileri izlemek, bilgisayar oyunları oynamak, sosyal paylaşım sitelerine 

girmek ya da işyerinde çay, kahve molasında dedikodu yapmak gibi zaman tüketici 

etkinliklerdir. 
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6.4. Zaman Çeşitleri 

 

Çizim 6.1: Gerçek Zaman 

 Gerçek zaman 

 

 Ölçülüp gözlenebilen zaman türüdür. Nesneldir. 

 Bir zaman birimi kanalıyla ölçülebilir. 

 Gerçek zaman, ay ve güneşin hareketlerine dayanır.  

 Bir saatlik süre, kişilere ve durumlara göre değişmez. 

 

 Algılanan zaman 

 

 Özneldir.  

 Algılanan zaman, bireyden bireye, durumdan duruma değişir. İnsan 

sıkıldığında, bir şeyi sabırsızca beklediğinde zaman daha yavaş geçer. 

Sevilen bir kişiden birkaç gün ayrı kalınmasının bir asır gibi gelmesi 

bundandır. Eğlenceli ve mutlu bir ortamda ise zaman çok hızlı geçer.  

 

Einstein, vücudumuzun algıladığı zamanın, duvardaki saatin gösterdiği zamana göre 

daha hassas olduğunu söyler. Beden saatinin kontrol mekanizması beynin hipotalamus 

bölgesindedir.  Beden saati, bedendeki düzenli değişiklikleri, bağışıklık sistemini, kalp 

atışını, kan dolaşımını yedi günlük ritimlerle düzenlemektedir.    

 

Eğer iç ritimlerimizi iyi kullanmazsak sıkıntı çekeriz: Öğleden sonra uyuklamaları, 

pazartesi sendromu,  uyku bozuklukları ve depresyon duvardaki saatle vücudumuzdaki saat 

arasındaki uyumsuzluğun sonuçlarıdır. 

 

6.5. Zamanı Planlamanın Nedeni 
 

Zamanın yetmediğinden yakınıp dururuz. Eğer her gün fazladan iki saat verilse ne 

yapardınız?  

 

 Bir senenin değerini anlayabilmek için sınıfta kalan bir öğrenciye, 

 

 Bir ayın değerini anlayabilmek için erken doğum yapan anneye,  
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 Bir haftanın değerini anlayabilmek için haftalık dergi editörüne, 

 

 Bir dakikanın değerini anlayabilmek için treni henüz kaçırmış bir kişiye, 

 

 Bir saniyenin değerini anlayabilmek için bir kazayı kıl payı atlatmış bir kişiye, 

 

 Bir milisaniyenin değerini anlayabilmek için olimpiyatlarda gümüş madalya 

kazanan kişiye sorun. 

 

Fotoğraf 6.3: Zamanın önemi 

6.5.1. Zamanı Planlamanın Bize Kazandıracakları 
 

 Kariyer planlaması 

 Okumak 

 İletişim 

 Dinlenme 

 Düşünme 

 Yeni planlamalar yapma  

 

6.6. Zaman Yönetimi Teknikleri 
 

Zamanımızı ve kendimizi yönetmenin temelinde önceliklerin belirlenmesi vardır. 

Zamanımızı kontrol altında tutmak için gözümüzü saatten ayırıp işlerimize ve 

önceliklerimize odaklanmalıyız. Bu daha uzun süre ve daha çok çalışmak değil daha 

sistematik bir biçimde çalışmaktır. O halde kaygılanmamız gereken, zamanın yetersizliği 

değil zamanın büyük bölümünün düşük biçimde harcanmasıdır.  

 

6.6.1. İş Yerinde Zaman Yönetimi Teknikleri 
 

 Yapılacak işleri kesinlikle yapılmalı, yapılmalı, yapılması iyi olur, şeklinde 

önem sırasına göre günlük ve haftalık olarak planlayın. Gereksiz işleri eleyin. 

 İşleri zor olandan kolay olana doğru sıralayın.  
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 İşleri planlanan güne ve saate göre yapın, sürüncemede bırakmayın. 

 Bir işi bitirmeden diğerine geçmeyin.  

 İşi öğrettikten sonra yardımcılarınıza devredin. 

 Gereksiz ayrıntılardan uzak durun.  

 Toplantılarda gündemin dışına çıkmayın, toplantıları zamanla sınırlayın. 

 Engellenmeden çalışabileceğiniz saatleri belirleyin.  

 Çalışmayı engelleyen faktörleri ortadan kaldırın veya en aza indirin. 

 Beklenmedik olaylar için boşluk bırakın. 

 Yanınızdan not defteri, kalemi eksik etmeyin veya akıllı telefonu not tutmak 

için kullanın. Aklınıza gelen düşünce, konu, teklif, şikâyet vb. not edin. 

Telefonun kölesi haline gelmemeye dikkat edin. 

 Masanızı ve bilgisayarınızı düzenli tutun.  

 O günkü mesaiyi tamamlamadan önce, bir sonraki günün iş programını yapın. 

 İşlerinize mutlaka bir zaman sınırı koyun.  

 E-posta veya sms ile halledebileceğiniz bir işi telefonla; telefonla 

halledebileceğiniz bir işi yüz yüze;  yüz yüze görüşme ile halledebileceğiniz bir 

işi toplantı ile halletmeye çalışmayın. 

 Akıllı telefon kullanmaya çalışın. Ancak işle ilgili bütün önemli tarihleri, 

mutlaka ajandaya işleyin. 

 

6.6.2. Kişisel Zaman Planı 
 

 Eve ve ailenize vakit ayırın.   

 İşlerinizi olağanüstü durumlar haricinde mesai saatleri içerisinde tamamlayın.  

 Sosyal faaliyetlere, akraba ve dost ziyaretlerine, dernek, vakıf işlerine vakit 

ayırın. 

 Yoga, meditasyon gibi iç huzuru sağlamaya yönelik faaliyetlere her gün düzenli 

vakit ayırın. 

 Kişisel gelişim faaliyetlerine her gün en az bir saat vakit ayırın. 

 Kişisel bakım, spor, vb. etkinliklere vakit ayırın.  

 Dinlenmeye, uykuya yeterli zaman ayırın. 

 Eğlence, TV, sinema, müzik, tatil vb. etkinliklere vakit ayırın.  

 Düzenli beslenmeye dikkat edin.  

 

 Yanlış bildiklerimiz 
 

 

Fotoğraf 6.4: Dağınık masa 
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o Her şeyin nerede olduğunu biliyorum.  

o Ben zaten çok düzenli bir insan değilim.  

o İşimi gayet güzel yapıyorum ya, sen ona bak! 

o Ne kadar zeki olduğumun bir göstergesi  

o Çok çalıştığımın göstergesi 

 

Dağınıklıktan kurtulmak için; 

 

o Uygulayabileceğimiz bir sistem geliştirebiliriz.  

o Çekmeceleri ve dolapları ambara çevirmemeliyiz. Onları en az 

yılda 1 defa, mümkünse her 3 ayda 1 defa ayıklamalıyız. 

o Evrakları üst üste koyup biriktirmemeliyiz.  

o Gelen evrakları bekletmeden gereğini yapmalı, başkalarına 

yönlendirilecek  olanlar varsa bekletmeden vermeliyiz.  

o Sağlam ve bol çeşitli kırtasiye malzemeleri kullanmalıyız. 

o Her gün 15 dakikayı masamızı, 15 dakikayı da bilgisayarımızı 

düzenlemek için ayırmalıyız. 

 

 İnternet ve bilgisayar bağımlılığı 

 
Karikatür 6.1: İnternet bağımlılığı 
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Fotoğraf 6.5: İnternet ve akıllı telefon bağımlılığı 

İnterneti kullanma isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçen 

zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirli ve saldırgan olunması 

bilgisayar, İnternet bağımlılığının en basit tarifidir. 

 

Avrupa Birliği'nin araştırmasına göre günde 4 saatten fazla sanal âlemde sörf yapan 

kişilerde, tıpkı kumar bağımlılarında olduğu gibi beyinde insanın kendisini iyi hissetmesini 

sağlayan adrenalin benzeri bir kimyasal olan dopamin birikmesi meydana gelmektedir. 

Bilgisayar bağımlılığı, ilerleyen yıllarda sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığına geçişte 

bir basamak görevi görmektedir. 

 

Birçok kişi gözleri ekrana kilitlenmiş, sırt öne eğilmiş, eller klavye ya da fare üstünde 

saatlerini bilgisayar başında geçirmektedir. Sonunda gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı 

ve sertleşme, elde uyuşukluk, genel yorgunluk gibi şikâyetler ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar 

tutkunu, gecenin geç saatlerine kadar bilgisayar başındadır. Uyku azlığı sonucu sürekli 

kendini yorgun hisseder, çabuk sinirlenir, konsantrasyon gücü azalmıştır. Okul başarısı 

düşer, okulda bilgisayarla ilgili hayaller kurar. Sanal dünyayı gerçek dünyadaki ilişkilere 

tercih eder. Çevreden eleştiri ve uyarılar aldığı halde bilgisayardan uzak kalamaz. 

 

 Çocukların bilgisayara bağımlı olmasının nedenleri 

 

Sosyal yaşam içerisinde kendini değersiz hisseden çocuklar bir yere, bir gruba ait 

olmaya, kendilerini ifade edebilecekleri bir ortama ihtiyaç duyarlar. Sanal ortamda olmak 

istedikleri kişiliğe rahatlıkla bürünebildikleri için bilgisayara karşı bağımlılık geliştirebilirler. 

Çocukların ve ergenlerin gerçek yaşamlarında elde edemedikleri kazanma, başarılı olma, 

rekabet edebilme duygularını sanal ortamda doyurmaya çalışmaları bağımlılığa yol 

açmaktadır. Diğer yandan aşırı Bilgisayar, İnternet kullanımı; depresyon, öfke ve özgüven 

eksikliği gibi başka sorunların belirtisi olabilir. 

 

  



 

 

122 

 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Aşağıdaki metni dikkatle okuyarak metnin sonunda sorulan sorunun cevabını boş 

bırakılan yere yazarak sınıf ortamında paylaşınız. 

 

Büyük Taşlar 

 

Derste zaman yönetimini anlatan öğretmen, büyükçe bir kavanozu, yumruk 

büyüklüğündeki taşlarla doldurdu ve öğrencilere “Bu kavanoz doldu mu?”  diye sordu.  

 

Öğrenciler hep bir ağızdan “Doldu.” diye cevapladılar. Öğretmen, birkaç avuç mıcırı 

kavanozun ağzından yavaş yavaş döktü. Sonra kavanozu sallayarak mıcırın, taşların arasına 

yerleşmesini sağladı. Öğrencilere dönerek bir kere daha “Bu kavanoz doldu mu?”  diye 

sordu. 

 

Bir öğrenci “Dolmadı herhâlde” diye cevap verdi. “Doğru” dedi öğretmen ve birkaç 

avuç kum alarak taşlarla mıcırların arasını dolduracak şekilde döktü. Öğrencilerine döndü ve 

“Bu kavanoz doldu mu?”  diye sordu. Tüm sınıftakiler hep bir ağızdan “Hayır” diye 

seslendiler. Bunun üzerine öğretmen birkaç bardak suyu kavanoza boşalttı. Sonra 

öğrencilerine dönerek “Bu deneyin amacı ne olabilir?” diye sordu. 

 

Bir öğrenci, “Zamanımız, ne kadar dolu görünürse görünsün, daha ayırabileceğimiz 

vaktimiz mutlaka vardır.” diye cevapladı. “Hayır” dedi öğretmen. “Bu deneyin esas amacı, 

eğer büyük taşları kavanoza baştan yerleştirmezseniz küçükler girdikten sonra büyükleri 

hiçbir zaman yerleştiremezsiniz gerçeğidir. 

 

Bu kavanoz sizin hayatınız, büyük taşlar ise aileniz, dostlarınız, eğitiminiz, işiniz, 

sağlığınız ve eserlerinizdir. Bu akşam, uykuya yatmadan önce iyice düşünün ve büyük 

taşlarınızın neler olduğuna karar verin. Büyük taşlarınızı hayatınızın merkezî noktalarına iyi 

bir şekilde yerleştirdiğiniz ölçüde, başarılı bir insan, iyi bir eş, iyi bir ebeveyn, başarılı bir iş 

insanı olabilirsiniz.” 

 

Bu yazıdaki  kavanozun sizin hayatınız olduğunu varsayarsak içine koyacağınız 

büyük taşlarınız nelerdir? Bu taşların ne kadarı kavanozunuzun içindedir? Sizin için 

büyük taş olduğu halde kavanoza koymadığınız taşları, kavanoza koymamanızın 

nedenleri nelerdir? 

  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-4 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zaman yönetiminde akış süreci tablosu 

yapınız. Zaman yönetimi tekniklerini göz önünüzde bulundurarak bir günlük ve bir haftalık 

zaman planlaması yapınız. Sınıfta öğretmen ve arkadaşlarınıza sununuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Zamanımızı neden planlamamız 

gerektiğini açıklayınız. 

 Cevaplarınızın yeterli uzunlukta olmasına 

dikkat etmelisiniz.  

 Zaman yönetiminde akış süreci tablosu 

yapınız. 

 1, 2, 3 ve 4. karelere örnek işler 

yazmalısınız.  

 Zaman yönetimi tekniklerini inceleyiniz. 
 Zaman yönetimi tekniklerini tekrar 

gözden geçirmelisiniz. 

 Ev ve okul işlerinizi, sosyal 

faaliyetlerinizi haftalık olarak 

planlayınız. 

 İşlerinizi önemli, önemsiz, acil, acil 

olmayan olarak sınıflandırmalısınız. 

 Herhangi bir gününüzü planlayınız. 
 İşlerinizi önemli, önemsiz, acil, acil 

olmayan olarak sınıflandırmalısınız. 

 Sunu hazırlayınız. 

 Sununuzu bilgisayar ortamında 

hazırlamalısınız. 

 Bilgisayar  ile çalışırken ergonomik 

gerekliliklere dikkat etmelisiniz, 

elektronik aletlerin güvenli ve çalışır 

olmasına dikkat etmelisiniz. 

 Sunuyu etkili sunuş tekniklerini 

kullanarak sınıfta sununuz. 

 Etkili iletişim yöntemlerini 

kullanmalısınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız 

becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Zamanımızı neden planlamamız gerektiğini açıkladınız mı?   

2. Zaman yönetiminde akış süreci tablosu yaptınız mı?   

3. Zaman yönetimi tekniklerini tekrar gözden geçirdiniz mi?   

4. Ev ve okul işlerinizi, sosyal faaliyetlerinizi haftalık olarak planladınız 

mı? 
  

5. Herhangi bir gününüzü planladınız mı?   

6. Sunu hazırladınız mı?   

7. Sunuyu etkili sunuş tekniklerini kullanarak sınıfta sundunuz mu?   

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.   

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

  



 

 

125 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Zaman demokratik bir şekilde paylaşılan bir kaynaktır. 

2. (  ) Zaman yönetimi ilk kez, derslerinde başarısız öğrencilerin zamanlarını daha iyi 

organize edebilmeleri için bir eğitim aracı olarak İngiltere’de doğup dünyaya 

yayılmıştır.  

3. (   ) Zamanı yönetirken öncelikli olana önem vermek, amaçları ifade eder. 

4. (   ) Zaman, kültürel ve psikolojik bir kavramdır. Algılanışı kişiden kişiye değişir. 

5. (   ) İş yerinde akıllı saat kullanılması, zamanı doğru kullanmamızı engeller. 

 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. ……………………. zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma 

ve denetleme sistemidir. 

2. Zaman yönetimi akış sürecinde 2. kare ……………………………..  etkinlikleri içerir. 

Burası kalite karesidir. Uzun vadeli planlarımızı yaptığımız, sorunları önceden görüp 

önlemeye çalıştığımız, okuyarak sürekli mesleki gelişim yoluyla zihnimizin ufkunu 

genişletip becerilerimizi arttırdığımız alandır. Bu kareyi ihmal etmek; stres, tükenme 

ve daha derin bunalımlar yaratır.  

3. Bedendeki düzenli değişiklikler, bağışıklık sistemi, kalp atışı, kan dolaşımı 

………………………. tarafından  yedi günlük ritimlerle düzenlemektedir.   

4. Ivır zıvır işler, telefon sohbetleri, bilgisayar oyunları, kaçış etkinlikleri, İlgisiz 

yazışmalar, aşırı TV izleme, iş yerinde çay, kahve molasındaki dedikodular zaman 

yönetiminin akış sürecinde ………………………………. etkinliklerdendir. 

5. ………………….. içinde belli bir eylemin bulunduğu süredir. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi örgütte zamanı etkin kullanmayı etkileyen faktörlerden 

değildir? 

A) Gereksiz ziyaretçiler, kahve sohbetleri  

B) Amaçsız ve süre ile sınırlandırılmamış toplantılar 

C) Öz güvensizlik 

D) Birden fazla işle uğraşmak öncelikleri belirleyememek ve sıralayamamak 

E) Zamanı önemsemeyen geleneksel kültür değerleri 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde zaman yönetimi tekniklerindendir? 

A) Kendi işinizi her zaman kendiniz yapın, yardımcılarınıza bırakmayın. 

B) O günkü mesaiyi bitirmeden bir sonraki günün işlerini düşünmeyin. 

C) Günlük işlerinizi planlarken hiç boşluk bırakmamaya özen gösterin. 

D) Masanızı ve bilgisayarınızı her gün düzenleyin. 

E) Bütün görüşmelerinizi, daha etkili olması için muhakkak yüz yüze yapın. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi gençlerin İnternet, bilgisayar bağımlılığının nedenlerinden 

değildir? 

A) Sosyal yaşamda kendini değersiz hissetmesi 

B) Bir gruba ait olmak istemesi 

C) Kıskançlık 

D) Depresyonda olmak 

E) Sanal ortamda hayalindeki kişiliğe kolayca bürünebilmesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kişisel zaman planımızın içinde yer almaz? 

A) Kişisel gelişim faaliyetleri 

B) TV, sinema, tatil, gezme 

C) Aile 

D) Kişisel bakım 

E) Elektronik postaları kontrol etmek 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.  

 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi dramanın özelliklerindendir? 

A) Belli bir amaç yoktur. 

B) Çoğunlukla sonucunda bir şeyi başarmak hedeflenir. 

C) Lider gruba rehberlik eder. 

D) Liderlik görevini katılımcılardan biri üstlenir. 

E) Estetik kaygılar yoktur. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi drama ile tiyatro arasındaki farktır? 

A) Sanatsal hedef ve amaçlar vardır. 

B) Her oynanışında oyun değişebilir. 

C) Katılımcıların kendilerinden bir şeyler katmasına izin verilir. 

D) Önemli olan sonuç değil yaşanılan süreçtir.  

E) Kurallar esnektir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın içerdiği zihinsel süreçlerden değildir? 

A) Akılcılık 

B) Esneklik 

C) Sabırlılık  

D) Özgünlük 

E) Problem çözme 

 

4. Hangisi yaratıcılığın aşamalarından değildir? 

A) Problem çözme  

B) Hazırlık 

C) Kuluçka 

D) Aydınlanma 

E) Gerçekleşme 

 

5. Çabuk düşünebilen, konulara odaklanabilen, mizah algısı yüksek, senaryo üretip 

tasarım yapabilen, üretken kişiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) İş kolik 

B) Yaratıcı 

C) Stresli 

D) Komik 

E) Rekabetçi 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı olumsuz etkileyen etmenlerden değildir? 

A) Demokratik eğitim anlayışı 

B) Geleneksel eğitim anlayışı 

C) Kalabalık sınıflar 

D) Ailenin çocuğu kısıtlaması 

E) Çocuğun doğa ile iletişiminin engellenmesi 

 

7. Dramada oyunları oynayan kişilere ne denir? 

A) Aktör 

B) Oyuncu 

C) Katılımcı  

D) Seyirci 

E) Eylemci 

 

8. Kastanyet  nedir? 

A) Müzik türü 

B) Ritim aracı 

C) Dans türü 

D) Spor türü 

E) Ülke 

 

9. İstenilen karakter hazırlandıktan sonra uzun çomağa (pipet, bayrak, balon, elma şekeri 

sopası)geçirilir ve şeffaf bantla yapıştırılarak oynatılan kukla çeşididir. 

A) Yüzük kukla 

B) Parmak Kuklası 

C) Ağzı hareketli el kukla 

D) Çomak Kukla 

E) Eldiven kukla 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı dramanın aşamalarından değildir? 

A) Isınma  

B) Konsantrasyon 

C) Tanışma 

D) Kaynaştırma 

E) Prova yapma 

 

11. Yaratıcı dramada Ne yaşadınız? Neler hissettiniz? Nerelerde güçlük çektiniz? 

Problemin başka çözüm yolları var mı? Yerine başka neler olabilir? gibi soruların 

sorulduğu aşamadır. 

A)  Kaynaştırma 

B)  Isınma 

C) Değerlendirme 

D) Rahatlama 

E) Oynama 
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12. Aşağıdakilerden hangisi öfke için söylenebilir? 

A) Problemleri çözme yoludur. 

B) Haklı olduğumuzu gösterme biçimidir. 

C) Öç almak için kullanılabilir. 

D) Evrensel bir duygudur. 

E) Öfkelenerek çevremizdekilere istediklerimizi yaptırabiliriz. 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin nedenlerinden değildir? 

A) Kıskançlık 

B) Engellenme 

C) Bizim için değerli olan bir şeye saldırılması 

D) Uykusuzluk 

E) Yanlı davranış 

 

14. Stresin görülme sıklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) İyi giden bir evlilik, stresi azaltır.  

B) İşe yeni başlayanlarda henüz stres oluşmamıştır. 

C) İş yerinde yaşı ilerlemiş olanlar kendilerini tecrübeli gördükleri için stres 

yaşamazlar. 

D) Eğitim düzeyi düştükçe stres oranı artmaktadır. 

E) Eşinden boşanmış kişiler daha az streslidir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Drama, eski Yunanca kökenli bir sözcüktür. 

2. (   )Malzeme olmadan drama çalışmaları yürütülemez. 

3. (   ) Kurtuluş Savaşı, Türk halkının vatanını elinden almak isteyen düşmana karşı 

gösterdiği haklı bir öfkedir. 

4. (   ) Genetik veya fizyolojik faktörler, bazı kişilerin doğuştan öfkeli olmasına neden 

olabilir. 

5. (   ) Aynı kişisel saldırı karşısında herkes aynı şekilde öfkelenir.  

6. (  ) Çabuk öfkelenen insanların, tipik olarak yıkıcı, karmaşık, şiddet içeren, sevgisiz, 

duygusal iletişimi iyi olmayan ailelerden geldiği bilinmektedir. 

7. (   ) Stres Sanayi Devrimi’nden sonra hızla hayatımıza giren, modern hayatın 

sorunlarından biridir. 

8. (   ) Stres, erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir.  
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Bilinenlerden yola çıkarak eski ile yeni arasında ilişki kurmaya, alışılmışın dışındaki 

farklılıkları yakalayarak deneyerek özgün etkinlikler oluşturmaya ………………… 

denir.  

2. ……………………… dönemi, beyinde şimşek çaktığı andır. 

3. Yaratıcı drama ilk olarak İngiltere’de ………………………. için kullanılmış. 

4. Yaratıcı dramanın ögeleri: …………………………………………. 

5. Engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme gibi durumlarda hissedilen ve genellikle 

neden olan kişiye ya da şeye yönelik saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen yoğun 

duygusal tepki……... dir. 

6. Stres yaratan faktörlere karşı direnme başarısızla sonuçlanmışsa bireyde ………… 

görülür. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için 

öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI  
 

1 C 

2 D 

3 C 

4 D 

5 B 

6 C 

7 A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 A 

2 A 

3 C 

4 A 

5 B 

B-1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 A 

2 E 

3 D 

4 C 

5 A 

6 C 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 A 

2 E 

3 D 

4 E 

5 B 

6 C 

B-1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 Stres 

2 Zorlanma 

3 Çatışma 

4 Alarm 

5 Direnme 

6 Davranışsal 

B-1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

B-1 Zaman yönetimi 

2 Önemli Ama Acil 

Olmayan 

3 Beden Saati 

4 Aciliyeti de Önemi de 

Olmayan 

5 Zaman 

C-1 C 

2 D 

3 C 

4 E 
 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

A-1 C 

2 D 

3 C 

4 A 

5 B 

6 A 

7 C 

8 B 

9 D 

10 E 

11 C 

12 D 

13 D 

14 A 

B-1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 
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7 Doğru 

8 Yanlış 

C-1 Yaratıcılık 

2 Aydınlanma 

3 Sokak Çocuklarının 

Islahı 

4 Lider, Katılımcı, 

Ortam, Malzeme 

5 Öfke 

6 Tükenme 
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