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* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni / Rize Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL 
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* Doç. Dr. / RTEÜ / Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması 
bakımından farklı konular kapsamında 
drama süreçleri de çevrimiçi olarak 
tasarlanabilir. 
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* Öğretmen / Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi  

Yaratıcı drama eğitmeni/lideri olmak için 
yalnızca uygulamaya dayalı eğitimler almak 

veya çeşitli atölye çalışmalarına katılmak 
tek başına yeterli değildir.  



8 

 

* Sınıf Öğretmeni / Rize Hüseyin Yardımcı İlkokulu 
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Yaratıcı Drama Yöntemi Kullanılarak Hazırlanmış Örnek Bir 

Ders Planı 
 

Oturum Adı: Kim Daha Önemli? 

Süre: 40’+40’+40’ 
 

Kazanımlar 
 

F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler 

vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 

Yöntem/ Teknikler 

Drama (doğaçlama, rol oynama, donuk imge, mekânı tanımlama, 

sözsüz oyun, rol içinde yazma, toplantı düzenleme.) 
 

Araç/Gereçler:  

Elektronik eşya resim kartları, grup isimlikleri, kâğıt 
 

Isınma/Hazırlık: 

1.Etkinlik: Müzik açılır. Lider katılımcılardan müzikle birlikte dans 

ederek oyun alanına gelmelerini ister. Daha sonra ‘Sayıca Toplan 

Oyunu” ile ısınma çalışmalarına devam edilir. Bu oyunda müzik 

sırasında lider bir sayı söyler. Katılımcılar belirtilen sayı kadar 

katılımcı ile bir grup oluştururlar. Oyun dışarda herhangi bir 

oyuncu kalmayıncaya kadar devam eder. Lider katılımcıların 

belirlenen oyun alanı içinde müzikle birlikte dans etmelerini ve 

sayıyı duyunca grup oluşturmalarını ister. Sınıf mevcuduna göre 

sekiz veya dokuz grup oluşturulur. Bu ısınma etkinliği ile grup içi 

etkileşim sağlanmış olur. 
 

Canlandırma 
 

2.Etkinlik: Isınma etkinliğinde oluşturulan grupların el ele 

tutuşarak belirlenen alanda dans etmeleri istenir. Müzik süresince 

dans ederler. Daha sonra lider tarafından kapalı olarak yere 

resim kartları bırakılır. Müziğin kesilmesiyle beraber her gruptan 

yerdeki kartlardan birini almaları istenir. Yere konulan kartlar 

elektrikle çalışan araç-gereç resimlerdir. Lider gruptaki kişilere 

“Kendinizi elektronik eşya satan bir mağazada hayal edin.” der. 

Daha sonra her gruptan ellerindeki resimde gördükleri elektronik 

eşyayı beden dili ile ifade etmelerini ister. Grup üyeleri bir araya 

gelerek vücutlarını istedikleri şekilde kullanarak resimdeki 

elektronik eşyayı donuk imge tekniği ile canlandırır. 
  

3.Etkinlik: Lider donuk imge tekniği ile canlandırılan eşyalardan 

birini seçer ve diğerlerinin çözünmesini ister. Çözünen gruplardan 

donuk imge tekniği ile canlandırılan eşyayı tahmin etmelerini 

bekler. Çözünen gruplar canlandırılan eşyanın ne olduğunu 

bulmaya çalışır. Eğer bulamazlarsa lider “Şimdi bu eşyanın fişini 

takacağım. Fişi takılınca sesini çıkarmaya başlayacak. Sesini 

duyunca ne olduğunu anlayabilirsiniz.” der. Lider canlandırma 

yapan grubun fişini takar. Fişin takılmasıyla beraber o eşyanın 

sesini çıkarmaya başlarlar. Yeniden tahminler alınır. Eğer yine 

doğru tahminler gelmezse her yanlış tahminden sonra o eşyayı 

canlandıran bir parçadan elektronik eşya ile ilgili bir bilgi vermesi 

istenir. Örneğin elektrikli süpürgeyi canlandıran grup beklenilen 

tahminler gelmediğinde ipucu olarak “Temizlikte kullanılırım.” 

şeklinde bir açıklama yapar. Bu şekilde tüm grupların hangi 

elektronik eşya olduğu bulunur. Hazırlanan isim kartları eşyalara 

yapıştırılır.  

 
 

4.Etkinlik: Lider, daha sonra bir elektronik eşyayı temsil eden 

gruplardan temsil ettikleri eşyanın özelliklerini tanıtan bir yazı 

yazmaları ister. En iyi tanıtıcı yazıyı yazan eşyanın mağazanın 

vitrininde sergileneceğini söyler. Yazı yazarken hayal güçlerini 

kullanarak mağazaya gelen kişileri etkileme adına farklı özellikler 

eklemeleri istenir. Rol içinde yazma tekniği ile her grubun 

kendilerini tanıtıcı bir yazı yazmaları sağlanır. Yazılar bittikten 

sonra her yazı eşyayı temsil eden bir grup üyesine yapıştırılır. 

Lider daha sonra elektrik olarak role girer. Eşyaların fişlerini 

takar. Fişleri takılan eşyalar arasında tartışma başlatıcı soruyu 

sorar. “Hanginiz daha önemlisiniz?” sorusu ile eşyaları temsil 

eden katılımcılar rol oynama tekniği ile canlandırmaya başlarlar. 

Her eşya kendisinin mağazanın en önemli eşyası olduğunu 

söyler. Görevlerini anlatır. Nerelerde kullanıldığından bahseder. 

Fiyatı hakkında bilgi verir. Süreç içerisinde doğaçlama önemli bir 

yer tutar. Lider belli bir süre izler. Canlandırmaları takip eder. 

Lider belli bir süre sonra doğaçlamaları izledikten sonra 

canlandırmayı durdurur ve “Kim daha önemli?” sorusunu tekrar 

sorar. Tekrar konuşmalar başlayınca lider her eşyanın fişini 

çeker. Fişi çekilen eşyalar artık konuşamaz.  Lider bu sessizlik 

anında elektrik olarak role girer. “Biraz önce her biriniz kendinizin 

ne kadar önemli olduğunuzu söylüyordunuz. Şimdi hiç birinizin 

sesi çıkmıyor. Bu sessizlik anında çok iyi düşünün birazdan 

fişlerinizi takacağım. Hepinizden bu tartışmayı bitirecek bir 

açıklama bekliyorum.” der. 

Toplantı düzenleme tekniği ile tüm katılımcılar tartışmayı bitirecek 

bir açıklama bulmaya çalışırlar. 

Daha sonra lider tekrar role girer ve grupların açıklamasını dinler. 

Yapılan açıklamalardan sonra lider,” Tüm araç-gereçler insanların 

bir ihtiyacını giderir ve hepsi çok önemlidir. Elektrik olmazsa 

hiçbiri işe yaramaz.” der. Eşyaların hepsinin önemi vurgulanmış 

olur ve hayatımızda elektriğin ne kadar önemli olduğu gösterilir. 
 

5.Etkinlik: Lider öğrencilere yeni açılan bu mağazada eşyaların 

nasıl yerleştirilmesi gerektiğini sorar. Toplantı düzenleme tekniği 

ile sorun çözülmeye çalışılır. Toplantıyı lider yönlendirir. En 

sonunda “Yaptıkları işlere göre sıralanmaları gerekir.” kararına 

ulaşmaları sağlanır. Yerler belirlenir. Aydınlatma araçları, temizlik 

araçları, iletişim araçları, beslenmemizi sağlayan araçlar şeklinde 

gruplamalar yapılır. Belirlenen grup isimleri mekânda belli yerlere 

yapıştırılır. Her eşyadan o tabelanın altına gidip durması beklenir. 

Donuk imge tekniği ile belirlenen yerde dururlar. Bu etkinlikle 

birlikte elektrikli araçların günlük hayattaki yeri ve kullanım 

alanları belirlenmiş olur.  
 

Değerlendirme/Tartışma  
 

6.Etkinlik: Lider tüm katılımcıları çemberde toplar ve katılımcılara 

“Bu mağazaya başka elektronik eşyalar alınacak. Sizlerden 

belirlenen grupların içinde satılabilecek elektronik eşyaları 

belirlemenizi istiyorum.” der. Örneğin ısıtma amacıyla kullanılan 

eşyalar grubunda elektrikli soba varsa katılımcılardan bu gruba 

girecek başka eşyalar bulmaları istenir. Katılımcılar dağıtılan 

kâğıtlara eşyaların isimlerini yazarlar ve grup isimlerinin altına 

yapıştırırlar. Daha sonra her grubu temsil eden eşyalar asılan 

eşya isimlerini değerlendirirler. Yanlış asılan eşya isimlerini 

çıkarıp çıkarma nedenlerini açıklarlar. Bu şekilde pano çalışması 

ile değerlendirme tamamlanmış olur. 
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* Sınıf Öğretmeni / Rize İstiklal İlkokulu  
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Öğretmenler olarak, hayatlarına 
dokunduğumuz tüm öğrencilerimiz 
için yapabileceğimiz çok şey vardır 

mutlaka. Ama çözümleri uzakta 
aramamıza gerek yok. Biraz 

yaratıcılık, biraz oyun ve sonuç; 
çokça eğlence…  
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* Felsefe Öğretmeni / Çayeli Hacı Ahmet Hamdi İshakoğlu MTAL  

Fotoğraflar, anı yakalamanın ve onları geleceğe aktarmanın 

bir yoludur. Ancak onlar en çok da ifade etmenin, anlatmanın 

ve meramını dile getirmenin aracıdır.  
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* Müdür Yardımcısı / Rize Vakıflar İlkokulu 

İnsanların toplu halde, dümeni kırılmış bir 

gemi gibi nereye gittiğini bilmediği şu 

zamanda “yol bulmak” mı zor, yoksa kendi 

yolunu bulmak mı?  
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* Müdür Yardımcısı (Çay İlkokulu)  

Müşfik Kenter’in tabiri ile “tiyatronun 

alfabesi” olan Muhsin Ertuğrul, Türk 

sinemasının kuruluş yıllarında hem 

senaryo yazmış hem oyuncu olmuş 

hem de yönetmenlik yapmıştır. 
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* Rize Elmalı Ortaokulu / Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

Çocuklarımıza gösterdiğimiz ilgiyi 

yabana atmak bir toplumun 

geleceğini yabana atmak demektir.   
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* Psikolojik Danışman / Rize Çay İlkokulu 
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* Okul Müdürü / Rize Çay İlkokulu 

Yazar, çocuklardan yola çıkarak aynı soruyu 

belki de okuyucunun kendisine sormasını 

bekliyor: Doğada insan ne işe yarar?  
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* Okul Müdürü Rize Ambarlık İlkokulku 

“Yaptığını yapmaya devam et, yapmayı 

öğren, taklit et, kendini tanı, doğanın 

seyri budur.” 
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Yazmak, yazanın doğum sürecidir. 

Her harfin kalpten kaleme, 

kalemden kâğıda intikali bir 

doğumdur. Doğan her kelime gibi 

yazar da tekrar doğar, yeniden 

dirilir adeta. Bir dirilişin 

muştusudur yazmak.  
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* Rehber Öğretmen / Rize Muradiye Çözüm Koleji 

Bir kitap çok şeyi değiştirebilir çünkü 

kitap hayatın ta kendisi.  
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