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ÖNSÖZ
Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 17/04/ 2010 tarihli 27555 sayılı 
Resmi Gazete’de belirtilmiş ve Mayıs 2010 tarihli 2632 sayılı Teb-
liğler Dergisi’nde belirtildiği üzere;

*Sosyal etkinlikler kapsamında öğrenci kulübü ve toplum hiz-
meti çalışmaları ile her türlü gezi, yarışma, yayın, gösteri, tiyatro, 
spor, münazara vb. etkinlikleri,  öğrencilerin öğrenimleri boyunca 
bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda , okul içi ve 
okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla yapacak-
ları çalışmaları sınıf öğretmeni,danışman öğretmen, gönüllü velile-
ri de yapılacak olan eğitsel çalışmalara dahil ederek öğrencilerin 
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;

*Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılapları’na ,  Anayasamızın baş-
langıcında ifadesi bulunan Atatürk  milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar 
olarak yetiştirmelerine, öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek ge-
rekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla bu kitap 
hazırlanmıştır.

*Yine öğrencilerin kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini be-
lirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve top-
lumun yararına kullanabilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli 
değerlendirebilme, girişimci olabilme, yeni durum ve ortamlara 
uyabilme, bireysel farklılıklara saygılı olarak; farklı görüş, düşün-
ce, anlayış ve kültürel değerleri hoş görü ile karşılayabilme , so-
rumluluk alabilme, grupça yapılan görevleri tamamlamaya yönelik 
arkadaşlarıyla uyumlu çalışabilme, demokratik yurttaşlık bilinci-
ni geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına 
yayarak , aynı zamanda öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri 
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günlük hayatta pratiğe dökebilme becerisini kazandırmaya yöne-
lik önemli ve gerekli bir çalışmadır. 

*Bu çalışmada özellikle öğrencilerin sınıf seviyeleri belirtilme-
miştir. Çünkü; sınıf olarak düşünüldüğünde her sınıftaki; kulüp 
veya tiyatral etkinliklerde düşünüldüğünde de her sınıf ve beceri 
düzeyindeki öğrencilerin bireysel farklılıkları birbirinden farklıdır. 
Bu farklılıkları çalışmayı öğrencilerine uygulatacak öğretmenler 
belirleyecektir. (Sınıf öğretmeni, danışman öğretmen, tiyatro öğ-
retmeni, kulüp öğretmeni vb)
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ADİL OLMAK

SÖZÜNDE 
DURMAK

Değer : ADİL OLMAK
Konu : SÖZÜNDE DURMAK
Oyuncu Sayısı : 10 

Verilen Söz Tutulmalı
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VERİLEN SÖZ TUTULMALI 

Öğretmen: Okuldan sonra ders çalışacağına söz veriyor 

musun? Söz mü?

Öğrenci 1: Söz veriyorum.

(Öğretmen öğrencisiyle ders çıkışı  konuşmaktadır . O sı-

rada birbiriyle tartışan bir grup görürler.Hemen yanlarına 

giderler.)

Öğretmen: Sorun nedir? Neden tartışıyorsunuz? 

Öğrenci 2: Bana söz vermişti arkadaşım. Kitabını okuyup 

bitirdikten sonra bana verecekti. Ama bana vermeyip başka 

bir arkadaşına vermiş. Bu yüzden ona çok kızgınım. Ayrıca da 

kırgınım. 

Öğrenci 3: Ama öğretmenim ne yapayım? Dalgınlığıma 

geldi işte. Arkadaşım elimde kitabı görünce merak etti, ki-

taba bakmak istedi. Ben de verdim. Sonra okuyup okumaya-

cağını sordu, benden istedi. Diğer arkadaşıma daha önce söz 

verdiğimi unutmuşum. Tamamen aklımdan çıkmış. Çok pişman 

oldum şimdi de. İki arada bir derede kaldım. Aynı kitabı, aynı 

anda iki arkadaşımla paylaşmak durumundayım şimdi. Siz ol-

saydınız ne yapardınız? 

Öğrenci 4: (Söze atılır) Şimdi, önce kime söz verdiğini 

hatırladığına göre bence ilk önce söz verdiğin arkadaşına 

vermelisin.

Öğrenci 5: Amaaan ne fark eder ki? Ha önce okumuş,ha 

sonra okumuş….Bitince verir, o da alır okur. İşte bu kadar.
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Öğrenci 6: Bence bu durum hiç adil değil. Öncelik sırası 

bozulmamalıydı. (Öğrenci 4’e  dönerek) Arkadaşıma katılı-

yorum. Öncelikle söz verdiğin kimse ona vermelisin kitabını. 

Belki araştıracağı ya da merak ettiği çok önemli bir konu 

vardır içinde kitabın. Bilemezsin ki…

Öğrenci 7: Bence her iki arkadaşımıza da soralım. Bu ki-

taba en acil olarak  kimin ihtiyacı var? En acil durumda olana 

ver bence kitabını, diğeri nasıl olsa her zaman senden alıp 

okuyabilir. Ne de olsa sınıfımızın kitap kurdu sensin. Senin 

ne kadar çok kitap okuduğunu bilmeyen mi var?

Öğrenci 8: Benim yanımda bozuk para var. Yazı-tura ata-

lım. Hani maçlara başlamadan önce takım kaptanları hakemin 

yanına gidip havaya parayı atıp ele düşünce bakıyorlar ya… 

Biz de öyle yapalım. Söyleyin bakalım hanginiz yazı, hanginiz 

tura olsun?

Öğrenci 9: Bence ikiniz arasında koşu yarışı yaptıralım 

bahçede. Hanginiz yarışı kazanırsa kitabı öncelikle o alsın, 

okusun.

Öğrenci 10: Buna ne gerek var ki? Benim daha iyi bir fik-

rim var. İkinize de soru soralım. örneğin; son iki hafta içe-

risinde kaç kitap okudunuz? Okuduğunuz kitaplar  kaç say-

faydı? Sayfa sayısına göre hangisi fazlaysa öncelikle kitabı 

o alsın, sonra diğeri.

Öğretmen: Vallahi çocuklar harikasınız. Deminden beri  

dikkatle izliyorum söylediklerinizi . Hepsi de çok yatıcı fi



4

Tiyatro Oyunlarıyla DEĞERLER EĞİTİMİ

kirler doğrusu. Problem çözme odaklı  ve sonuca da ulaş-

maya çok yakın öneriler bunlar. Tek kelimeyle harikasınız. 

Öğrenci 1: Ben de bir öneri eklemek istiyorum. İkiniz 

arasında isim-şehir oyunu hazırlayalım. Harflerden birini se-

çelim. Size de süre verelim. Verilen harfle ilgili en fazla ke-

lime yazan arkadaşımız oyunu kazansın ve kitabı öncelikle o 

okusun.

Öğretmen: Hıım, bu da güzel bir fikir bence. Neyse bana 

gerek yok sanırım, siz zaten bir çok fikir ürettiniz. Bence 

acele edin. Birazdan etüt başlayacak.
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BARIŞ

KİBİRLİ 
OLMAMAK

Değer : BARIŞ
Konu : KİBİRLİ OLMAMAK
Oyuncu Sayısı : 10 

Burnu Kaf Dağı'nda
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BURNU KAF DAĞI’NDA 
(Çocuklar kendi aralarında oyun oynamaktadırlar.)
Çocuklar: ‘Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben sa-

tarım. Satsam on beş liradır. Zambak zumbak dön arkana iyi 
bak.’ 

Çocuk 1: Arkadaşım sen de katıl oyunumuza. Öyle yalnız 
kalma istersen.

Çocuk 2: (Burnunu havaya kaldırarak konuşur.) Ne? Bana 
mı dediniz? Ne dediniz? 

Çocuk 3: Diyoruz ki, sen de oyna bizimle.
Çocuk 4: Haydi gel, bak biz ne güzel oynuyoruz.
Çocuk 2: Ben öyle basit oyunlar oynamam. Onları basit 

insanlar yapar.
Çocuk 5: Ne yani biz basit insan mıyız?
Çocuk 6: Bizi beğenmiyor musun? 
Çocuk 7: Boş verin arkadaşlar, biz oyunumuza bakalım.
Çocuk 8: ‘Yağ satarım, bal satarım, ustam ….’( şeklinde 

oyuna devam etmek ister, ancak arkadaşları ısrarla ve inatla 
oyuna katılmak istemeyen, kibirli arkadaşlarını oyuna katma-
ya çalışırlar.)

Çocuk 9: Hem oynayıp ne yapacağız ki? Hiç eğlenceli değil. 
Ben arkadaşımla eve gidince bilgisayar oyunları oynuyorum. 
Hem onlar daha eğlenceli hem de yorulmuyoruz.

Çocuk 2: Geçen gün çılgın meyveler oyununda tam tamına 
24592 sayı yaptım, yaaa.

Çocuk 10: İyi de arkadaşım, o oyunlar hem evde hem bil-
gisayarda oynanıyor hem de sana bir şey kazandırmıyor.

Çocuk 2: Sayı kazanıyorum ya işte, daha ne olsun? Hem 
beni tebrik de ediyorlar.


