
 

 

DUDAK OKUMA OYUNU 

 Ek-1in çıktısı alınır ve dosyadaki özlü sözler çerçevelerinden kesilir. 

 
 Kesilen sözler tek tek katlanır ve bir kutunun içine atılır. 

 

 Sınıf mevcuduna göre sınıf 3 gruba ayrılır. Gruplara isim verilir ve tahtaya 3 grubun 

ismi yazılır. 

 

 Her gruptan 1 kişi seçilir ve tahtaya çıkarılır. Seçilen kişiler tüm sınıfın görebileceği 

şekilde sınıfa dönük durur. 

 

 Seçilen üç öğrenci sıraya koyulur ve sırayla kutudan kâğıt seçerler. 

 

 Öğrenci ses çıkarmadan sadece dudaklarını oynatarak bir şeyler söyler söylerken de 

gruplar tahtaya çıkan öğrencilerin ne söylediğini anlamaya çalışırlar. 

 

 Cümle tamamlandıktan sonra cümleyi baştan sonra doğru söyleyen ilk öğrencinin 

grubu puanı alır. Karışıklık çıkmaması için bilen öğrenciler el kaldırır ve ilk kaldıran 

kişiye söz verilir. 

 

 Tahtaya çıkan öğrencilerin tüm sınıfa karşı adaletli davranmasına dikkat edilir. 

 

 Tahtaya çıkan öğrenciler sırayla kutudan kâğıt seçip anlatmaya devam eder ve oyun 

bu şekilde devam eder. 

 

 Ders sonunda en çok puanı toplayan grup oyunu kazanır. 

 

 Dersin kalan süresine göre adalet sözleri hakkında öğretmen konuya bütünlük 

kazandırır ve etkinlik sonlandırılır. 



Dudak Okuma Oyunu Ek-1 

 
İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. ( V. Hugo) 

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. ( Kanuni Sultan Süleyman) 

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.( İ. Kant) 

Kötülüğü adaletli, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao Tse) 

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüçyüs) 

Medeniyetin ilk şartı adalettir. (Freud) 

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. (Hadis-i Şerif) 

Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer r.a) 

Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. (Hadis-i Şerif) 

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. (Mahatma Gandhi) 

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. (Farabi) 

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. (Montaigne) 

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. (Hadis-i Şerif) 

Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. (J. Addıson) 

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. (Refik Halit Karay) 


