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DÜŞÜNCE KARTLARI 

 Öğretmen 3 adet drama grubu oluşturur ve onlara hazırlanmaları için bir 

gün süre verir.  

 Öğretmen ders günü her öğrenciye yeşil, sarı ve kırmızı renkte kartonlar 

dağıtır. Her renk bir düşünce skalalasını temsil etmektedir. (Görüş 

Geliştirme Tekniği) 

 Öğrenciler düşüncelerini bu kartlar yardımıyla belirtir ve yorumlarda 

bulunurlar. 

 Yeşil Kart: Katılıyorum 

 Kırmızı Kart: Katılmıyorum 

 Sarı Kart: Kararsızım 

 Öğretmen her dramanın sonunda kart sorusunu sorar ve dramayı 

tartışmaya başlar.Öğrencilere niçin katıldığını/katılmadığını/kararsız 

kaldığını sorar.  

 Sınıfta her öğrencinin kart kullanması derse katılımını sağladığı için her 

öğrenciye söz verilmelidir.  

 Öğretmen dersin sonunda tekrar aynı kart sorusunu sınıfa yöneltir ve 

öğrencilerin görüşündeki değişimi yorumlar. 

 Tüm dramalar sergilenip üzerinde konuşulduktan sonra ders sonlandırılır. 

 

  



 

 

  

 

Selim bilgisayarın başında çok uzun zaman geçirmektedir. Bu yüzden uyku 

problemleri yaşar. Bu durum okul hayatını olumsuz etkiler. Bu duruma daha fazla 

dayanamayan babası bilgisayara şifre koyar.  Bu şekilde Selim’in derslerine 

odaklanacağını düşünür.  

Selim’in babasının yaptığına katılıyor musunuz? (Kart Sorusu) 

 Babasının amacı ne olabilir? Selim böyle bir ceza karşısında ne hissetmiştir?  

 Selim’in babasının yerinde olsanız ne yapardınız? 

 Bir öğrencinin ders çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir? 

Konu tartışıldıktan sonra kart sorusuna tekrar dönülür ve görüşlerdeki değişimler 

gözlenir. 

 

 

 

Lale okuldan geldikten sonra üstünü dağınık bir şekilde çıkarıp atmakta ve 

eşyalarını evin farklı yerlerine fırlatmaktadır. Lale’nin annesi sürekli Lale’nin 

peşinden etrafı toplamaktadır. Lale evde annesine de yardım etmemektedir. Annesi 

Lale’nin bu problemini çözmek için Lale’yle bir oyun oynamaya karar verir. Lale bir 

gün boyunca evin annesi olur; toz alır, sofrayı kurar, etrafı toplar, annesinin 

dağıttığı oyuncakları kutularına yerleştirir. 

Annesinin Lale’yi bu şekilde çalıştırmasını doğru buluyor musunuz? (Kart Sorusu) 

 Lale normalde nasıl biridir? Lale’nin hangi davranışları annesini üzmektedir? 

 Annesi niçin bu şekilde davranmıştır?  

 Bu oyun Lale’nin annesini anlamasına yardımcı olmuş mudur? 

 Lale ev işlerinde annesine yardım ederek kimleri mutlu edebilir? 

Konu tartışıldıktan sonra kart sorusuna tekrar dönülür ve görüşlerdeki değişimler 

gözlenir. 



 

 

 

Derya derslerinde başarılı olursa ailesi çok istediği telefonu hediye olarak 

Derya’ya alacaktır. Derya da sınavlarında başarılı olmak ister. Ancak yanlış bir 

çalışma stratejisi geliştirmiştir. Sınavlara son gece çalışıp iyi not almayı planlamıştır. 

Derya sizce çalışkan biri mi? / Derya’nın çalışma şeklini doğru buluyor musunuz?  

(Kart Sorusu)  

 Deryanın sınavlarında başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Neden? 

 Derslerine düzenli çalışan biriyle Derya’nın arasında ne gibi farklılıklar 

olabilir? 

 Derya’ya ders çalışması konusunda ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? 

Konu tartışıldıktan sonra kart sorusuna tekrar dönülür ve görüşlerdeki değişimler 

gözlenir. 

 


