
 

KARINCALAR İŞ BAŞINDA 

 

 Öğretmen öğrencileri karınca gruplarına ayırır. Gruplar sınıf mevcuduna göre 3-5 

kişilik olabilir. Geriye kalan öğrenciler daha sonra dramada bilge karınca grubuna 

yardım edecektir.  

 Karınca grupları ve görevleri şunlardır: 

Kanatlı Karıncalar Grubu:  Yuvayı koruyan karıncalar grubudur. Bunların görevleri yuvaya 

yapılacak saldırıları daha önceden haber vermek ve diğer karıncaların getirdiği yiyecekleri 

depolara yerleştirmektir.  

Çalışkan Karıncalar Grubu: Çalışkan karıncalar grubu sabahtan akşama kadar 

çalışmaktadır. Sabahın erken saatinde yola çıkıp akşama kadar yuvaya yiyecek 

taşımaktadırlar. 

Tembel Karıncalar Grubu: Tembel karıncalar grubu çalışmayı hiç sevmezler. Diğer çalışan 

karıncaların getirdiklerini yerler. Sabahtan akşama kadar yan gelip yatarlar.  

Bilge Karıncalar Grubu: Bu grup artık yaşlandığı için dışarıdan yiyecek toplamayacak 

karınca grubundan oluşur. Ancak bu karıncalar yuvada boş boş oturmazlar. Yavru karıncalara 

dersler verirler. Hangi yiyeceğin daha lezzetli olduğunu onlara öğretirler. Ayrıca yuvada bir 

sorun olduğunda bilge karıncalara danışılır ve sorun tatlıya bağlanır.  

Diğer Öğrenciler: Ekmek kırıntısı, buğday, meyve, çekirdek, ağaç, kuş v.s. olabilir. Dramnın 

başında geçiçi olarak görevlendirilirler.  

Drama Konusu 

Karıncalar günün erken saatinde kalkarlar. Ballı sütüyle ve ballı ekmekle kahvaltılarını 

yaparlar. Arı kıyafetlerini giyerler ve çalışmak için gruplarında yerlerini alırlar.  

( Öğrenciler karıncaların çalışmalarını sınıfta bir süre oynatır. Sınıfta izleyici konumda volan 

öğrenciler ekmek, buğday, meyve olurlar. Karıncalar bu yiyecekleri taşımaya çalışır. Drama 

sırasında müzik de kullanılabilinir.  

Öğretmen dramadaki öğrencilere daha önceden problem hakkında bilgi verir. Drama genel 

olarak doğaçlama oynanır.) 

 

Bir gün kanatlı karıncalar koşarak bilge karıncaların yanına gelir. Hemen arkasından 

çalışkan karıncalar ve tembel karıncalar grubu gelir. Bilge karıncalar oluşan kargaşayı 

önlemek için hepsini susturur. İlk önce kanatlı karıncalar konuşurlar. 

 



 

 

Kanatlı karıncalar: Karda, yağmurda, güneşin altında yuvayı koruyoruz. Ama biz çok 

yoruluyoruz. Biz de tembel karıncalar grubuna katılmak istiyoruz. Ama kanatlarımız var diye 

yuvayı korumak zorundayız. 

Çalışkan karıncalar grubu:  Biz günlerdir yuvaya yiyecek taşıyoruz. Biz de tembel karıncalar 

grubuna katılmak istiyoruz. Ama çalışkanlar grubundayız diye yuvaya yemek getirmek 

zorundayız. 

Tembel karıncalar grubu: Biz çalışmak istemiyoruz. Tembel tembel oturmak çok hoş. 

Çalışarak yoruluruz. Ayrıca çalışan arkadaşlarımız var. Bizim çalışmamıza gerek yok. 

Bilge karınca grubu çözümü sınıfla bulacağını söyler.  

 Sınıfta drama canlandırılır.  

 Daha sonra sınıfta tartışma ortamı oluşturulur. Bulunan çözümler tahtaya yazılır. Her 

çözüm eleştirilmeden tahtaya yazılır. Daha sonra bunlar drama gruplarına oynatılır.  

 Öğretmen çözüm önerilerinin içinde yoksa kendisi çözüm üretir. Bu çözüm önerisi 

şudur: 

“ İsteyen karıncalar çalışsın, isteyen karıncalar tembellik yapsın. Kimse kimseye karışmasın. 

Kimse kendi yiyeceğini kimseyle paylaşmasın. Sizce böylece sorun çözülebilinir mi?”  

Öğrencilerin bu öneride düşüncelerini ister. Olası durumlar dramayla canlandırılır.  

 Öğretmen dersin sonunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyler. Tembel 

olmanın insana zarar getirebileceğini vurgular.  

 Öğretmen dramada rol alan öğrencilere teşekkür eder ve dersi sonlandırır.  


