
 

 

 

YALANCI ÇOBAN 

 Öğretmen sınıftan bir çoban, bir kurt, beş koyun seçer ve sınıfta 

geri öğrencilerde köy halkı olur. 

 

 Ek-1’ deki Yalancı çoban hikâyesine göre öğretmen öğrencilere 

replikleri önceden söyler.   

 

 Drama sırasında, öğrencilerin unuttuğu noktalarda öğretmen 

suflör görevi yapar. 

 

 Öğrenciler öğretmenlerinin yardımıyla dramayı gerçekleşir.  

 

 Öğrenciler dramayı tamamladıktan sonra çember halinde 

otururlar. 

 

 Öğretmen öğrencilere doğru söylemenin önemi hakkında 

konuşur. 

 

 Ek-2’deki Yalancı Çoban şarkısını öğretmenleri eşliğinde 

söylerler. Öğretmen şarkıyı söylerken öğrencilerde nakaratları 

söyler. 

 

 Şarkı eşliğinde etkinlik sonlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ek-1 

Yalancı Çoban 

 

Öğretmen: Bir zamanlar bir köyde fakir bir çoban varmış. Bu çoban köylülerin 

koyunlarını sabah erkenden alırmış, akşama kadar otlatırmış, akşam olunca 

getirir sahiplerine teslim edermiş. Bu çoban çok şakacı biriymiş. Bir gün canı 

sıkılmış, köylülere şaka yapmak istemiş. 

(Çoban olan öğrenci koyunlar ile beraber sınıfın bir bölümüne geçer, köylüler 

ise sınıfın başka bir bölümüne geçer ki köylüler koşabilsin.) 

 

Çoban: Kurt vaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrr! Diye bağırmış. 

Köylüler: Koşun! Diyerek koşmaya başlamışlar. 

Çoban: Kandırdım kandırdım, diyerek gülmüş. 

Köylüler, çobana kızmış, evlerine geri dönmüş. 

Öğretmen: Bir süre sonra çobanın yine canı sıkılmış ve aynı şakayı yine 

yapmış. 

Çoban: Kurt vaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrr! Diye bağırmış. 

Köylüler: Koşun! Diyerek koşmaya başlamışlar. 

Çoban: Kandırdım kandırdım, diyerek gülmüş. 

Köylüler, daha çok çobana kızmış ve evlerine yine geri dönmüşler. 

Öğretmen: Bir gün çoban koyunları otlatırken gerçekten kurt gelmiş, çoban 

hemen bağırmaya başlamış. Köylüler onun yine şaka yaptığını zannetmiş ve ona 

inanmamışlar. Böylece kurt yalancı çobanı yemiş. 

 

(Çoban bağırırken kurt olan öğrenci çobanı yemek için yanına gelir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Ek- 1 

Yalancı Çoban 
 

Evvel zaman içinde, 

Kalbur saman içinde, 

Bir küçük çoban varmış, 

Yalancılık yaparmış. 

Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz, 

Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. 

Sürüsünü alarak, 

Kavalını çalarak, 

Bir gün çıkmış kırlara, 

Çiçekli bayırlara. 

Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz, 

Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. 

Kurt var diye bağırmış, 

Köy halkını çağırmış, 

Sopayı alan koşmuş, 

Fakat kurt falan yokmuş. 

Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz,  

Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. 

Herkes kızmış söylenmiş, 

Çoban gülmüş eğlenmiş, 

Size yalan söyledim, 

Kurt falan yoktu, demiş. 

Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz, 

Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. 

Günler geçmiş aradan, 

Esirgesin Yaradan, 

Kocaman bir kurt gelmiş, 

Çobanı korku almış. 

Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz, 

Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. 

Kurt var diye bağırmış, 

Köy halkını çağırmış, 

Fakat kimse gitmemiş, 

Yalancıyı kurt yemiş. 

Yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz, 

Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz. 

 

 

 

 

 


