
 

 

ÖZGÜVEN RESMİ 

 

 Öğretmen öğrencilere “Sizler ünlü bir ressamın fırçaları olacaksınız. Resim 

yapabilmeniz için kendinize güvenmeniz şart. Sizin yaptığınız resimler 

sergilenecek ve dünyaca ünlü ressamlar gelip sizin serginizi izleyecekler.” 

diyerek dramayı başlatır. 

 Öğretmen “Kimler fırça olmak ister?” diye sorar. Öğrencilerin dramaya istekli 

olmalarını sağlar. Öğrencileri halka şeklinde dizer ve müzik eşliğinde dramayı 

yaptırmaya başlar. 

o “Sizler birer fırçasınız ve önünüzdeki resim kâğıdına doğru bir adım 

atıyorsunuz.  

o Şimdi kâğıdı yakalamak için hızlı koşuyoruz yerimizde.  

o Şimdi yavaş koşuyoruz.  

o Kağıdımıza ulaşmak için zıplamamız gerekiyor. Zıplaya zıplaya 

kâğıdımızı aldık. Şimdi resim yapmaya başlayalım. 

o Bu resmi kendine güvenenler yapabilir. Kimler resim yapmak istiyorsa 

resim kâğıdını sallasın.  

o Herkes resim yapmak istediğine göre  başıyla resmini boyamaya 

başlayalım. 

o Kollarımızda boyayalım. ( kollar sallanır )  

o Elllerimiz boyaya batırıp çıkarıyoruz. İyice boyayalım ellerimizi.  

o Resim kapıdımızın her yerini güzelce boyayalım. Kollarımız ve 

ellerimiz fırça. Unutmayın. Herkes çizmek istediğini resmine yapsın. 

Güneş, bulut, ay…  

o Olamaz resimde bazı yerlerinde hatalar yaptık. Ama sorun yok. Çünkü 

biz kendimize güveniyoruz. Hata da yapabiliriz. Şimdi hatalarını silmek 

isteyenler parmaklarıyla hatalı yerleri silebilir. Siliyoruz, siliyoruz. 

Resmimiz çok güzel olmaya başladı. 

o Şimdi resmimize devam edelim. Kendine güvenenler cesur olur. Cesur 

olanlar sırtlarıyla boyamaya devam ediyor. 

o Kimler cesur burada? Herkes mi cesur? Harikasınız.  

o Evet,  Sırtımızla resmimizi boyuyoruz iyice. Cesur olmak kolay değil. 

Resmimizin her yerini iyice boyuyoruz. Evet çok güzel gidiyorsunuz.  

o Resmimizi Diz kapaklarımızla, ayaklarımızla, topuklarımızla 

boyayalım, boyayalım. Resmimizde ayrıntılı yerleri var. Azimli çalışkan 

olanlar kirpikleriyle resimlerini ayrıntılı bir şekilde boyamaya devam 

ediyor. Çok güzel olmaya başladı resmimiz.  

o Bazı yerlerinde ufak düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Kendine güvenen 

özür dilemesini bilen diliyle düzeltmelerini yapıyor. Harikasınız. Çok 

güzel resmimiz oldu. Bize ait bir resim bu. Kendini sevenler resmine  



 

 

 

 

o adını yazabilir. Saçımızla resmimizin köşesine adımızı yazıyoruz. 

Resmimiz muhteşem görünüyor.  

o Resmimizi seyretmek için yere uzanıyoruz. Gözlerimizi kapıyoruz. 

Resmimizi hayal ediyoruz. Harika bir resim yaptık. Resmimiz çok ünlü 

galerilerde sergileniyor. Ünlü ressamlar resmimizi almak için acele 

ediyor. (Öğrencilerin hayal etmesi istenir) Tebrik ediyoruz kendimizi ve 

arkadaşlarımızı ve alkışlıyoruz.” diyerek drama sonlandırılır.  

 

 Drama sonunda öğrencilere sorular yöneltilir. 

o Oyun sırasında neler hissettin? 

o Ünlü ressamlar bizim resmimizi almak için neden acele ediyor olabilirler? 

o Kendinize güvenmeseydiniz harika bir resim yapabilir miydiniz? 

 

 


