
 

Süreç 

 

 

 

 Öğretmen, tüm öğrencilerin görebileceği bir şekilde tahtanın önüne daha önceden hazırlamış 

olduğu gölü ve akrebi yerleştirir. 

 

 Öğretmen, öğrencilere bir hikaye okuyacağını ve ardından sırayla 3’lü gruplar halinde tahtaya 

geleceklerini ve dramatizasyon yapacaklarını söyler. 

 

 Öğretmen, öğrencilere hikayeyi okur, bakmadan yoklama listesinden 3 öğrenciyi seçer ve 

onları tahtaya çağırır. 

 

 Öğretmen, çocuklara Hintli adam, akrep ve yakınlardan geçen adam rollerini dağıtır. 

 

 Çocuklara gölün etrafında uygun yerlerini almalarını söyler.  

 

 Öğretmen, hikayeyi okumaya başlayacağını söyler ve okumayı kestiği yerlerde rollerine 

uygun olarak çocukların konuşmalarını ister.  

 

 Tüm öğrencilerin dramada yer almalarının ardından öğretmen öğrencilerini alkışlar ve 

materyaller toplanır. 

 

 



 

Hikaye  

(Drama Öncesi İçin) 

 
Hintli bir adam suda bata çıka ilerlemeye çalışan bir akrep görür. Onu kurtarmaya karar verir 

ve parmağını uzatır, akrep onu sokar. Hintli, tekrar akrebi sudan kurtarmaya çalışır ama akrep onu 

tekrar sokar. 

 

Yakınlardaki başka birisi Hintli adama, onu sürekli sokmaya çalışan akrebi kurtarmaya 

çalışmaktan vazgeçmesini söyler. Ama Hintli adam şöyle der: “Sokmak akrebin doğasında vardır. 

Benim doğamda ise sevmek var. Neden sokmak akrebin doğasında var diye kendi doğamda olan 

sevmekten vazgeçeyim?” 

 

Sevmekten vazgeçmeyin. İyiliğinizden vazgeçmeyin. Etrafınızdaki akrepler sizi soksalar da. 

 

 

Hikaye  

(Drama Süreci İçin) 

 

Hintli bir adam, gölün etrafında yürüyüşe çıkmıştır. Bir süre yürür yürür ve göl kenarında bata 

çıka ilerlemeye çalışan bir akrep görür. Onu kurtarmaya karar verir ve hemen gölün yanına koşar. 

Akrebe doğru uzanır fakat akrep parmağını sokar. Hintli adam, bir kez daha akrebi kurtarmaya karar 

verir ve kendi kendine şöyle der: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ardından elini tekrar suya sokar fakat akrep onu tekrar sokar. Hintli adamın parmağı çok acımıştır. 

Akrep ise o sırada aklından şöyle düşünüyordur:  

……………………………………………………………………………………………………… 

Hintli adam, bir süre akrebe bakar ve onu kurtarmanın yolunu düşünür. Derken Hintli adamın yanına 

koşarak şapkalı bir adam gelir. Bir süredir sizi izliyorum. Neden sizi sürekli sokan bir akrebi 

kurtarmaya çalışıyorsunuz? Der. Hintli adam ise şöyle cevap verir:  

……………………………………………………………………………………………………… 

Bu cevabı duyan şapkalı adam şaşırır ve Hintli adama şöyle der: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ardından şapkalı adam oradan ayrılır. Akrep ise Hintli adamın yardımı ile karaya çıkmayı başarır. 

 

Not1: Öğretmen, drama sürecinde öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda hikayeye yeni 

sorular da ekleyebilir. Süreci kendi sorularıyla yönlendirebilir. Böyle yapılarak her drama etkinliğinde 

öğrencilerin farklı diyaloglar ile karşılaşmaları sağlanabilir.  

 

Not2: Öğretmen rol dağıtımı için öğrencilerin küçük kağıtlara yazmış olduğu rolleri seçmelerini 

isteyebilir ya da bir tekerleme ile rol dağıtımını yapabilir. 

 


