
 

DUYGULARIMIZ 

 

 Öğretmen öğrencilerle duygularımızın yaşamımızdaki yerinden bahseder ve 

sınıfta bununla ilgili bir çalışma yapacaklarını söyler. 

 Öğretmen “sevgiyi temsil eden duygularımız ile topluma uyum sağlama” 

arasında ilişkiyi kurabilmeleri için öğrencilere bir hafta boyunca çok iyi 

gözlem yapmaları gerektiğini söyler. 

 Öğretmen sınıfta tartışma ortamı oluşturarak öğrencilerle beraber sevgiyi 

temsil eden duyguları tahtaya yazarlar. 

 Öğretmen sınıfta gruplar oluşturarak doğaçlama yoluyla sevgiyi temsil 

eden duyguları canlandırabilir.  

 Her öğrenci sevgiyi temsil eden duyguyla hareket ettiklerinde başlarına 

neler gelebileceği üzerine düşünürler. Örneğin; sinirli duygusunu oynayan 

grup, bu duygunun arkadaşlarıyla oyun oynarken ilişkilerini nasıl etkilediğini 

sınıfa gösterir. 

 Öğretmen öğrencilere bir hafta süre verir. Öğrenciler bir hafta boyunca 

duyguları sosyal hayatlarında test etmeye başlarlar. 

 Öğretmen öğrencilere Ek-1’i dağıtarak hazırlayacakları ödevin şekli 

hakkında bilgi verebilir. 

 Bir haftanın sonunda öğrenciler deneyimlerini sınıfla paylaşırlar. 

Öğrenciler insan ilişkilerinde duyguların ifade ediliş biçiminin önemini, 

arkadaşlarına deneyimlerinden yola çıkarak anlatırlar. İnsan ilişkilerinde 

sevgiyi temsil eden duygularla hareket ettiklerinde işlerin ne kadar 

kolaylaşacağını arkadaşlarıyla paylaşırlar. 

 Etkinlik sonlandırılır. 

 

  



 

 

Sevgiyi temsil etmeyen duygular:  

Duygu: Sinirli ve Somurtkan Olma 

Yaşanılan olay: 

1. Evde yemek yerken birden bire masaya elimi sertçe vurdum ve yüksek sesle “Bana su 

verir misiniz?” diye bağırdım. 

a) Aldığım tepkiler: 

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

b) Aldığım tepki hoşuma gitti mi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Nasıl davransaydım ortama uyum sağlamış olurdum? 

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

 

2.Kantinde sıra beklerken sinirli bir şekilde sıranın en önüne geçtim. 

a)Aldığım tepkiler: 

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

b)Aldığım tepki hoşuma gitti mi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Nasıl davransaydım ortama uyum sağlamış olurdum? 

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

 

Not: Öğrenci olayı kendi yazabilir.  



 

 

Sevgiyi temsil eden davranış olarak anlayışlı olmak 

Duygu: Anlayışlı ve Mutlu Olma 

Yaşanılan olay: 

1. Oyun oynarken arkadaşlarımdan bazıları tartışmaya başladı. Araya girdim ve sakin ve 

güler bir yüzle onları ayırdım. 

a) Aldığım tepkiler: 

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

b) Aldığım tepki hoşuma gitti mi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Nasıl davransaydım ortama uyum sağlamış olurdum? 

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

 

2. Arkadaşım eşyalarımı izinsiz aldığında sakince ona bu yüzden kırıldığımı ama bir daha 

yapmazsa onu affedebileceğimi güler yüzle söyledim.  

a) Aldığım tepkiler:………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Aldığım tepki hoşuma gitti mi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Nasıl davransaydım ortama uyum sağlamış olurdum? 

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

 

Not: Öğrenci olayı kendi yazabilir. 

 

 



 

 

Sevgiyi temsil eden davranış olarak merhametli davranmak. 

Duygu: Merhametli olmak 

Yaşanılan olay: 

1. Evin karşısında yerde yatan bir kedi gördüm ve annemden izin alarak sokağa 

indim. Hayvanın yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Hemen eve dönüp 

muhtarlığı arayıp durumu bildirdim ve kedinin durumunu anlatıp yardım istedim. 

 

a) Aldığım tepkiler: 

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

b) Aldığım tepki hoşuma gitti mi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Nasıl davransaydım ortama uyum sağlamış olurdum? 

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

 

2. Çok sevdiğim iki arkadaşım bana haber vermeden bir arkadaşımın doğum gününe 

gittiler. Ben bunu öğrendiğime aşırı derece üzüldüm ve onlarla konuşmamaya karar 

verdim. 

a) Aldığım tepkiler: 

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

b) Aldığım tepki hoşuma gitti mi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Nasıl davransaydım ortama uyum sağlamış olurdum? 

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

Not: Öğrenci olayı kendi yazabilir. 


