
ADALETİ ÖĞRENİYORUM 

 

Pazartesi 

 

 Öğretmen, çocuklar sınıfa gelmeden önce yeni bir bebeği evcilik oyuncaklarının arasına, yeni bir 

arabayı taşıtların arasına, birkaç küp yapbozu da eğitici oyuncakların arasına koyar. 

 

 Öğretmen, çocuklar sınıfa girdiğinde, onlara sınıftaki yenilikleri sorar ve fark etmeleri için zaman 

tanır. 

 

 

 Öğretmen, çocuklar oyuncakları bulduğunda, kimlerin onlarla oynamak istediğini sorar. Herkesin 

onlarla oynama hakkı olduğunu söyler. Oyuncaklarla herkesin oynayabilmesi için nasıl bir çözüm 

yolu bulabiliriz? Vb. sorularla çocukların önerilerini alır. 

 

 Öğretmen, çocuklara buldukları paylaşım yöntemleri ile yeni oyuncaklarla oynama fırsatı verir.  

 

 Süreç içinde öğretmen daha çok gözlemci konumundadır. Paylaşım konusunda haksızlıklara şahit 

olduğunda anında müdahale eder ve birbirimizin haklarına saygı göstermemiz hususunda 

çocuklarla konuşur. (Gerekiyorsa oyunlarına dâhil olur) 

 

 

Salı 

 

 Öğretmen, sınıfı gruplara ayırır ve her grubun arkadaşlarıyla yan yana duracak şekilde hep birlikte 

bir yarım ay oluşturmasını sağlar. 

 

 Öğretmen, çocuklara örnek bir olay anlatır. Böyle bir durumda olayı çözebilmek için neler 

yapabileceklerini drama gruplarının kendi aralarında tartışarak canlandırmalarını ister. 

 

 Öğretmen, gruplar tartışmalarını bitirdiğinde, ilk grubu ortaya davet eder ve dramalarını 

yapmalarını ister. 

 

 Öğretmen, sırayla tüm grupların oyunlarını sergilemesini sağlar ve her biri hakkında çocuklarla 

sohbet eder. 

 

Örnek Olaylar 

1. Sınıfa çok güzel bir oyuncak alındı. İki arkadaşında tek başına onunla oynamak istiyor. 

Herkesin o oyuncakla oynamaya hakkı var. Bu durumda ne yapardınız? 

2. Bahçede tüm çocukların elleri çok kirlenmiş. Aynı anda ellerini yıkamak istiyorlar. Sınıftaki her 

çocuğun ellerini yıkamaya hakkı var. Oysa sadece 2 tane lavabo var. Bu durumda ne 

yapardınız? 

3. Yemek almak için sırada bekliyorsun. Ancak arkandaki arkadaşın senin önüne geçti. Bu 

durumda ne yaparsın? 

 



 

Çarşamba 

 

 Öğretmen, masanın üzerine çeşitli bebekler ve legolar yerleştirir.  

 

 Öğretmen, sınıfı dört-beş kişilik gruplara ayırır. 

 

 İlk olarak iki grubu yanına çağırır ve birine doğru davranışlar, diğer gruba ise yanlış davranışlar ile 

oynamaları gerektiğini söyler. (Bu söylediklerini diğer çocuklar duymamalıdırlar) 

 

 Öğretmen tüm çocukların masanın karşısında yan yana dizilmelerini ve ilk iki grubun da rollerine 

uygun olarak oynamaya başlamalarını söyler. 

 

 Öğretmen izleyici çocuklara hangi grubun doğru, hangi grubun yanlış davranışlarla oynadığını 

sorar. Hep birlikte karar verildikten sonra, öğretmen başka iki grubu çağırır ve onlarla da oyun 

tekrar oynanır. 

 

 Öğretmen, dramaların ardından çocuklarla birlikte doğru ve yanlış davranışları belirler. Yanlış 

davranışların oluşturacağı sorunlar, kendilerinin ve başkalarının haklarına saygı göstermenin önemi 

hakkında konuşulur. 

 

 

Perşembe 

 

 Öğretmen, çocuklara üç gün boyunca haklarımız ile ilgili neler öğrendiklerini ve hangi oyunları 

oynadıklarını sorar. 

 

 Ardından tüm öğrencilerden adil olmak konulu birer resim yapmalarını ister. 

 

 Öğretmen tüm resimleri toplar, sınıf panosuna asar ve asılan resimler hakkında sohbet ederler. 

Böylece adalet konulu proje sona erer. 

 



 

 


