
 

 

 

 

ECEM’İN BAŞINA GELENLER  

 Öğretmen sınıfı altı gruba böler ve eklerdeki drama kartlarını her drama kartına iki 

grup denk gelecek şekilde karışık olarak dağıtır.  

 Bu drama kartları tek bir olay hikâyesinin bölünmesiyle oluşmuştur. Ancak öğrenciler 

ellerindeki drama kartlarının eksik kalan bölümlerini kendileri oluşturmak la 

görevlidir. Ellerindeki drama kartlarından yola çıkarak zihinde resmi tamamlamaya 

çalışırlar. 

 Kartlardaki soruların cevaplarını düşünerek öğrenciler dramalarını oluşturur.  

 Aynı kartı seçen drama grupları oyunlarını peş peşe sergiler. Gösteriden sonra diğer 

öğrenciler drama gruplarını sorular sorabilirler. Böylelikle öğrenciler kendi 

hikâyelerinin bir bölümünün farklı yorumlanış biçimini görürler ve anlam ilişkisini 

kurmaya çalışırlar.  

 Drama sonunda her gruba teşekkür edilerek etkinlik sonlandırılır.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

         Ecem ve kardeşi Kaan her zamanki gibi bahçede 

kedileri minnoş ile oynuyorlardı. Ecem’in aklına birden 

kedilerine yiyecek vermek geldi. Hızlıca mutfağa gidip 

kedileri Minnoş için bir bardak süt doldurdu. Ve 

minnoş’un içmesi için bahçeye getirdi. Minnoş, Ecem’in 

elindeki sütü görünce heyecanlanıp Ecem’in 

bacaklarına atıldı.  Ecem ise dengesini kaybedip yere 

düştü. Tabi elindeki süt ve bardak da yere düştü. 

Bardak kırılmış, süt ise yere dökülmüştü. Ecem gerçeği 

annesine söylememeye karar verdi. 

1. Ecemin yerinde olsan ne yapardın? 

2. Annesi olayı öğrendiğinde eceme nasıl davranır? 

3. Ecem gerçeği saklamasına annesi üzülür mü? 

4. Ecem olayı nasıl saklamıştır? Neden? 

 

 

 

 

 



 

  

                

            Kırılan bardak annesinin en sevdiği takımının 

bardağıydı. Ecem ne yapacağını bilmiyordu. Aklına bir fikir 

geldi.  Fakat bu fikir hiç güzel değildi. Sonunda kendini 

üzeceğini bilmiyordu. Annesi yemek hazırlarken bardaklardan 

bir tanesinin eksik olduğunu gördü.  Ecem ve Kaan’ı yanına 

çağırıp bardağı alıp almadıklarını sordu Ecem ise bardağın 

Kaan’ın elinde olduğunu ve kediye süt verirken düşürüp 

kırdığını söyledi.  

1. Ecem bardağı nasıl kırmış olabilir?  

2. Kaan kardeşinin bu söyledikleri karşısında neler 

hissetmiştir? 

3. Ecem gerçeği gizleyerek Kaan’a haksızlık yapmış olabilir 

mi? 

4. Annesi Ecem’in söylediğine niçin inanmış olabilir? 

 

 



 

          Annesi Ecem’i odasına gönderip Kaan ile yalnız konuşmak 

istedi.  Kaan’a biraz daha dikkatli olması gerektiğini kırılan cam 

parçalarının ona batıp zarar verebileceğini söyledi.  Kaan ne 

olduğunu anlamamıştı. Ama ablasının zor durumda kalmasını 

istemiyordu. Ecem ise Kaan’a annem kızdı diye düşünerek bu 

işten kurtulduğu için çok mutluydu.  

  Ertesi gün Ecem çok sevdiği beyaz elbisesini giydi. Kahvaltı 

yaparken üzerine içtiği meyve suyunu döktü. En çok sevdiği 

elbisesi artık kirliydi. Yıkandığı halde lekeler geçmiyordu. 

Annesinin dediğini yapmamış elbiseyi gizli gizli giymişti ve 

annesi yine ona kızabileceği bir olay olmuştu. Üzgün üzgün 

koltukta otururken annesi ile babaannesinin konuşmalarını 

duydu. Annesi, kendi annesine insanların doğru sözlü 

olmasının güzelliklerinden bahsediyordu.  

1. Ecem kardeşine haksızlık yapmış mıdır? 

2. Kaan gerçeği saklayarak ablasına yardımcı mı oldu?  

3. Ecem’in annesi ve babası ne konuşuyor olabilir?  

4. Ecem ne yapmaya karar vermiştir?  

5. Kaan ablasına nasıl yardımcı olabilir?  

 

 

 


