
 

 

 

DRAMA KARTLARI 

 Öğretmen sınıfta drama grupları oluşturur ve her gruba Ek-1’deki drama kartlarından 

bir tanesini seçtirir.  

 Daha sonra öğretmen öğrencilerden kartlarda çıkan dramaların sonlarını kendilerinin 

yazmalarını ister.  

 Öğrenciler isterlerse dramaya kişi ekleyip çıkarabilir, ufak değişiklikler yapabilirler. 

 Öğretmen öğrencilere hazırlanmaları için bir hafta süre verir. 

 Sürenin sonunda drama grupları oyunlarını sergiler.   

 Dramanın sonunda izleyici durumunda olan diğer öğrenciler yazılan “son” hakkında 

sorular sorup yorum yapabilir. 

 Öğrenciler isterlerse izledikleri dramaya “yeni son” da yazıp arkadaşlarının doğaçlama 

oynamalarını sağlayabilir. Öğretmen bu kısımda öğrencilere rehberlik eder. 

 Daha sora drama için gruplara teşekkür edilir ve etkinlik sonlandırılır. 
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Ahmet iştahlı bir çocuktur. Her çocuk gibi tatlı ve çikolatadan çok hoşlanır. 

Hamburger ve patates kızartmasına asla hayır diyemez. Belki de bu yüzden 

fazla kiloludur.  Yemeklerle arası iyi olmasına rağmen Ahmet yemeğini tabakta 

bırakmaktan hiç çekinmez, yarım kalan lokmasını bitirmek için hiç uğraşmaz. Bu 

yüzden de anne ve babası tarafından sık sık uyarılır. Bir gün internette 

gezinirken bir resim görür.  Gördüğü şey onu çok etkiler.......................... 

 

 

Ayşe ve Selin çok birbirleriyle çok iyi anlaşan iki arkadaştır. Vaktinin çoğunu 

birlikte geçirirler. Selin arkadaşını çok sevmektedir ancak bazı huylarını hiç 

tasvip etmez. Ayşe kıyafetlere aşırı düşkündür. Sürekli yeni bir şeyler alır. 

Aldığı kıyafetler,  birkaç giyinmeden sonra dolapta eskiler köşesine atılır.  

Selin bir gün arkadaşından engellilere yardım kampanyası için giymediği 

kıyafetlerini verip veremeyeceğini sorar. Ancak Ayşe buna hiç sıcak bakmaz. 

Selin arkadaşının bu huyundan vazgeçmesi için ona küçük bir oyun 

oynar……………………………………….. 

Beyza çok çalışkan bir öğrencidir. Tüm öğretmenler tarafından çok sevilir.  

Arkadaşları tarafından da çok takdir görmektedir.  Beyza sınav döneminde 

bir dersinden çok kötü not alır. Dersi yeterince çalışmadığı için bu notun 

geleceğini tahmin etmiştir.. Ama yine de hırsı yüzünden çok üzülmektedir. 

Bir şekilde bu notunu düzeltmesi gerekmektedir. Bu yüzden öğretmeninin 

hoşuna gitmeyecek bir davranışta bulunur ve bu onu bir felakete 

sürükler…………………………………….  



 

 

Zeliş üniversite sınavı için çok çalışmaktadır. Üniversiteyi kazanmak için 

elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışır. Ne var ki sınava girdiğinde çok 

heyecanlanır ve bildiği soruları bile yapamaz. Bu yüzden istediği hukuk 

fakültesine yerleşmesi imkânsız hale gelir. Başlarda üzülse de nasip 

böyleymiş der ve hiç istemediği öğretmenlik bölümünü yazar.  Ancak 

üniversiteye başladığında durum değişecektir……………………………… 


