
 

SİHİRLİ SÖZCÜKLER 

 

 Öğretmen sınıfta saygının ne olduğunu sorar ve herkesin az da olsa fikrini söylemesine olanak verir. 

 Ne gibi durumların saygısızlığa örnek olabileceğini sorar. 

 Çocuklardan gelen fikirlere paralel olarak  , “Peki bu saygısızlıkların  yaşanmaması için neler 

yapabiliriz ?” sorusu sorulur. 

 Ardından aşağıdaki dramatizasyon yapılır. 

 Dramatizasyon uygulandıktan sonra , çocuklara oradaki sorunun  ne olduğu sorulur. 

 Bu sorunun  düzeltilmesi için ne gibi bir çözüm yolu uygulandığı  tartışılır ve tatlı dilin , güzel 

sözcüklerin  iletişimde  ne kadar önemli olduğunun altı çizilir. Aynı zamanda  kaba ve yanlış üslup 

ile konuşmamızın  nelere  sebep olabileceği  de tartışılır. 

 Ardından sınıfta öğrenciler dağınık biçimde dolaşmaya başlar  ve herkes karşısına çıkan herhangi bir 

arkadaşına “ Lütfen , rica ediyorum “ diyerek bir şey yaptırır  veya  ondan bir şey ister. Örneğin :        

“ Lütfen oturur musun ? “, “Lütfen su getirir misin ? “ , “ Rica etsem benim için şarkı söyler misin ? 

“  

 Gibi istekler olabilir. Böylece öğrencilere bu sihirli kelimeleri kullanma alışkanlığı kazandırılır . 

 Çalışma sona erdikten sonra öğrenciler  sihirli kelimeleri kullanarak bir şey istendiğinde mi yoksa 

sert ve emredici bir biçimde bir şey istendiğinde mi daha istekli yaptıkları konusunda duygularını 

söylerler ve etkinlik sonlandırılır. 

 

 

 

 



 

SİHİRLİ SÖZCÜK 

Oyuncular : Tombiş Ayı , Ponpon tavşan , Topaç Kirpi  

Tombiş Ayı  : ( kırmızı bir Türk bayrağı taşır ve şarkı söyler ) 

                         Ne de güzel bayraksın  

                         Gökyüzünde yıldızın var. 

                         Yükseklerde dalgalan . 

                         Seni herkes görsün . 

Ponpon Tavşan:  ( sahnenin diğer tarafından girer ve Tombiş’e doğru yürür.) 

                              Bayrağı bana ver , ben de biraz dalgalandırayım ! 

Tombiş Ayı: M-m…Hayır veremem ! Onunla sadece ben oynayacağım . 

Ponpon Tavşan: Tombiş , ver onu bana ! Veeeer onuuuuuuuu ! ( Tombiş’in yanına yaklaşır ve bayrağı çeker) 

Tombiş Ayı: Bu kadar sabırsız ,agresif ve saygısız  olduğun için onu sana vermeyeceğim !  ( şarkı söyler ve 

çıkar ) 

Ponpon Tavşan: ( arkasından ) Tombiiiiiiiş! Onu bana verrrr ! Bir dakika için olsun ver !                                   

( ağlayarak çıkar ) 

Topaç Kirpi :Çocuklar burada kim şarkı söylüyordu ?Kim ağlıyordu ? Onları hemen şimdi bulacağım .              

( çıkmak üzereyken tavşan girer) 

Ponpon Tavşan: Onunla artık oynamayacağım .Mademki bayrağı bana vermiyor , asla oynamayacağım ! Hık 

,hık… 

Topaç Kirpi : Ağlama Ponponcuk , ağlama. Ben sana yardım edeceğim . Eğer  bayraktan eşit olarak 

faydalanmak istiyor, Tombiş’in adaletli olmasını istiyorsan  dediklerimi yapman lazım. Sihirli bir sözcük 

biliyorum , onu Tombiş’e söylersen bayrağı sana hemen verir. Yaklaş bana .( fısıltı ile )Ama dikkat et . 

Sözcüğü yavaşça Tombiş’in gözlerinin içine bakarak söyleyeceksin. Anladın mı yavaş ve gözlerinin içine 

bakarak. Şimdi gel de onu bulalım .  

 



 

                             

Tombiş Ayı : (Tombiş karşı taraftan şarkı söyleyerek girer) 

                      Ne de güzel bayraksın  

                      Gökyüzünde yıldızın var. 

                      Yükseklerde dalgalan . 

                      Seni herkes görsün. 

Ponpon Tavşan : ( girer ve Tombiş’in yanında durur) 

 Tombiş kardeş bayrağı biraz taşımam için onu bana verir misin  lütfen. Rica ediyorum . 

Tombiş Ayı: Ne iyi bir arkadaşsın! “Lütfen” sözcüğünü de ne kadar güzel söylüyorsun. Buyur , al 

ponpon.( bayrağı ona uzatır) 

Ponpon Tavşan : Teşekkür ediyorum Tombiş , gel beraber oynayalım . 

Topaç Kirpi : Vay vay vay! Kavgasız her şey ne kadar güzel! 

 


