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PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

PROGRAMIN 
UYGULANMASI

PROGRAMLAR 
UYGULANIRKEN 
DİKKAT EDİLECEK 
NOKTALAR

‘Akran Zorbalığı Yapan Öğrencilere Yönelik Arkadaşlık 
İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı’ rehber 
öğretmen/psikolojik danışman tarafından öğrencilere 
uygulanmak üzere hazırlanmış bireysel müdahale 
programıdır. Bireysel müdahale programına öğrenci 
seçimi yapılırken; rehber öğretmen/psikolojik 
danışmanın öğrencilere yönelik gözlemlerinden ya 
da okul öncesi öğretmenlerinin geri bildirimlerinden 
faydalanılabilir. 

Programın uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken  
görev ve sorumluluklar aşağıda maddeler hâlinde 
belirtilmiştir:

1. ‘Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim  
Programı’nın planlanması ve yürütülmesi sürecinden 
okul müdürü ve rehber öğretmen/psikolojik 
danışman sorumludur.

2. Programın uygulanması için gerekli tüm malzeme 
ve düzenlemeler okul yönetimi tarafından 
sağlanacaktır.

3. Rehber öğretmen/psikolojik danışman, tüm 
oturumları yürütmekle sorumludur.

4. Grup oturumlarının haftada üç kez (mümkünse her 
hafta aynı günler; örneğin pazartesi, çarşamba, 
cuma), bir ders saati (25 dakika) olmak üzere birbirini 
izleyen 3 haftalık bir süreçte yüz yüze tamamlanması 
önerilir. 

5. Oturumlarının gün ve saatleri, okul öncesi öğretmeni 
ile görüşülerek haftalık programdaki en uygun 
zamanda, öğrencinin akademik ve sosyal duygusal 

gelişimlerini olumsuz yönde etkilemeyecek bir 
şekilde planlanmalıdır. Öğrencinin katılamadığı 
etkinlikler olursa (özellikle eve götürülecek ya da 
okulda sergilenecek bir faaliyet yapıldıysa) okul 
öncesi öğretmeni tarafından öğrenciye uygun 
zamanda bireysel olarak yaptırılabilir. 

6. Programın uygulanması sırasında yapılan 
paylaşımlarla ilgili “gizlilik” ilkesi dikkate alınmalıdır.

7. Rehber öğretmen/psikolojik danışman, müdahale 
programı sürecinde akran zorbalığından oldukça 
olumsuz düzeyde etkilendiğini tespit ettiği 
öğrencileri, ilgili ruh sağlığı uzmanlarına (örn. 
psikolog, psikiyatrist) yönlendirmelidir.

8. Öğrenci ile gerçekleştirilen bireysel oturumların 
yanı sıra programda, aile katılımı çalışmaları da 
mevcuttur. Aile katılımı etkinlik önerilerinin ve 
öğrenci ile gerçekleştirilen oturumların içeriği 
hakkında bilgiler, veli bülteni aracılığıyla ailelere 
ulaştırılacaktır. 

1. “Akran Zorbalığı Yapan Öğrencilere Yönelik 
Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı” 
uygulanmadan önce oturum içeriklerinin, 
dikkatle okunarak ön hazırlıkların tamamlanması 
gerekmektedir. 

2. Bu programa başlamadan önce Akran Zorbalığı 
Kitapçığının uygulayıcı tarafından okunması önerilir.

1. Öğrencilerin, akran zorbalığının arkadaşlık ilişkileri üzerindeki olumsuz etkisini keşfetmesini sağlamak.
2. Öğrencilerin, duyguları tanıma, duyguları ifade etme, empati, farklılıklara saygı, yardımlaşma, iş birliği 

gibi sosyal beceriler ve problem/çatışma çözme becerileri geliştirerek akran zorbalığı ile başa çıkma 
becerisi kazanmasını sağlamak. 

3. Öğrencilerin, arkadaşlık ilişkilerinin önemini anlamasını sağlamak ve arkadaşlık ilişkilerini 
güçlendirmek.

4. Öğrencilerin, duyguları tanımasını ve duyguların ifade ediliş biçimlerini anlamasını sağlamak.
5. Öğrencilerin, kaygı duygusunu tanımasını ve kaygı ile baş etme becerilerini kazanmasını sağlamak.
6. Öğrencilerin, farklılıklara saygı duymalarını ve farklılıkları kabul etmelerini sağlamak.
7. Öğrencilerin, haklarını korumaları, uygun şekilde hayır diyebilmelerini sağlamak. 
8. Öğrencilerin, problem çözme ve çatışma çözme becerilerini geliştirmek.
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PROGRAMIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

“Akran Zorbalığı Yapan Öğrencilere Yönelik Arkadaşlık 
İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı”nın uygulanması 
sürecinde her oturum sonunda Oturum Değerlendirme 
Formunun (Ek A) doldurulması gerekmektedir. Programın 
genel olarak değerlendirilmesi için de tüm oturumların 
tamamlanmasından sonra, “Arkadaşlık İlişkileri 
Geliştirme Programı Genel Değerlendirme Formu”nun 
(EK B) doldurulması gerekmektedir. Bu form iki 
kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, rehber öğretmen/
psikolojik danışmanın Likert tipi bir ölçeklendirme ile 
puanlayabilecekleri sorulardan oluşmaktadır. İkinci kısım 
ise rehber öğretmen/psikolojik danışmanın program ile 
ilgili görüşlerini ifade etmelerine yönelik hazırlanmış açık 
uçlu sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte programın 
etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla program 
sürecinde ve sonrasında izleme ve değerlendirme 
çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

1. Programın etkililiğini değerlendirmek amacıyla 
kullanılacak ölçüm araçlarının önceden belirlenmesi 
gerekmektedir. Programın içeriğinde yer alan 
konular hakkında (örn. akran zorbalığı, duyguları 
tanıma, korku/kaygı ile başa çıkma, atılganlık, 
olumlu sosyal davranışlar) uygun ölçüm araçları 
seçilebilir.

2. Öğrencilerin dolduracağı ölçüm araçları müdahale 
programı başlamadan 1-2 hafta önce (ön-test) 
ve program bittikten 1-2 hafta sonra (son-test) 
uygulanmalıdır. Eğer mümkünse aynı ölçüm araçları, 
program tamamlandıktan 4-6 ay sonra (izlem 
çalışması) öğrencilere tekrar verilmelidir.

3. Öğrencilerden ayrıca oturumları ve etkinlikleri 
(örn. içerik, süre, anlaşılabilirlik) değerlendirmeleri 
istenebilir.

4. Okul öncesi öğretmenlerinin dolduracağı ölçüm 
araçları, müdahale programı başlamadan 1-2 hafta 
önce (ön-test) ve program bittikten 1-2 hafta 
sonra (son-test) uygulanmalıdır. Eğer mümkünse 
aynı ölçüm araçları, program tamamlandıktan 4-6 
ay sonra (izleme çalışması) öğretmenlere tekrar 
verilmelidir. Öğretmenler bu formları, müdahale 
programına katılan her bir çocuk için ayrı ayrı 
doldurmalıdır.

5. Rehber öğretmen/psikolojik danışman, her oturum 
sonunda programın oturumlarını ve etkinliklerini 
(örn. içerik, süre, anlaşılabilirlik) değerlendiren bir 
form doldurmalıdır.

3. Programda her oturum, bir önceki oturum ile 
bağlantılı bir biçimde hazırlanmıştır. Dolayısıyla 
oturumlar belirtilen sırayla yürütülmeli ve bir 
oturumda eksik kalan noktalar tamamlanmadan bir 
diğer oturuma geçilmemelidir.

4. Öğrencinin oturumlara aktif katılımda bulunması 
teşvik edilmelidir.

5. Oturumlarda yer alan bazı etkinliklerde örnek olaylar 
yer almaktadır. Bu örnek olaylarda karakterleri 
temsil etmesi amacıyla isimler kullanılmıştır. Eğer 
örnek olaylarda kullanılan isimler, öğrenci ya da sınıf 
arkadaşları ile aynı ise örnek olayların, farklı isimler 
kullanılarak ifade edilmesi uygun olacaktır.
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PROGRAMIN 
YAPISI

I. OTURUM

III. OTURUM

V. OTURUM

VII. OTURUM

II. OTURUM

IV. OTURUM

VI. OTURUM

VIII. OTURUM

IX. OTURUM

X. OTURUM

HAYDİ TANIŞALIM 

AKRAN ZORBALIĞINI TANIYORUM 

DUYGULARIMI KUCAKLIYORUM 

FARKLILIKLARA SAYGI DUYUYORUM

PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYI 
ÖĞRENİYORUM

ÖĞRENDİKLERİMİ HATIRLIYORUM 

DUYGULARIMI FARK EDİYORUM

EMPATİ KURUYORUM

OLUMLU ARKADAŞLIK İLİŞKİSİNİ 
ÖĞRENİYORUM

ÇATIŞMA ÇÖZMEYİ ÖĞRENİYORUM



Akran Zorbalığı Yapan Öğrencilere Yönelik Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı8

1. OTURUM
HAYDİ TANIŞALIM
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, öğrenci 
ile tanışma, bağ kurma, güven 
ilişkisi oluşturma ve bu müdahale 
programının amacı hakkında kısaca 
bilgi vermektir. 

KAZANIMLAR

• Öğrenci, rehber öğretmen/
psikolojik danışmanın kim 
olduğunu ve ne iş yaptığını 
öğrenir.

• Öğrenci, müdahale programının 
amacı ve işleyişi hakkında bilgi 
sahibi olur. 

MATERYALLER

35x50 boyutunda resim kâğıdı, farklı 
renkte kalemler, EK-1

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma.

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Öğrenci görüşme yapılacak odaya davet edildikten 

sonra rehber öğretmen/psikolojik danışman, (eğer 
öğrenci rehber öğretmen/psikolojik danışmanı 
tanımıyorsa) kendisini tanıtır. Genel olarak rehber 
öğretmen/psikolojik danışmanların çocuklara hangi 
konularda yardımcı oldukları, çocuklar ile nasıl 
çalıştıkları gibi konularda bilgi verir. 

• Sonrasında öğrenciye kâğıt üstünde kovalamaca 
oynayıp oynamadığını sorar ve 35x50 boyutunda 
bir resim kâğıdını öğrencinin hizasında yer alan bir 
sehpa üzerine koyar. Öğrenciye farklı renkte kalemler 
arasından bir tanesini seçmesini ister. Öğrencinin 
seçtiğinden farklı renkte bir kalemi de kendisi için 
seçer. Resim kâğıdının dört köşesine kale adı verilen 
güvenli üs çizilir. iki köşede yer alan kale öğrenciye, 
diğer iki köşede yer alan kalelerse rehber öğretmen/
psikolojik danışmana aittir. Kaleler çizildikten sonra, 
bir ebe seçilir. Ebe seçimi zar atma ya da taş, kâğıt, 
makas gibi bir yol ile belirlenebilir. Ebe seçiminden 
sonra oyun başlar. Ebe olmayan oyuncu kalemini 
resim kâğıdının üzerinden kaldırmadan kâğıt üzerinde 
karalamalar yaparak kaçar. Ebe ise kaçan oyuncuyu 
aynı şekilde kaleminin ucunu kâğıt üzerinden 
kaldırmadan kovalar. Kalemlerin ucunun birbirine 
değdiği noktada ebe, kaçan oyuncuyu yakalamış 
sayılır ve rol değiştirilir. Kaçan oyuncu güvenli üs olan 
kalelerinden birine girdiğinde ebe ona dokunamaz. 
Ama kaçan oyuncu da sürekli kalesinde kalamaz. 

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmana not: Oyun 
oynanırken psikolojik danışman çocuğun ince 
motor gelişim özelliklerini dikkate alarak resim 
çizer. Gerektiğinde psikolojik danışman daha yavaş 
çizim yapar. 

• Oyunun ne kadar süre devam edeceğine rehber 
öğretmen/psikolojik danışman karar verir. Resim 
kâğıdı çok karalanırsa ikinci kâğıt ile devam edilebilir. 
Oyun bittikten sonra öğrenciye oyunda eğlenip 
eğlenmediği sorulur ve ikinci etkinliğe geçilir. 

• Bir kutunun içine Ek-1’de yer alan ‘en sevdiğim 
hayvan, en sevdiğim yiyecek, en sevdiğim kahraman, 
en sevdiğim film, en sevdiğim oyun, en sevdiğim 
arkadaşım, en sevdiğim rengi tahmin et, en sevdiğim 
meyveyi tahmin et, en sevdiğim sporu tahmin et, 
çak yap…’ yazılı kâğıtlar atılır. Kutudan sırayla bir 
öğrenci, bir rehber öğretmen/psikolojik danışman 
kâğıt çekerek, yönergeye uygun hareket eder. Rehber 
öğretmen/psikolojik danışman, öğrencinin yanıtları 
karşısında jest ve mimikleriyle onu destekler. 

• Bu oyun da bittikten sonra rehber öğretmen/psikolojik 
danışman, “Artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Benimle 
ilgili merak ettiğin ya da sormak istediğin bir şey var 
mı?” diye sorar. Öğrencinin sormak istediği sorular 
varsa yanıtlar ve 10 oturumluk müdahale programı 
hakkındaki bilgiyi aşağıdaki hikâyeden sonra verir:
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• “Şimdi sana bir hikâye okuyacağım. Bu hikâye Tavşan 
Bani hakkında. Bakalım Tavşan Bani bize neler 
anlatacak?” şeklinde bir giriş yapıldıktan sonra 
hikâyeyi okur:

“Tavşan Bani oyun oynamayı sever ve ormanda 
yaşardı. Günlerini oradan buraya, buradan oraya 
zıplayarak geçirirdi. Küçük Bani için son günlerde 
işler pek yolunda gitmiyordu çünkü okulda başı 
sürekli derde giriyordu. Gittikçe kendini yalnız 
hissetmeye başlamıştı çünkü arkadaşları onunla 
artık daha az oyun oynuyordu. Arkadaşlarına 
şaka yapmayı seviyordu ama arkadaşları onun 
şakalarından hiç hoşlanmıyordu. Bani istediği şeyler 
olmadığında çabuk öfkeleniyordu hatta zaman 
zaman karşısındaki kişilere kaba davrandığı da 
oluyordu. Bu nedenle öğretmeni sürekli onu uyarmak 
zorunda kalıyordu. Bani okulda sürekli sorun çıkaran 
kişi olmak istemiyordu ama ne yapması gerektiğini 
de bilemiyordu. Arkadaşları Bani’den korkmaya 
başlamıştı ve onu gördüklerinde uzaklaşıyorlardı. 
Bani bu durumdan çok rahatsızdı. Bani, olanları 
düşünmemeye, olmamış gibi davranmaya çalıştı. Bani 
böyle yaparak kendini daha iyi hissedeceğini düşündü. 
İlk zamanlar böyle davranmak işe yarıyor gibiydi. 
Bani her zamanki gibi planını hiç bozmadan günlerine 
devam etti. Erken kalktı, okula gitti, oyunlar oynadı. 
Bir süre sonra böyle davranmak işe yaramamaya 
başladı. Bani’nin okulunda çalışan psikolojik danışman 
Sevgi bu durumu fark etti ve Bani ile duygularını 
konuşmak istedi. Bani duygularını anlatırken o 
dinledi ve bu ona çok yardımcı oldu. Birlikte oyunlar 
oynadılar. Artık Bani’nin kafası o kadar da karışık 
değildi. Psikolojik danışman Sevgi, anlatması zor olan 
bu şeyleri anlattığı için Bani ile gurur duyuyordu. Bani 
duygularını konuşmanın, onların resmini yapmanın 
kendini iyi hissettirdiğini fark etti. Bani artık kendini 
daha güçlü hissediyordu. “İyi ki anlattım!” diye geçirdi 
içinden. Artık öfkesi de azalmış ve başı derde de 
girmiyordu. Bani, artık nasıl davranması gerektiğini 
çok daha iyi biliyordu ve kendini daha iyi hissediyordu. 
Bani duygularını konuşmanın ve resimlerini yapmanın 
ona iyi geldiğini seninle de paylaşmak istedi.”

• Hikâye okunduktan sonra aşağıda yer alan sorular 
üzerinde tartışılır:

 – Bani, neden kendini kötü hissediyor?

 – Bani problemleri ile başa çıkmak için başlangıçta 
nasıl bir yol buldu? Peki bu, işe yaradı mı?

 – Psikolojik danışman Sevgi, ona nasıl yardımcı 
oldu?

• Rehber öğretmen/psikolojik danışman, kendisinin 
de hikâyedeki Sevgi ile aynı işi yaptığını, bu odada 
birlikte bazı etkinlikler yapacaklarını söyler. Bu 
etkinliklerin içeriğinde boyama yapma, kukla 
canlandırması yapma, hikâye okuma, kart oyunları 
gibi eğlenceli ve öğretici oyunlar olduğundan 
bahseder. Bu etkinliklerin amacının, arkadaşlık 

ilişkilerini güçlendirmeye, daha iyi arkadaşlıklar 
kurmaya yardım etmek olduğu söylenir. Öğrenciye 
katılımı için teşekkür edilerek etkinlik sonlandırılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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EK -1 // EN SEVDİĞİM ONLU KARTLARI

EN SEVDİĞİM 
ARKADAŞIM

EN SEVDİĞİM 
MEYVEYİ TAHMİN 

ET

EN SEVDİĞİM 
SPORU TAHMİN 

ET

EN SEVDİĞİM 
HAYVAN

EN SEVDİĞİM 
KAHRAMAN

EN SEVDİĞİM 
RENGİ TAHMİN ET

EN SEVDİĞİM 
RENGİ TAHMİN ET

ÇAK YAP

EN SEVDİĞİM 
YEMEK

EN SEVDİĞİM 
FİLM
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2. OTURUM
AKRAN ZORBALIĞINI 
TANIYORUM
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, öğrencide 
akran zorbalığı konusunda 
farkındalık yaratmaktır. Bu oturum 
ile akran zorbalığının ne olduğunu, 
neye benzediğini, zorbalık yapan ve 
zorbalığa maruz kalanın özelliklerini, 
neler hissettiğini öğrenmesi 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Öğrenci, akran zorbalığının ne 
olduğunu bilir.

• Zorbalık rollerini ayırt eder.
• Akran zorbalığı yapan çocuğun 

neden böyle davrandığını bilir.
• Akran zorbalığına maruz kalan 

çocuğun neler hissettiğini bilir.

MATERYALLER

Hikâye metni, EK-2, EK-3, EK-4, 
EK-5.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma. 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Etkinliğe başlamadan önce Ek-2’de yer alan Görsel 1 

masaya konulur. 

• Öğrenciden bugün ne hakkında konuşacaklarını 
tahmin etmesi istenir. Öğrencinin tahminleri 
alındıktan sonra “Bugün arkadaşlık ile ilgili etkinlikler 
yapacağız” denir ve aşağıdaki sorular sorulur: 

 – Arkadaşlarınla en çok neler yapmaktan 
hoşlanırsın?

 – Bunları yaparken neler hissedersin?

• Öğrencinin yanıtları alındıktan sonra, 
“Arkadaşlarımızla anlaşamadığımız zamanlar da 
olabilir. Böyle durumlara örnek vermek ister misin?” 
diye sorulur. Öğrencinin yanıtları alındıktan sonra 
“Arkadaşlarımız ile anlaşmazlık yaşayabiliriz. Ancak 
bundan farklı olarak zorbalık dediğimiz bir durum da 
vardır.” denilerek “Daha önce zorbalığın ne olduğunu 
duydun mu?” sorusu öğrenciye yöneltilir. Öğrencinin 
yanıtından sonra; “Şimdi zorbalığın ne olduğunu 
anlamak için sana kuklalar ile bir hikâye anlatacağım” 
denilir ve bir yandan hikâye okunurken bir yandan 
da EK-4’te hayvan çomak kuklaları ile canlandırma 
yapılır. Bu sırada masaya Ek-3’ te yer alan Görsel 2 
konulur. 

 “Beyaz Kurt, büyük şehirlerden uzakta, içinde her türlü 
ağaç bulunan büyük bir ormanda yaşıyordu. Beyaz 
Kurt’un avlanmak için geçirdiği zamanların dışındaki 
en büyük eğlencesi, ormanda kendisinden güçsüz 
gördüğü hayvanları rahatsız etmekti. Bazı günler 
ormanda yaşayan hayvanlar bir araya gelip oyunlar 
oynarlardı. Beyaz Kurt, Minik Sincap ne zaman oyuna 
girmek istese onu oyuna almaz ve  grubun dışında 
bırakırdı. Minik Sincap, buna çok üzülürdü, kenardan 
arkadaşlarının neşe içinde oyun oynamalarını izlerdi. 
Hatta bazı zamanlar o kadar üzülürdü ki kendisini 
hasta gibi hissederdi. Ama Beyaz Kurt, bunu hiç 
umursamazdı.

 Beyaz Kurt’un Minik Sincap’a yaptıkları sadece bu kadar 
değildi. Minik Sincap, yuvasına ceviz taşırken eğer 
Beyaz Kurt ile karşılaşırsa Beyaz Kurt onu arkasından 
itekleyip yere düşürürdü. Minik Sincap’ın hem canı 
çok yanar hem de kendini çok üzgün hissederdi. Minik 
Sincap acı içinde, yere dağılan cevizlerini toplamaya 
çalışırken Beyaz Kurt gülerek onu izler ve böyle 
zamanlarda kendini çok güçlü hissederdi. Çünkü 
Beyaz Kurt, kendini güçlü hissetmek için başka neler 
yapabileceğini bilmiyordu. Minik Sincap ise ne zaman 
Beyaz Kurt’un yuvasının yakınından geçmek zorunda 
kalsa tekrar aynı şeyleri yaşayacağını düşünüp 
korkuyla titrerdi. Beyaz Kurt, arkadaşlarının yanına 
döndüğünde cevizleri elinden düşen Minik Sincap’ın 
arkasına bile bakmadan, ağlayarak oradan kaçtığını 
keyifle anlatırdı. Minik Sincap ise kendini o kadar 
korkmuş ve çaresiz hissederdi ki Beyaz Kurt karşısına 
çıktığında ne yapacağını şaşırırdı. 

 Mevsimler mevsimleri kovaladı. Beyaz Kurt, ne kadar 
süre geçtiğini bilemiyordu ama artık ne zaman 
ormanda gezintiye çıksa onu gören hayvanların ya 
yollarını değiştirdiklerini ya da onu görmemiş gibi 
yaptıklarını fark etmeye başladı. Beyaz Kurt, kendini 
gittikçe yalnız ve mutsuz hissetmeye başladı. Çok uzun 
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süredir kendinden güçsüz hayvanları rahatsız ederek 
eğlenmeye alıştığı için; başka nasıl eğlenileceğini de 
bilmiyordu. Galiba artık eğlenmenin ve kendini güçlü 
hissetmenin başka yollarını bulmalıydı.” 

• Hikâye canlandırma bittikten sonra aşağıdaki sorular 
öğrenciye yöneltilir:

 – Beyaz Kurt arkadaşlarına nasıl davranıyor? 
(öğrenciden yanıt gelmezse kaba davranıyor 
denilebilir.)

 – Beyaz Kurt, kendini güçlü hissetmek ve eğlenmek 
için kaba davranmak dışında neler yapabilir?

 – Minik Sincap neler hissetmiş olabilir?  
(Öğrenciden yanıt gelmezse ‘Üzgün, yalnız, 
çaresiz hissetmiş olabilir’ şeklinde örnek 
verilebilir.)

 – Minik Sincap kendini korumak için neler yapabilir?

 – Öğrenciden uygun yanıtlar gelmezse Minik 
Sincap, güvendiği birisine yaşadıklarını 
anlatabilir. Cesur olmaya çalışarak Beyaz Kurt’a 
yüksek sesle; “Benimle uğraşma ya da Hayır! 
Yapma” diyebilir. Beyaz Kurt’u umursamadan 
yoluna devam edebilir. Kendisini yalnız 
hissetmemek için arkadaş edinmeye çalışabilir.”

 – Beyaz Kurt, bundan sonra nasıl davranmalı?

• Son olarak “Bir çocuğun başka bir çocuğa vurması, 
onu iteklemesi, saçını çekmesi, oyuncağını elinden 
alması, onu oyuna almaması, ona kötü sözler 
söylemesi gibi durumlar zorbalıkla ilgilidir. Kaba bir 
davranışa zorbalık diyebilmemiz için onun bilerek, 
isteyerek ve tekrarlayan bir şekilde yapılmış olması ve 
zorbalık yapan kişinin diğerinden daha güçlü olması 
gerekir. Bu hikâyede de zorbalık yapan Beyaz Kurt ve 
zorbalığa maruz kalan ise Minik Sincap değil mi? Beyaz 
Kurt daha güçlüydü, Minik Sincap’ın üzüleceğini bildiği 
hâlde onu oyunlara almadı ve itekleyip düşürdü. Bunları 
daha önce de yapmıştı. İşte bu nedenle Beyaz Kurt’un 
davranışı bir zorbalıktır. Zorbalığa maruz kalan kişiler 
kendilerini üzgün, korkmuş, utanmış, yalnız, öfkeli ya 
da çaresiz hissedebilirler. Eğer sen de buna benzer 
bir durum yaşarsan bu duyguları hissetmen normal. 
Önümüzdeki günlerde bu tür durumlarda kendimizi 
korumak için neler yapabileceğimizi de konuşacağız. 
Farkına varmadan başka birilerine zorbalık yapabiliriz. 
Bu durumda da ne yapmamız gerektiğini birlikte 
öğreneceğiz.” diyerek hikâye etkinliği sonlandırılır.

• Sonrasında ‘Zorbalık mı Anlaşmazlık mı?’ 
oyununa geçilir. “Zaman zaman arkadaşlarımızla 
anlaşamadığımız durumlar yaşayabiliriz ama 
hatırlarsan akran zorbalığı ile arkadaşlar arası 
anlaşmazlık farklı şeylerdi (Oturumun başında 
arkadaşlar arası anlaşmazlık hakkında konuşulanlar 
tekrar hatırlatılır). Şimdi zorbalık ile anlaşmazlık 
arasındaki farkı daha iyi öğrenmek için bir etkinlik 
yapacağız.” 

• Daha önceden hazırlanan yeşil ve kırmızı fon 
kâğıdından kesilmiş kartlar öğrenciye verilir. Ek-
5’te yer alan senaryo cümleleri sırasıyla öğrenciye 
okunur: 

• İlk senaryoya ait cümle okunur. Öğrenciye; “Efe 
sınıflarına yeni gelen arkadaşı Buğra’yı hiçbir oyuna 

almak istemiyor ve Buğra, Efe’den korktuğu için bu 
durumu kimseye anlatamıyor. Bu durum bir zorbalık 
mı anlaşmazlık mıdır?” diye sorar ve “Eğer zorbalık 
diyorsan yeşil kartı, anlaşmazlık diyorsan kırmızı kartı 
havaya kaldırmanı istiyorum” der. 

• Kırmızı kartı kaldırırsa “Sence neden burada zorbalık 
yok?” diye sorulur. 

• Yeşil kartı kaldırırsa;

 – “Sence bu neden zorbalıkla ilgili? 

 – Burada zorbalık yapan kim?

 – Zorbalığa uğrayan kim?” 

soruları sorulur. Doğru yanıt verdiği için teşekkür 
edilir. 

• İkinci senaryoya ait cümle okunur.  “Defne ve Eylül 
aynı oyuncakla oynamak için birbirleri ile kavga 
ediyorlar ve öğretmen, oyuncakla ikisinin de bir süre 
oynamasına izin vermiyor. Sence bu zorbalık mı 
anlaşmazlık mıdır?” denir ve uygun kartı kaldırması 
istenir. 

• Kırmızı kartı kaldırırsa; “Sence neden zorbalık değil?” 
diye sorulur. Uygun yanıt gelmezse rehber öğretmen/
psikolojik danışman; “Burada biri diğerinden daha 
güçlü değil, ikisi karşılıklı anlaşmazlık yaşıyor değil mi?” 
der. 

• Yeşil kartı kaldırırsa; “Sence neden zorbalıkla ilgili?” 
diye sorulur.

• Üçüncü senaryoya ait cümle okunur. “Batuhan ne 
zaman Rüzgâr’ın yanından geçse Rüzgâr onu bilerek 
itip, yere düşürüyor. Sence bu zorbalık mı anlaşmazlık 
mıdır?” denir ve kartı kaldırması istenir.

• Kırmızı kart kaldırırsa “Sence neden burada zorbalık 
yok?” diye sorulur. 

• Yeşil kartı kaldırırsa; 

 –  “Sence bu neden zorbalıkla ilgili?”

 – “Sence Rüzgâr hangi duyguları hissetmiş olabilir?”

 – “Sen Rüzgâr’ın yerinde olsaydın hangi duyguları 
hissederdin?”

 – “Rüzgâr’ın yerinde olsaydın ne yapardın?”

soruları sorulur. Doğru yanıt verdiği için teşekkür 
edilir.

• Son iki senaryoda da benzer formatta devam edilerek 
etkinlik bitirilir. Etkinliğin sonunda; “Gördüğümüz 
gibi zorbalıkla anlaşmazlık birbirinden farklı şeylerdir. 
Zaman zaman arkadaşlarımızla tartıştığımız, 
anlaşamadığımız durumlar olabilir. Ama hiç kimsenin 
zorbalık yapmaya hakkı yoktur. Bugün seninle 
arkadaşlık ilişkilerimizi zorlaştıran zorbalığın ne olduğu 
hakkında konuştuk. Akran zorbalığı yapan ve zorbalığa 
uğrayan kişilerin kendilerini nasıl hissettiklerini 
öğrendik. Bugünkü etkinliklerimize katılımın için sana 
teşekkür ederim. …..günü görüşmek üzere.” diyerek 
oturum sonlandırılır.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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EK -2 // ARKADAŞLIK

Akran Zorbalığına Maruz Kalan Öğrenciler İçin Arkadaşlık İlişkilerini Güçlendirme Programı 15
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EK -3 // HİKÂYE GÖRSELİ

Akran Zorbalığına Maruz Kalan Öğrenciler İçin Arkadaşlık İlişkilerini Güçlendirme Programı16
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EK -4 // ÇOMAK KUKLA  



Akran Zorbalığı Yapan Öğrencilere Yönelik Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı18

Senaryo 1: Efe, birçok kez onlarla oyun oynamak isteyen Buğra’yı hiçbir oyuna almıyor. Buğra 
oldukça güçlü olan Efe’den korktuğu için bu durumu kimseye anlatamıyor.

Senaryo 3: Batuhan ne zaman Rüzgâr’ın yanından geçse Rüzgâr onu itip yere düşürüyor.

Senaryo 5: Asya’nın kuzeni boğuşmalı oyunları çok sevdiği için Asya’ya bu oyunlardan oynamak 
için ısrar ediyor ama Asya bu oyunlardan hoşlanmadığı için oynamayı kabul etmiyor.

Senaryo 2: Defne ve Eylül aynı oyuncakla oynamak için birbirleri ile kavga ettiler ve öğretmen, 
oyuncakla ikisinin de bir süre oynamasına izin vermedi.

Senaryo 4: Buse ve Yeliz kendilerinden daha iri göründüğü için Eren’e sürekli “şişman, şişman” 
diyorlar ve Eren bu yüzden sınıfta sürekli ağlıyor.

EK -5 // SENARYO CÜMLELERİ 
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3. OTURUM
DUYGULARIMI
FARK EDİYORUM
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AMAÇ

Bu oturum ile öğrencinin 
duyguları tanıması, duygularla 
ilgili kelime haznesinin gelişmesi 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Öğrenci, hangi durumlarda 
hangi duyguların yaşanacağını 
bilir.

• Kendi duygularını uygun şekilde 
ifade eder. 

• Farklı duyguların isimlerini tanır.

MATERYALLER

EK-6, EK-7, EK-8.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma. 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Rehber öğretmen/psikolojik danışman öğrenciyi 

görüşme odasına davet ettikten sonra bir önceki 
oturumda neler yaptıklarını hatırlatarak oturuma 
başlar. “Hatırlıyor musun bir önceki görüşmemizde 
bir hikâye okumuştuk. Hikâye zorbalık hakkındaydı. 
Zorbalığa uğrayan ve zorbalık yapan kişiler farklı 
duygular hissedebiliyorlardı. Mesela zorbalık yapan 
kişi kendini güçlü ya da eğlenmiş hissedebiliyordu. 
Ama zorbalığa maruz kalan kişiyse ne yazık ki 
eğlenmiyor; tam tersi kendisini üzgün, korkmuş, 
utanmış hissedebiliyordu. Şimdi bugün de duygularımız 
ile ilgili bazı oyunlar oynayacağız seninle. Hazır mısın? 
Çak yap!” şeklinde bir giriş yaptıktan sonra rehber 
öğretmen/psikolojik danışman Ek-6 ve Ek-7’de yer 
alan duygu ve yüz ifadesi kartlarını masanın üzerine 
karışık, bir şekilde arka yüzleri görünecek şekilde 
yerleştirir. 

• Sonra oyunun kurallarını anlatmaya başlar. “Bu, bir 
hafıza oyunu. Daha önce hafıza kartları ile oynadın 
mı? Burada iki farklı kart dizisi var. Dizinin birisinde çok 
komik tüylü bir canavarın, farklı duyguları yüz ifadesi 
ile bize anlatmaya çalıştığı kartlar var. (Kartlardan 
birkaç tanesini açıp gösterir. Sonra yerini değiştirerek 
tekrar masaya yerleştirir.) Diğer kart dizisindeyse 
sadece duygu ifadelerinin yer aldığı kartlar var. Şimdi 
ben onları bu masanın üzerine karışık bir şekilde 
yerleştirdim. Sen açtığın kartta tüylü canavarın 
hissettiği duyguyu söyleyip sonra da o duygu ile ilgili 
yüz ifadesini bulacaksın. Anlaştık mı?”

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Kartların sayısı (yani duygu ifadelerinin sayısı) 
öğrencinin bilişsel gelişim seviyesine ya da yaşına 
göre azaltılıp arttırılabilir. 

• Öğrenci kartları eşleştirdikten sonra kartlar ikili 
olarak masaya yerleştirilir ve öncelikli olarak hoşluk 
yaratan duygulardan (mutluluk gibi) başlamak üzere, 
daha sonraysa hoş olmayan duygulardan (korku, 
kızgınlık, üzüntü gibi) devam edilerek öğrenciye 
aşağıda yer alan sorular sorulur:

 – Sence canavar burada ne hissediyor olabilir?

 – Hadi biz de yüzümüzle bu duyguyu gösterelim! 
(Aynı anda hem öğrenci hem de rehber 
öğretmen/psikolojik danışman ilgili karttaki yüz 
ifadesini canlandırır. Rehber öğretmen/psikolojik 
danışman canlandırma yaparken biraz abartılı 
hareketler yaparak öğrenciyi güldürebilir.) 

 – Hadi şimdi sen de kendini MUTLU/ÜZGÜN/
KIZGIN/KORKMUŞ… hissettiğin bir olayı anlatır 
mısın? (Eğer öğrenci anlatırsa ‘Ne olmuştu, tam 
olarak neler hissetmiştin? Bu olay seni nasıl 
etkilemişti?’ gibi gerekli görülen sorularla devam 
edilir. Eğer öğrenci anlatmak istemezse; ‘Bu 
duyguyu hisseden/yaşayan birini gördün mü? Ne 
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olmuştu?’ gibi gerekli görülen sorular sorulur ve 
yeni bir duygu kartına geçilir.)

• Duygu kartları oyunu bittikten sonra, rehber 
öğretmen/psikolojik danışman öğrenciye Ek-8’de yer 
alan cümleleri okur. Her cümleyi okuduktan sonra;

 – Böyle bir durumla karşılaşsan hangi duyguyu 
hissederdin? diye sorar. Öğrencinin ilgili duyguyu, 
duygu kartları arasından seçmesini ve yanıtı kartı 
havaya kaldırarak vermesini ister. Oyun bütün 
cümleler bitene kadar devam ettirilir. 

 Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmana not: 
Rehber öğretmen/psikolojik danışman etkinlikte 
kalan zamana ve öğrencinin dikkat süresine göre 
kaç cümle okuyacağını belirleyebilir. 

Oyun bittikten sonra; 

 – Duyguların hakkında konuşmak nasıldı? 

 – Duyguların hakkında ailende kiminle en az 
konuşursun? 

 – Duyguların hakkında ailende kiminle en çok 
konuşursun?

Şeklinde sorular sorulur. “Bugün seninle farklı 
duygu isimlerini öğrendik, farklı durumlarda 
hissedebileceğimiz duygular hakkında konuştuk. 
Etkinliklere katılımın için sana teşekkür ederim. ……
günü görüşmek üzere.” diyerek oturum sonlandırılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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EK-6  // CANAVAR KARTLARI

MUTLU

KIZGIN

ŞAŞKIN

ÜZGÜN

KORKMUŞ

UTANMIŞ
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EK-7 // DUYGU KARTLARI

MUTLU

KIZGIN KORKMUŞ

ÜZGÜN

UTANMIŞŞAŞKIN
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EK-8  // SENARYO CÜMLELERİ

* Öğretmen size parmak boya/sulu boya etkinliği yapmanızı söyledi. Çok güzel bir şekilde etkinliğini 
tamamladın ve eve götüreceğin için çok heyecanlıydın. Ancak, arkadaşın, geçen gün de yaptığı gibi 
etkinliğini bilerek yırttı.

*  Senden büyük yaştaki kuzenin sürekli seni korkutucu videolar izlemeye zorluyor.

* Anneanne ve dedenin size ziyarete geleceğini öğrendin.

* Arkadaşın sana bir hediye verdi. 

* Yolda giderken bir köpek sana havladı. 

* Gece uyurken aniden şiddetli bir gök gürültüsü sesi duyuldu.

* Öğretmeniniz sınıfa renkli balonlarla girdi.  

* Annen sana söz verdiği yemeği pişirmedi. 

* Hafta sonu yağmur yağdığı için ailenle pikniğe gidemedin.

* Baban söz verdiği hâlde seni parka götürmedi.

* Çok istediğin bir oyuncağa hiç sahip olamayacağını öğrendin.

* En iyi arkadaşının bir başka şehre taşınacağını öğrendin. 

* Arkadaşların oyun oynarken seni oyuna almadılar. 

* Arkadaşının anlamadığı bir oyunu ona sen anlattın.

* Arkadaşın sana sormadan daha önce de yaptığı gibi oyuncağını aldı. 
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4. OTURUM
DUYGULARIMI
KUCAKLIYORUM
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AMAÇ

Bu oturum ile öğrencinin duygularını 
düzenleme konusunda beceri sahibi 
olması, özellikle öfke duygusunun 
ipuçlarını yakalaması ve öfkelendiği 
zamanlarda neler yapabileceğini 
öğrenmesi hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Duyguların bedeniyle olan 
ilişkisini fark eder.

• Duygularının nedenlerini bilir.
• Zorlayıcı duygularıyla uygun 

şekilde başa çıkması gerektiğini 
bilir. 

• Öfkenin bedensel ipuçlarını fark 
eder. 

• Öfkelendiği durumlarda 
kendisini sakinleştirme yollarını 
öğrenir. 

MATERYALLER

Makas, bir parça ip, birkaç boncuk, 
EK-9, EK-10, EK-11, EK-12, EK-13.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma. 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenciyi 

görüşme odasına davet ettikten sonra, önceki 
oturumun özeti ile başlar. “Önceki görüşmemizde 
seninle duygularla ilgili oyunlar oynamıştık, hatırlıyor 
musun? Farklı duygu isimleri öğrenmiştik, onları yüz 
ifadelerimizle canlandırmıştık. Hadi tahmin et, ben 
şu an ne hissediyor olabilirim?” (Rehber öğretmen/
psikolojik danışman birkaç duyguya dair yüz ifadesi ve 
beden duruşu yapar ve öğrencinin tahmin etmesini 
ister.) Öğrencinin doğru tahminlerinde “Tebrik ederim, 
hatırlıyorsun.” şeklinde geri bildirim verilir. Yanlış 
tahminlerinde ya da tahmin etmekte zorlandığında 
öğrenciye ipucu verilir. “O zaman şimdi de duygularla 
ilgili sana birkaç bilmece sorayım, bakalım bulabilecek 
misin? İşler yolunda gittiğinde beni hissedersin. Mesela 
sevdiğin birisini gördüğünde, sevdiğin bir yemeği 
yediğinde beni hissetmen gayet normal. Beni aşırı 
yaşamanın genelde bir zararı yoktur. Bil bakalım ben 
hangi duyguyum? (mutluluk). Kendini engellenmiş 
hissettiğinde, hakkını araman gerektiğinde, kendini 
savunman gerektiğinde beni hissedersin. Beni 
hissedince gergin bir yüz ifadesine sahip olursun. Diğer 
vücut kasların da gerilir. Beni aşırı şekilde hissedersen 
kendine ya da başkalarına zarar verebilirsin. Ama 
beni çok iyi anlarsan; sorunları çözmek için beni iyi 
kullanabilirsin. Bil bakalım ben hangi duyguyum? 
(öfke)”

• Sonrasında rehber öğretmen/psikolojik danışman; 
“Bugün de duygu lunaparkı isimli bir oyun oynayacağız. 
Yani duygularla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. 
Hazır mısın? Oyunu anlatmaya başlıyorum.” şeklinde 
giriş yapar ve Ek-9’da yer alan duygu lunaparkı oyun 
kâğıdını masaya yerleştirir. Oyun pullarını oyun 
kâğıdının yanına koyar. (Oyun pulları ve oyun kartları 
rehber öğretmen/psikolojik danışman tarafından 
oturum öncesinde kesilip hazırlanmalıdır.)

• “Şimdi önce hangi oyuncunun başlayacağına karar 
vereceğiz (taş, kâğıt, makas oyunu ile ilk başlayacak 
oyuncu seçilebilir). Kırmızı ve mavi renkteki 2 pul 
oyuncular içindir. İstediğin renkteki pulu seçebilirsin 
(Diğer rengi de rehber öğretmen/psikolojik danışman 
alır). İlk başlayacak oyuncu küpü atar. Küpün üstündeki 
sayı kadar kutucuk ilerler ve ekte yer alan kartlardan 
birini seçer. Kartta yazan yönergeye göre hareket 
eder. Kartta yazan yönergeye uygun davranan oyuncu 
bir sarı pul kazanır, yönergeyi yapmayan oyuncu sarı 
pul kazanamaz. Lunaparkın çıkışına ilk ulaşan oyuncu 
fazladan 5 pul daha kazanır ve oyunculardan biri çıkışa 
ulaşmayı başardığında oyun biter. Oyunun sonunda en 
çok sarı pul kazanmış olan oyuncu, oyunu kazanmış 
olur.” Psikolojik danışman /rehber öğretmen oyunla 
ilgili açıklamayı göstererek yapar. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın pulları 
kesecek kadar vakti olmazsa pul yerine anaokulu 
sanat malzemeleri içinden çeşitli materyaller 
seçebilir. Örneğin boncuk, küçük taşlar, renkli 
ponponlar… gibi. Duygu lunaparkı oyun kâğıdının 
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renkli çıktısını alma imkânı yoksa rehber öğretmen/
psikolojik danışman, öğrenci ile ya da etkinlik 
öncesinde tek başına boyayabilir. 

• Ek-12’de yer alan kartlarda yazan yönergeler dörde 
ayrılır: 

a. İlk grupta yer alan kartlar bir örnek durum 
verip “Bu durumda ne hissedersin ve 
vücudunda neler olur?” sorusu sorulur. (Bu 
sorunun anlaşılmaması durumunda şu sorular 
sorulabilir: Bu duyguyu vücudundaki hangi 
belirtilerden anlayabilirsin, yüz ifaden nasıl 
olur?)

b. İkinci gruptaki kartlarda yine örnek bir durum 
verip “Bu durumda ne hissedersin ve neden 
böyle hissediyor olabilirsin?” şeklindedir. 

c. Üçüncü gruptaki kartlardaysa örnek bir 
durum verilip “Bu durumda ne hissedersin ve 
neler yapabilirsin?” sorusu sorulur. Öğrenci 
neler yapılabileceğiyle ilgili sorulara yanıt 
vermekte zorlanırsa rehber öğretmen/
psikolojik danışman, ekte yer alan sakinleşme 
kartlarında yazan yöntemlerden önerebilir. 

d. Dördüncü gruptaki kartlarsa öğrencinin 
gevşemesi ve eğlenmesini sağlayacak 
yönergeler şeklindedir. Örneğin, odanın içinde 
tavşan gibi zıplayarak dolaş gibi. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: Duygu 
lunaparkı oyunu süre olarak uzarsa oyunun bitiş 
çizgisine varmadan oyun sonlandırılabilir.

• Duygu lunaparkı oyunu bittikten sonra, Ek-13’te 
yer alan sakinleşme kartları masaya konulur ve 
kartlar öğrenci ile birlikte incelenir. Kendisini 
kızgın hissettiğinde bu yöntemlerden hangilerinin 
işe yarayabileceği sorulur. Hatta uygun olan 
yöntemlerden bazıları oturum sırasında canlandırma 
şeklinde denenebilir. “Benim senin anne/baban 
olduğumu hayal et. Sen çizgi film izlerken, uzun süredir 
çizgi film izlediğini söyleyerek gelip, televizyonu 
kapattım. Sen de bana kızdın. Buradaki yöntemlerden 
hangisi sakinleşmene yardımcı olur?” Rehber 
öğretmen/psikolojik danışman ebeveyn cümlesini 
söyleyerek, televizyonu kapatıyormuş gibi yapar, 
öğrenciyi kartlarda yer alan yöntemlerden birini 
seçmesi için yönlendirir ve ikinci senaryoya geçer. 
“Şimdi de seni kızdıran küçük kardeşin olduğumu 
hayal et. Diyelim ki öğretmeniniz 23 Nisan için bir 
resim çizmenizi istemişti. Sen çizdiğin resmi çok 
beğendin ve okula götürmek için sabırsızlanıyordun. 
Ama küçük kardeşin yanlışlıkla resminin üzerine 
süt döktü”. İkinci canlandırma da bittikten sonra, 
bu yöntemleri unutmaması için bu kartlardan bir 
maskot yapacaklarını açıklar ve maskot yapmak için 
gereken malzemeleri (makas, bir parça ip, birkaç 
boncuk) getirir. Öğrenci ile birlikte her bir kartın sol 
üst köşelerinde yer alan delikten ip geçirilir, kart 
dizisinin önüne ve arkasına boncuklar dizilebilir. Kart 
dizisinden oluşan maskot, eve giderken yanında 
götürmesi için öğrenciye verilir. 

• “Bugün seninle duygularımızı keşfetmeye devam 
ettik, farklı duygular hissettiğimizde bedenimizde 
ne tür tepkiler olduğunu, duygularımızı nasıl kontrol 
edeceğimizi konuştuk. Öfkelendiğimiz zamanlarda 
nasıl sakinleşeceğimizi öğrendik. Bugünkü katılımın 
için teşekkür ederim. ……günü görüşmek üzere.” 
diyerek oturum sonlandırılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.



EK -9 // DUYGU LUNAPARKI
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EK-10 // KÜP ÇİZİMİ
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EK -11 // PUL ÇİZİMLERİ
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EK -12 // DUYGU KARTLARI

Diyelim ki tüm arkadaşlarını anne 
babaları zamanında almaya gelmişti. 
Ama senin annen/baban biraz ge-

cikmişti. Ne hissedersin? Bu duyguyu 
hissettiğinde vücudunda neler olur?

Diyelim ki kardeşin, eşyalarını izinsiz 
alıyor. Ne hissedersin? Bu duyguyu 

hissettiğinde vücudunda neler olur?

Diyelim ki arkadaşın, en sevdiğin 
oyuncağını kırdı. Ne hissedersin ve 
neden böyle hissediyor olabilirsin?

Diyelim ki en sevdiğin arkadaşın ile 
lunaparkta karşılaştın. Ne hissedersin 
ve neden böyle hissediyor olabilirsin?

Diyelim ki arkadaşın, etkinlik sırasında 
boyalarını seninle paylaştı. Ne his-

sedersin? Bu duyguyu hissettiğinde 
vücudunda neler olur?

Diyelim ki arkadaşın, saçını çekti ve 
canın çok yandı. Ne hissedersin? Bu 
duyguyu hissettiğinde vücudunda 

neler olur?

Diyelim ki oyun parkında yere dü-
şen ve gözleri görmeyen bir çocuğa 

yardım ettin. Ne hissedersin ve neden 
böyle hissediyor olabilirsin?

Diyelim ki en yakın arkadaşın sana bir 
hediye aldı. Ne hissedersin ve neden 

böyle hissediyor olabilirsin?



Akran Zorbalığı Yapan Öğrencilere Yönelik Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı 33

EK -12 // DUYGU KARTLARI

Diyelim ki hastalanıp okula geleme-
diğin hafta, tüm arkadaşların senin 
için bir geçmiş olsun kartı hazırlayıp 

sana hediye ettiler. Ne hissedersin ve 
neden böyle hissediyor olabilirsin?

Diyelim ki annen, beslenmene meyve 
koymayı unutmuştu ve hiçbir arkada-
şın seninle meyvesini paylaşmak iste-
medi. Ne hissedersin ve neden böyle 

hissediyor olabilirsin?

Diyelim ki arkadaşların etkinliklerde 
ne zaman geride kalsan seninle alay 
ediyorlar. Ne hissedersin ve neler ya-

pabilirsin?

Diyelim ki arkadaşın, uzun süre salın-
cakta sallandığı hâlde sırayı bir türlü 
sana vermiyor. Ne hissedersin ve ne-

ler yapabilirsin?

Diyelim ki sınıf arkadaşın, senin blok-
lardan yaptığın dev kuleyi bilerek yıktı. 
Ne hissedersin ve neler yapabilirsin?

Diyelim ki kuzenin çoğu zaman yaptığı 
gibi seni oyuna almadı. Ne hissedersin 

ve neler yapabilirsin?

Diyelim ki arkadaşın, yemekhanede 
senin tabağına bilerek peçete attı. Ne 

hissedersin ve neler yapabilirsin?

Diyelim ki arkadaşın, tuvalette sürekli 
senin üzerine su atıyor. Ne hissedersin 

ve neler yapabilirsin?
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Bir gözünü aç, diğer gözünü kapat.

Yanında elma ağacı olduğunu düşün, 
haydi şimdi elmaları topla.

Şimdi denizde yüzüyormuş gibi yap.

Bir renk seç. Örneğin kırmızı olsun, 
ben 5’e kadar sayarken şimdi bu oda-
da kırmızı bir nesne bulup bana getir.

Şimdi sıcak bir kumun üzerinde yürü-
yormuş gibi yap.

En sevdiğin dans figürünü yap.

EK -12 // DUYGU KARTLARI
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EK -13 // SAKİNLEŞME KARTLARI
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EK -13 // SAKİNLEŞME KARTLARI
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5. OTURUM
EMPATİ
KURUYORUM



Akran Zorbalığı Yapan Öğrencilere Yönelik Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı 39

AMAÇ

Bu oturum ile öğrencinin 
başkalarının duygularını anlaması, 
başkalarının duygularının nedenlerini 
öğrenmesi, empati kavramını hikâye 
etme ve örnek olay gibi yöntemlerle 
somut bir şekilde kavraması 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Bir olay ya da durumla ilgili 
başkalarının duygularını açıklar.

• Başkalarının duygularının 
nedenlerini açıklar.

MATERYALLER

Karton kâğıt, makas, yapıştırıcı, EK-
14, EK-15.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma. 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Öğrenci, görüşme odasına davet edildikten sonra 

genel bir selamlaşmadan sonra, rehber öğretmen/
psikolojik danışman önceki oturumun özetini 
yapar: “Hatırlıyor musun, önceki görüşmemizde 
farklı duygular hissettiğimizde vücudumuzda 
hangi tepkilerin olduğunu öğrendik, duygularımızın 
nedenlerini ve bizi zorlayan duygularla nasıl başa 
çıkabileceğimizi öğrendik. Özellikle öfkelendiğimiz 
zamanlarda kendimizi nasıl sakinleştirebileceğimizi 
konuştuk. Şimdi, sana ‘Kurabiye Nefesi’ isimli bir oyun 
öğreteceğim. Kendini öfkeli hissettiğin zamanlarda 
sakinleşmek için bunu deneyebilirsin. Şimdi annenin en 
sevdiğin kurabiyelerden yaptığını hayal et. Kurabiyeleri 
fırından yeni çıkarmış. Nefis bir koku yayılıyor etrafa. 
Hadi şimdi bu kokuyu içine çek. Hadi tekrar kokuyu 
içimize çekelim. Kurabiyeler nefis görünüyor, onları 
hemen yiyelim ama bir dakika, kurabiyeler çok sıcak. 
Önce onları soğutmamız gerek. Hadi üfleyelim ve 
soğutalım. Şimdi ikisini arka arkaya yapalım. Önce 
derin bir nefes alarak kokuyu içimize çekelim ve 
aldığımız nefesi yavaşça üfleyerek kurabiyeleri 
soğutalım.” Bu egzersiz birkaç kez arka arkaya yapılır. 

• Sonrasında rehber öğretmen/psikolojik danışman 
Kaplan Kapi ve Zebra Zebi’nin hikâyesine ait olan 
Ek-14’teki görseli masanın üzerine koyarak hikâyeyi 
okumaya başlar. Hikâyeye başlamadan önce 
hikâyenin içinde gizlenmiş bazı bilgilere yer verildiğini 
ve bu bilgileri hikâye okunduktan sonra birlikte 
bulacaklarını söyler. 

 “Çok uzak diyarlarda yemyeşil ağaçların, rengârenk 
çiçeklerin, binbir çeşit meyve ağaçlarının bulunduğu, 
içinden serin suların aktığı bir orman varmış.
Bu güzel ormanda tüm hayvanların bir arada 
oynadıkları, eğlenceli vakit geçirdikleri, kahkahalar 
attıkları kocaman bir oyun parkı varmış. Bu oyun 
parkının içinde neler yokmuş ki! Su kaydırakları, ağaç 
dallarından salıncaklar, uçsuz bucaksız çimenler… “ 
Günlerden bir gün ormanda yaşayan tüm hayvanlar her 
zamanki gibi eğlenceli vakit geçirmek için oyun parkına 
doğru yola çıkmış. 
Zebra Zebi de arkadaşlarıyla oyun oynamak için 
neşeyle evden çıkmış ve oyun parkına gelmiş. Büyük 
bir sevinçle su kaydıraklarına doğru koşmaya başlamış 
ve kaydırağın tam önünde sıraya girmiş. Fakat o da 
ne! İşler Zebra Zebi’nin hayal ettiği gibi gitmemiş. 
Tam kayma sırası Zebra Zebi’ye gelmiş ki Kaplan Kapi 
kükreyerek ve Zebra Zebi’yi iterek;
- “Dur Bakalım Çizgili, önce ben kayacağım” demiş.
Zebra Zebi korkarak;
- “Ama sıra bendeydi”, diyebilmiş.
Kaplan Kapi; 
- “Sen git o çizgili pijamalarınla evde uyu” diyerek 
gülmüş. Bunu duyan diğer hayvanlar da kahkahalarla 
gülmeye başlamışlar.
Zebra Zebi o kadar utanmış ki, boynu bükük bir 
şekilde en sevdiği kaydıraktan bir kez bile kayamadan 
salıncaklara doğru yürümeye başlamış. Salıncağa 
binen Zebra Zebi, en azından ben de salıncakta 
sallanırım, diye düşünmüş. Ve ormanın mis gibi 
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havasını içine çekerek sallanmaya başlamış. İşte o 
sırada, Kaplan Kapi güçlü ayaklarıyla koşarak Zebra 
Zebi’ye;
- ‘Sen hâlâ burada mısın çizgili?’ diyerek onu 
salıncaktan itmiş. Yerdeki su birikintisine düşen ve 
sırılsıklam olan Zebi, çaresizce evine doğru yol almış. 
Eve gelip üzgün bir şekilde oyuncaklarıyla oynamaya 
dalan Zebi, birden dışarıdan sesler duymuş. Hemen 
pencereye koşan Zebi, tüm hayvanların telaş içinde bir 
o yana, bir bu yana koşuşturduklarını görmüş.
O sırada Gözcü Kartal ‘Kaplan Kapi’nin kardeşi 
kayboldu. Hava kararmadan herkes onu aramaya 
başlasın!’ diyerek gökyüzünde uçuyormuş. ‘Şimdi 
Kaplan Kapi kardeşi kaybolduğu için çok üzülmüştür’ 
diye düşünmüş Zebi. Acaba “Ben nasıl yardım 
edebilirim?” diye düşünerek ormanda Kaplan 
Kapi’nin kardeşini aramaya başlamış. Tüm hayvanlar 
ormanın dört bir köşesine dağılarak yavruyu aramaya 
devam etmişler. Ancak hava kararmasına rağmen 
yavru kaplan hâlâ bulunamamış. Kaplan Kapi çok 
üzgünmüş ve etrafındaki herkesten ağlayarak yardım 
istiyormuş. Ancak akşam olmuş ve diğer hayvanlar da 
yoruldukları için aramayı bırakıp evlerine dönmüşler. 
O sırada Kaplan Kapi, çaresizce ormanda bir başına 
kalmış. Sadece Zebra Zebi yavru kaplanı aramaya 
devam etmiş. Hava karardığı için artık göz gözü 
görmüyormuş, yalnızca gökyüzündeki ayın parlak 
ışıkları altında Zebra Zebi’nin çizgileri parıl parıl 
parlıyormuş. O sırada kocaman bir ağacın altında 
ağlayan yavru kaplan, ağaçların arasında parlayan 
birinin kendisine doğru geldiğini görmüş, bunun Zebra 
Zebi olduğunu fark etmiş ve “Buradayım, buradayım” 
diyerek bağırmış ve ona doğru koşmaya başlamış. 
Yavru Kaplan Zebra Zebi’ye koşarak sarılmış ve Zebi 
onu sırtına alarak Kaplan Kapi’nin olduğu yere kadar 
götürmüş. O sırada ormanın ortasında çaresizce 
ağlayan Kaplan Kapi, kendisine doğru gelen Zebra 
Zebi’yi ve sırtındaki kardeşini görünce sevinç çığlıkları 
atmış. Yavru kaplan ormanın içerisinde kaybolduğunu 
ve bir ağacın altında uyuyakaldığını, ancak 
uyandığındaysa havanın çoktan karardığını ve Zebra 
Zebi’nin ay ışığında parlayan çizgilerini görüp ona 
doğru koştuğunu anlatmış. “Biliyor musun? Beni Zebra 
Zebi kurtardı. O artık benim kahramanım” demiş. 
Kaplan Kapi, sabahki davranışları için çok utanmış. 
Zebi’nin yanına giderek; 
- “Ben senin oyun parkında oynamana izin 
vermemiştim ama sen kardeşimi bulmama yardım 
ettin. Bunu neden yaptın?” diye sormuş. Zebi de; 
- “Kardeşin kaybolduğunda çok üzülmüş ve korkmuş 
olmalısın. Ben de senin yerinde olsam böyle 
hissederdim. Ayrıca yavru kaplan da ormanda tek 
başına çok korkmuştur diye düşündüm ve aramaya 
devam ettim.” demiş. Kaplan Kapi;
- “Sabah oyun parkında oynamana izin vermediğimde 
sen de çok üzülmüş olmalısın. Seninle çizgili diyerek 
dalga geçtiğimde de utandın sanırım. ‘Bunu daha 
önce düşünemediğim için özür dilerim’” demiş ve yarın 
onu salıncakta kendisinin sallayacağına söz vermiş. 
Zebi de; “Peki o zaman anlaştık” diyerek sevinç içinde 
evine dönmüş. Kapi bu olaydan sonra, yaptığı şeyler 
karşısında başkalarının duygularını ve düşüncelerini 

önemsemenin ne kadar önemli olduğunu iyice 
öğrenmiş. 

• Hikâye bittikten sonra aşağıda yer alan sorular 
öğrenciye sorulur:

 – Kaplan Kapi, Zebra Zebi’ye neler yaptı?
 – Zebra Zebi neler hissetmiş olabilir?
 – Sen Zebra Zebi’nin yerinde olsaydın neler 

hissederdin?
 – Kaplan Kapi hatasını nasıl anladı?

Hikâye ile ilgili sorular üzerinde konuşulduktan sonra 
öğrenciye hikâyeyi beğenip beğenmediği sorulur ve 
empati çarkı oyununa geçilir. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Ek-15’te yer alan empati çarkı çiziminin çıktısı 
oturum öncesinde alınmalı ve yuvarlak şekilde 
kesilerek aynı ebatta kesilmiş karton kâğıt üstüne 
yapıştırılmalıdır. Kartonun üzerine yapıştırılan 
çarkın ortasındaki yuvarlak delinmeli ve ekte yer 
alan ok, kartondan kesilen ince bir parça üzerine 
yapıştırılarak ve bu yuvarlaktan geçirilerek çarka 
sabitlenmelidir. 

• Rehber öğretmen/psikolojik danışman, empati çarkı 
oyununun kurallarını anlatır: “Şimdi ben burada yer 
alan oku çevireceğim. Ok, hangi cümlenin üzerine 
gelirse yüksek sesle sana o cümleyi okuyacağım. 
Buradaki cümlelerde bazı olay ve durumlar yazılı. 
Sen de bu olay ya da durumlardaki kişilerin neler 
hissetmiş olabileceğini tahmin etmeye çalışacaksın. 
Doğru tahmin edersen bir pul kazanacaksın. Yanlış 
tahmin edersen pul kazanamayacaksın. Oyun sonunda 
eğer elindeki pullar 5’ten fazlaysa sürpriz bir ödül 
kazanacaksın.”

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Sürpriz ödül, en iyi empati çarkı oyuncusu yazılı 
renkli kartonlardan yapılmış bir taç olabilir (Bu 
tacın hazırlanması için okul öncesi öğretmeninden 
yardım alınabilir). Öğrencinin cinsiyetine ve 
ilgi alanına göre seçilmiş küçük bir çıkartma/
yapıştırma ya da renkli bir balon olabilir. Oyun 
pulları okul öncesi sanat malzemeleri içinden 
alınabilir. 

• Öğrencinin etkinlikle ilgili düşünceleri alındıktan 
sonra; “Bugün seninle başkalarının duygu ve 
düşüncelerine saygı duymanın önemi ile ilgili etkinlikler 
yaptık. Katılımın için sana teşekkür ederim. ….günü 
görüşmek üzere.” diyerek oturum sonlandırılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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EK -14 // KAPLAN KAPİ VE ZEBRA ZEBİ HİKÂYESİ
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EK -15 // EMPATİ ÇARKI
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6. OTURUM
FARKLILIKLARA
SAYGI DUYUYORUM
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AMAÇ

Bu oturum ile öğrencinin, 
insanların farklı özelliklere sahip 
olabileceklerini, farklı özelliklere 
sahip olmanın bir eksiklik 
olmadığını, farklı özelliklere saygı 
göstermenin önemini kavraması 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Kendisinin farklı özellikleri 
olduğunu bilir. 

• Her bireyin kendine özgü 
özellikleri olduğunu fark eder.

• Farklılıklara saygı gösterilmesi 
gerektiğini anlar. 

MATERYALLER

EBA TV Kıpırdak ile Şıpırdak’ın 
farklılıklara saygı videosu, EK-16, 
EK-17, EK-18.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Öğrenci görüşme odasına davet edildikten sonra 

geçen haftaki oturumun özeti rehber öğretmen/
psikolojik danışman tarafından yapılır. “Hatırlıyor 
musun önceki görüşmemizde başkalarının duygularını 
fark etmenin önemli olduğunu konuşmuştuk. Kaplan 
Kapi da başta Zebra Zebi’nin çizgileri ile dalga geçmişti 
ve onun üzüleceğini düşünmemişti ama sonra hatasını 
anlamıştı. Zebra Zebi’nin çizgileri onu diğerlerinden 
farklı yapıyor belki ama yavru kaplan o çizgiler 
sayesinde kurtulmuştu hatırlıyor musun?”

• “Şimdi seninle kısa bir çizgi film izleyeceğiz. Bittikten 
sonra bu çizgi filmin neyle ilgili olduğunu tahmin 
etmeye çalışacağız, bakalım kim önce tahmin 
edecek, hazır mısın?” şeklinde bir giriş yapıldıktan 
sonra Eba TV’den Kıpırdak ile Şıpırdak’ın farklılıklara 
saygı videosu açılır ve öğrenciyle birlikte izlenir. 
Video bittikten sonra öğrencinin tahmini sorulur. 
Öğrencinin tahmininden sonra rehber öğretmen/
psikolojik danışman; “Dikkat ettiysen maymunlardan 
birinin eli yoktu, diğer maymun yürüyemiyordu ve 
üçüncü maymununsa gözleri görmüyordu. Yani onlar 
diğer insanlardan farklıydılar. Tıpkı Zebra Zebi gibi. 
Ama arkadaşları onları bu farklı özellikleri nedeniyle 
dışlamadı ve tam tersi onlarla hem arkadaşlık 
yaptılar hem de onlara yardım ettiler. Çeşitlilik iki ya 
da daha fazla şey arasındaki farkı ifade eder. Bütün 
canlılarda çeşitlilik vardır. Örneğin; bitkilerde çeşitlilik 
şu şekildedir: Ağaçlar, çalılar, çimenler, çiçekler. 
Hayvanlarda da çeşitlilik vardır. Mesela köpeklerde 
çeşitlilik küçük, orta ya da büyük boy köpekler, uzun 
tüylü ya da kısa tüylü köpekler şeklinde olabilir. Aynı 
şekilde insanlar da ten rengi, göz rengi, boy uzunluğu, 
saç biçimi gibi fiziksel özellikler yönünden birbirinden 
farklı olabilir ve bu farklılıklar dünyadaki çeşitliliğe katkı 
sağlar. Hiç kimse farklı bir özelliğe sahip olduğu için 
kendisini kötü hissetmemelidir.” şeklinde bir açıklama 
yapar. 

• “Şimdi sana ‘Farklılıklar Ormanı’ isimli bir hikâye 
anlatacağım. Beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Çünkü 
sen bu hikâyede dedektif rolündesin. Hikâye bittikten 
sonra sana bazı sorular soracağım ve bakalım bu 
soruların yanıtlarını bulabilecek misin?” der, Ek-16’da 
yer alan hikâyeye ait görseli masanın üzerine koyar ve 
hikâyeyi okur:

• “Büyük bir gölün olduğu, ağaçların, hayvanların 
yaşadığı çok güzel bir orman varmış. Bu hayvanlar 
aralarında oyunlar oynar, çok eğlenirlermiş. Ormandaki 
hayvanlar suda oynamayı, gölde yüzmeyi çok 
severlermiş. Bir gün Tavşan sabah erkenden uyanmış. 
Uyanır uyanmaz elini yüzünü yıkamak için banyoya 
giderken ayağı, akşam yerde unuttuğu oyuncağına 
takılıp düşmüş. O sırada gözlüğünü takmadığını fark 
etmiş. Annesine seslenmiş: “Anne! Anne! Gözlüğüm 
nerede?” diye sormuş. Annesi; “Gözlüğün yatağının 
başucunda. Sabah uyanır uyanmaz ilk önce gözlüğünü 
takmalısın. Biliyorsun gözlüğün olmadan görmekte 
zorlanıyorsun.” diye cevaplamış. Tavşan; “Tamam 
anneciğim artık daha dikkatli olacağım.” demiş. 
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Annesi gözlüğünü vermiş ve tavşan elini yüzünü 
yıkamak için banyoya gitmiş. Tavşan ve arkadaşı 
Fare daha önce kararlaştırdıkları gibi bugün göle 
yüzmeye gideceklermiş. Tavşan çantasını, kolluklarını 
ve havlusunu alarak patikanın başında Fareyi 
beklemeye başlamış. Fare de o sırada evinde deniz 
topunu, atıştırmalık için de yiyeceklerini hazırlayarak 
arkadaşı tavşanın yanına gitmiş. Tavşan ve Fare 
patikada ilerlerken karşılarına Fil çıkmış. Fil; “Sizi 
gördüğüme çok sevindim. Nereye gidiyorsunuz böyle?” 
diye sormuş. Tavşan; “Göle yüzmeye gidiyoruz.” diye 
cevaplamış. Fil; “Ben de gelebilir miyim sizinle?” diye 
sormuş. Tavşan ve Fare; “Hayır! Sen kocamansın, 
göle sığmazsın!” demişler. Bunları duyan fil çok 
üzülmüş. Hortumunu kıvırarak sessizce arkasını 
dönüp uzaklaşmış. Tavşan ve Fare, File aldırmadan 
yollarına devam etmişler. Göle yaklaşırken karşılarına 
Zürafa çıkmış. Zürafa; “Göle yüzmeye mi gidiyorsunuz? 
Ben de eşyalarımı alıp geliyorum. Beni de bekleyin.” 
demiş. Fare; “Hayır! Sen çok uzunsun, boynun dışarda 
kalır yüzemezsin ki.” demiş. Zürafa üzülmüş. Kafasını 
yere eğerek oturmuş ve öylece kalakalmış. Fare ve 
Tavşan; “Bugün de herkes yüzmek istiyor.” diyerek 
gülmüşler. Göle ulaşan Fare ve Tavşan neşeyle göle 
atlamış ve oynamaya başlamışlar. Ancak Tavşanın 
unuttuğu bir şey varmış. Göle atlarken gözlüğünü 
çıkarmayı unutmuş. Gözlüğü gölün derin sularında 
kaybolurken, Tavşan; “Eyvah! Gözlüğüm suya düştü!” 
diyerek bağırmaya başlamış. Sesleri duyan Fil ve 
Zürafa göle doğru koşarak gelmişler. Bakmışlar ki 
Tavşanın gözlüğü gölün derinliklerinde kaybolmuş. 
Fil hemen gölün kenarına giderek hortumu ile gölün 
suyunu çekmeye başlamış. Tavşanın gözlüğünü tam 
yakaladığı sırada Fil öyle bir hapşırmış ki, gözlük çam 
ağacının tepesine fırlamış ve bir dalda asılı kalmış. 
Bunu gören Zürafa uzun boyunu kullanarak gözlüğü 
ağacın tepesinden almış ve Tavşana vermiş. Tavşan, 
Fil ve Zürafaya söylediklerini hatırlayınca pişman 
olmuş ve yaptıklarından çok utanmış. Fare, Tavşana 
şöyle demiş: “Biz onlara sen kocamansın, sen uzun 
boylusun diyerek onlarla dalga geçtik ve yanımıza 
gelmelerine izin vermedik. Ama bak onlar bize yardım 
ettiler.” Tavşan ve Fare yaptıkları hatayı anlamışlar. 
Başkalarının farklılıklarına saygı duymayı, onların 
fiziksel özellikleriyle dalga geçmemeyi öğrenmişler. 
Böylece kendilerinden farklı özelliklere sahip 
başkalarıyla da arkadaş olabileceklerini öğrenmişler.”

• Hikâye bittikten sonra, aşağıda yer alan sorular 
öğrenciye yöneltilir:

 – Tavşan ve fare file ‘sen şişmansın’ dediklerinde 
sence fil kendini nasıl hissetmiştir?

 – Tavşan ve fare zürafaya ‘sen uzunsun’ 
dediklerinde sence zürafa kendini nasıl 
hissetmiştir?

 – Tavşan ve fare hikâyenin sonunda neyi fark 
ettiler?

 – Sen etrafında farklı özelliği olan birini tanıyor 
musun? (Öğrenci evet yanıtını verirse aşağıdaki 
sorular ile devam edilir.) (Hayır yanıtını verirse 
sonraki görüşmelere kadar etrafında farklı 
özelliği olan birisi olup olmadığını ve diğerlerinin 

bu kişiye nasıl davrandığını gözlemlemesi 
istenir.) 

 – Nasıl farklı bir özelliği var? 
 – Sence bu farklılığı ile ilgili insanlar ona nasıl 

davranıyorlar?
 – Sen ona nasıl davranıyorsun?
 – Sence nasıl davranmak gerekir? (Öğrenciden 

beklenen yanıt gelmezse rehber öğretmen/
psikolojik danışman açıklar). 

• Öğrenci ile birlikte hikâyeye ait sorular tartışıldıktan 
sonra; “Şimdi son olarak seninle küçük bir oyun daha 
oynayacağız.” der ve Ek-17’de yer alan hayvan kartları 
ile farklılık kartlarını masanın üzerine yerleştirir. 
Birbiriyle ilişkili kartları eşleştirmesini ve bu iki kart 
arasında nasıl bir ilişki olduğunu tahmin etmesini 
ister. “Buradaki hayvanlar çok üzgün. Birazdan hep 
birlikte Bilge Baykuş’a gidip dertlerini anlatacaklar. 
Hadi onlara yardımcı olalım.”

• Hayvan kartlarından birincisinde boynunun eğri 
olması nedeniyle üzgün olan bir deve resmi vardır. 
Deveye ait farklılık kartındaysa: Çölde yolculuk yapan 
bir deve resmi vardır. Farklılık kartının arkasında 
“Sevgili Deve, boynun eğri olduğu için üzülüyorsun 
ama hörgücün sayesinde sıcak çöllerde uzun 
süre susuzluğa dayanabiliyorsun. Bu da seni diğer 
hayvanlardan farklı ama güçlü yapan bir özelliğin” 
cümlesi yazılıdır. Hayvan kartlarının ikincisinde 
boynunun uzun olması nedeniyle üzgün bir zürafa 
resmi vardır. Zürafaya ait farklılık kartındaysa, çok 
yüksek bir ağaçtan yaprak koparıp yiyen bir zürafa 
resmi vardır. Farklılık kartının arkasında; “Sevgili 
zürafa, boynun uzun olduğu için üzülüyorsun ama uzun 
boynun sayesinde yüksek dallardan yiyecek koparıp 
yiyebiliyorsun. Bu da seni diğer hayvanlardan farklı 
ama güçlü yapan bir özelliğin” cümleleri yazılıdır. 
Hayvan kartlarının üçüncüsünde, bacaklarının kısa 
olmasından şikâyet eden ve bu duruma üzülen bir 
tavşan resmi vardır. Farklılık kartındaysa kendisini 
kovalayan avcıdan hızlıca kaçan bir tavşan resmi 
vardır. Farklılık kartının arkasındaysa: “Sevgili Tavşan, 
bacakların kısa olduğu için üzülüyorsun ama kısa ön 
bacakların sayesinde çok hızlı zıplayarak avcılardan 
kaçabiliyorsun. Bu da seni diğer hayvanlardan farklı 
ama güçlü yapan bir özelliğin” cümleleri yazılıdır. 
Hayvan kartlarının dördüncüsünde sırtında 
kabuk taşımak zorunda olduğu için üzgün olan bir 
kaplumbağa resmi vardır. Farklılık kartındaysa, 
bir tehlike durumunda kabuğunun içine çekilmiş 
bir kaplumbağa resmi vardır. Farklılık kartının 
arkasındaysa: “Sevgili kaplumbağa, sırtında kabuğun 
olduğu için mutsuzsun ama dışarıda bir tehlike 
hissettiğinde kabuğunun içine saklanabiliyorsun. Bu 
da seni diğer hayvanlardan farklı ama güçlü yapan bir 
özelliğin.” cümleleri yazılıdır. 

• Öğrenci birbiriyle ilişkili hayvan ve farklılık kartlarını 
eşleştirdikten sonra rehber öğretmen/psikolojik 
danışman ile birlikte karşılıklı canlandırma yaparlar. 
Rehber öğretmen/psikolojik danışman elinde Ek-
18’de yer alan Bilge Baykuş çomak kuklasını tutar. 
Rehber öğretmen/psikolojik danışman ilk kartı 
göstererek “Bu hayvanlar üzgün çünkü arkadaşları 
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onlarla alay ediyorlar. İlk olarak deveye bakalım. Sence 
devenin hangi özelliğiyle alay ediyor olabilirler?” diye 
sorar. “Hadi şimdi boynu eğri olduğu için üzgün olan 
bir deve taklidi yap ve sıkıntını Bilge Baykuşa anlat” 
der. (Burada rehber öğretmen/psikolojik danışman 
öğrenciye ‘Bilge Baykuş arkadaşlarım benimle 
boynum eğri diye alay ettiği için çok üzgünüm’ diye 
ipucu verebilir.) Öğrencinin canlandırmasından sonra 
rehber öğretmen/psikolojik danışman da farklılık 
kartının arkasında yazan ifadeyi Bilge Baykuş’un 
ağızından söyler. Aynı şekilde diğer üç kart için de 
karşılıklı canlandırmalar yapılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: Okul 
öncesi yaş grubunda öğrencinin okuma yazma 
bilmediğini varsayarak hayvan canlandırmasını 
öğrencinin, farklılık kartıyla ilgili Bilge Baykuş 
canlandırmasını ise rehber öğretmen/psikolojik 
danışmanın yapması önerilmiştir. Ama vakit kalırsa 
ikinci turda rol değiştirerek aynı oyun tekrar 
oynanabilir. Böylece öğrencinin de farklılık kartında 
yazan ifadeleri Bilge Baykuş rolüne girerek kelimesi 
kelimesine olmasa da uygulaması sağlanmış olur.

• Son oyun da bittikten sonra; “Bugün seninle herkesin 
birbirinden farklı özelliklere sahip olabileceğini, ama bu 
farklılıkların kötü bir şey olmadığını, birbirimizin farklı 
özelliklerini kabul ettiğimizde daha iyi arkadaşlıklar 
kurabildiğimizi öğrendik. Bugünkü katılımın için 
teşekkürler. …..günü görüşmek üzere.” denilerek 
oturum sonlandırılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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EK -16 // HİKÂYE GÖRSELİ
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EK -17 // HAYVAN KARTLARI
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EK -17 // FARKLILIK KARTLARI
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EK -18 // BAYKUŞ KUKLA
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7. OTURUM
OLUMLU ARKADAŞLIK
İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİYORUM
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AMAÇ

Bu oturumun amacı öğrencinin, 
arkadaşlık ilişkilerinin önemini 
kavramasını ve iyi arkadaşın 
özelliklerinin neler olduğunu 
öğrenmesini sağlamaktır. 

KAZANIMLAR

• Arkadaşlığın önemini kavrar.
• İyi bir arkadaş olmak için 

gereken özellikleri bilir.
• Arkadaşlık için paylaşımın ve 

yardımseverce davranışların 
gerekli olduğunu bilir. 

MATERYALLER

EK-20, EK-21, EK-22

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenciyi 

görüşme odasına davet ettikten sonra ‘Hayvanat 
Bahçesi’ ısınma oyunu ile başlar. Rehber öğretmen/
psikolojik danışman anaokulu oyuncaklarının içinden 
bir insan kuklası alır. Kuklanın bir hayvanat bahçesi 
müdürü olduğunu ve bazı hayvanların hayvanat 
bahçesinden kaçtıklarını söyler. Bu hayvanların 
gece kaçtıklarını, hepsini ortak özelliğinin de gündüz 
uyuyan, gece uyumayan hayvanlar olduklarını söyler. 
Dışarısı çok karanlık olduğu için hayvanları bulmakta 
zorlandıklarını ve kendisinden yardım istediklerini 
söyler (O sırada kuklayı konuşturabilir). Öğrenciden 
hangi hayvanların kaybolmuş olabileceğini tahmin 
etmesini ister. Hayvanları bulabilmek için hayvanat 
bahçesi müdürünün sorduğu bilmeceleri bilmesi 
gerektiği söylenerek kukla aracılığıyla Ek-19’da yer 
alan bilmeceler öğrenciye sorulur. 

 –  Isınma oyunu bittikten sonra önceki oturumun 
özeti yapılır ve şu soruyla oturuma devam edilir: 
“Sence arkadaşlarımızın olması neden önemlidir?”

• Soru üzerinde konuşulduktan sonra; “Arkadaşlarımız 
bizimle oyun oynayan, birlikte güzel vakit geçirdiğimiz, 
yardımlaştığımız, paylaşımda bulunduğumuz 
kişilerdir. Peki sen arkadaşlarınla en çok neler 
yapmaktan hoşlanırsın?” sorusu sorulur. Öğrenci 
yanıtını verdikten sonra rehber öğretmen/
psikolojik danışman devam oturuma devam eder: 
“Arkadaşlarımızla iyi vakit geçirmemiz için bazı 
durumlara da dikkat etmemiz gerekir, öyle değil 
mi? Bunlar neler olabilir fikrin var mı? (Öğrenci yanıt 
verdikten sonra) Mesela birbirimize nazik davranmak, 
yardım etmek, iş birliği yapmak, saygılı olmak, 
paylaşmak gibi. Ama bunlara dikkat etmediğimiz 
zamanlarda arkadaşlık ilişkilerimiz bozulabilir. 
Güzel arkadaşlıklar kurabilmemiz için, arkadaşlık 
ilişkilerimize özen göstermeliyiz değil mi? Şimdi seninle 
arkadaşlıkla ilgili bir etkinlik yapacağız.” diyerek bir 
giriş yapar. 

• Öğrenciye sınıfta en sevdiği arkadaşının kim olduğu 
sorulur (Sınıftan yok derse komşu ya da akrabalardan 
da seçebilir). “Şimdi seninle bir rol değiştirme oyunu 
oynayacağız. Sen (sevdiği arkadaşının ismi söylenir) 
……’nın rolündesin. Ben şimdi onunla konuşacağım, 
anlaştık mı?” diyerek öğrenciye en sevdiği arkadaşı 
rolündeyken şu sorular sorulabilir: “Merhaba, …….hoş 
geldin, nasılsın? Sen hangi sınıftasın? Hımm demek 
ki …… ile (öğrencinin adı söylenir) aynı sınıftasın. 
Onu yakından tanıyor olmalısın. Onunla en çok hangi 
oyunları oynarsınız? Onun en çok hangi özelliğini 
seviyorsun?...” vb. sorularla öğrenci arkadaşı 
rolündeyken onunla arkadaşlık ilişkileri hakkında 
konuşulur. Sonrasında rehber öğretmen/psikolojik 
danışman Ek-20’de yer alan güneş çiziminden kendisi 
ve öğrenci için daha önceden hazırladığı çıktıları 
masanın üzerine yerleştirir. 

• “Şimdi bu güneş benim için, bu da senin için. Güneşin 
ortasında arkadaşımızın ismini yazmamız için bir yer 
ayrılmış. İkimiz de kendi arkadaşlarımızdan birini 
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seçeceğiz. Onun ismini güneşin ortasına yazacağız 
ve neden onun iyi bir arkadaş olduğunu ise güneş 
ışıklarının üzerine yazacağız. Senin yerine ben 
yazacağım. Anlaştık mı?” diyerek etkinliği başlatır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Öğrenci güneş ışıklarının hepsini tamamlayacak 
kadar özellik bulamayabilir. Hepsini doldurmak 
zorunda değil. 

• Yazma işlemi bittikten sonra arkadaşının onu iyi 
arkadaş yapan özellikleri hakkında konuşulur. 
Sonrasında güneş çiziminin üzerinde yer alan bulut 
ve şimşek çizimlerinin içine öğrencinin; “Nasıl 
davransaydı senin en yakın arkadaşın olamazdı?” 
sorusuna verdiği yanıtlar yazılır. 

• “Şimdi artık hangi davranışların arkadaşça, hangi 
davranışlarınsa arkadaşça olmadığını öğrendiğimize 
göre yeni bir oyuna geçebiliriz.” şeklinde giriş 
yapılarak Ek-21’de yer alan arkadaşça olan ve 
olmayan davranışlar tablosunun çıktısı masanın 
üzerine yerleştirilir. Arkadaşça davranışlar kart 
dizisi, arkadaşça olmayan davranışlar kart dizisi ile 
karıştırılarak davranış tablosunun yanına konur. 
Oyunun yönergesi şu şekilde açıklanır: “Şimdi 
buradaki kartları sırayla en üstten başlayacak 
şekilde almanı istiyorum. Eline aldığın kartı dikkatlice 
inceledikten sonra bu resimde gördüğün, arkadaşça 
bir davranış mı yoksa arkadaşça olmayan bir davranış 
mı karar verip tabloda uygun tarafa yerleştirmeni 
istiyorum. Doğru yerleştirdiğin kart sayısı kadar puan 
kazanacaksın. Hazır mısın?” İlk kartı rehber öğretmen/
psikolojik danışman öğrenciyle birlikte yerleştirip onu 
oyuna hazırlayabilir. 

• Öğrenci, kartları yerleştirirken rehber öğretmen/
psikolojik danışman onu sözel olarak takip eder. Eline 
kartı aldığında; “Bu resimde ne oluyor?” gibi sorular ile 
resimdeki durumu doğru anlayıp anlamadığını test 
eder. Kartları yerleştirirken sözel olarak yansıtmalar 
yapmaya devam eder. Örneğin, “Hımm, o resimde biri 
diğerini iterek yere düşürdüğü için bunun arkadaşça 
bir davranış olmadığına karar verdin ve kartı o tarafa 
yerleştirdin.” denir.

• Öğrenci tüm kartları yerleştirdikten sonra doğru 
yerleştirdiği kartlar sayılır, puanı hesaplanır ve tebrik 
edilir. Yanlış yerleştirdiği kartlar üzerinde konuşulur.

• “Bugün seninle güzel arkadaşlıklar kurmak için nasıl 
davranmamız gerektiği hakkında çalıştık. Arkadaşça 
olan ve olmayan davranışları öğrendik. Bugünkü 
katılımın için teşekkür ederim. ….günü görüşmek 
üzere.” diyerek oturum sonlandırılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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Ateşböceği: Ben bir böceğim, yaz gecelerinde ortaya çı-
karım. Çevreme ışık saçarım. Bilir misin nedir benim adım?

Yarasa: Bir dala tutunup baş aşağı uyurum. Senin duyma-
dığın sesleri bile duyabilirim. Meyvelerle beslenirim. Tanı-
yabildin mi beni?

Baykuş: Kocaman gözlerimle her şeyi görürüm. Kulakları-
mı göremezsin ama, çimenlerin arasında dolaşan farelerin 
sesini bile duyarım. Bil bakalım ben kimim?

Kokarca: Tüylerim siyah beyazdır benim. Uzun kuyruğum-
la dikkat çekerim. Bana yaklaşanı da kötü koku çıkarıp 
uzaklaştırırım. Benim kim olduğumu söyleyebilir misin?

EK -19 // HAYVAN BİLMECESİ
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EK-20 // ARKDAŞLIK GÜNEŞİ
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EK-21 // DAVRANIŞ TABLOSU
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EK-22 // ARKADAŞÇA VE ARKADAŞÇA OLMAYAN 
                  DAVRANIŞLAR KART DİZİSİ

ARKADAŞÇA DAVRANIŞLAR ARKADAŞÇA OLMAYAN
DAVRANIŞLAR
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8. OTURUM
PAYLAŞMA VE 
YARDIMLAŞMAYI 
ÖĞRENİYORUM
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, öğrencinin 
paylaşma ve yardımlaşma 
becerilerinin önemini kavramasını, 
olumlu akran ilişkisi için paylaşma 
ve yardımlaşmanın gerekliliğini fark 
etmesini sağlamaktır. 

KAZANIMLAR

• Öğrenci paylaşmanın önemini 
kavrar.

• Yardımlaşmanın önemini kavrar.
• Arkadaşlık ilişkisi açısından 

paylaşma ve yardımlaşmanın 
önemini açıklar.

MATERYALLER

Hikâye metni, EK-23, kalem. 

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenciyi 

görüşme odasına davet ettikten sonra önceki 
haftanın özetini yapar. “Hatırlıyor musun önceki 
görüşmemizde arkadaşça olan ve olmayan 
davranışların neler olduğunu öğrenmiştik. 
Arkadaşımızın izni olmadan onun bir eşyasını 
almak, arkadaşımız ile alay etmek, onu oyunlara 
almamak ya da onun canını yakacak şeyler yapmak 
arkadaşça olmayan davranışlardı. Ama iş birliği 
yapmak, nazik olmak, paylaşmak ve yardımlaşmak 
gibi davranışlarsa arkadaşça davranışlardı. Şimdi 
sana bir hikâye okuyacağım. Bakalım bu hikâyenin 
arkadaşça davranışlardan hangisiyle ilgili olduğunu 
bulabilecek misin, beni dikkatle dinle, anlaştık mı?” 
şeklinde bir giriş yaptıktan sonra hikâyeyi arar 
ama bulamaz. Sonra öğrenciye; “Sana okumak için 
hazırladığım hikâyeyi bir türlü bulamıyorum. Beyaz 
bir zarfın içindeydi. Odanın içinde arayıp bulmam için 
bana yardımcı olabilir misin?” der. Rehber öğretmen/
psikolojik danışman, öğrencinin çok da zorlanmadan 
bulabileceği bir yere, içinde hikâye metni olan beyaz 
zarfı oturumdan önce koyar. Öğrenci bulup verdikten 
sonra, “Çok teşekkür ederim, senin yardımın olmasaydı 
daha uzun süre aramak zorunda kalacaktım. Çok da 
dikkatlisin. Çabucak buldun, çak yap!” şeklinde ısınma 
oyununu bitirdikten sonra, hikâyeyi okur. 

 Limonata Partisi

“Elif her zaman olduğu gibi o gün de neşe içinde okula 
geldi. Hafta sonu tatilinde neler yaptığını arkadaşlarına 
ve öğretmenine anlatmak için çok heyecanlıydı. Ailesi 
ile bir göl kenarında piknik yapmış, ata binmiş ve çok 
eğlenmişti. Elif tüm bunları arkadaşlarına anlatmayı 
düşünürken öğretmeninin verdiği sorumluluğu 
unutmuştu. O gün limonata partisi yapacaklardı. 
Herkesin kendi limonatası için limon getirmesi 
gerekiyordu. Elif o gün parti yapılacağını ancak 
sınıfa girdiğinde hatırlayabildi. Elif’in bütün heyecanı 
gitmişti, limonata partisini nasıl unuturdu? Limon 
getirmeyi unuttuğunu öğretmenine nasıl söyleyecekti? 
Kimseyle konuşmadan sessizce sınıfın bir köşesine 
geçti ve üzgün üzgün arkadaşlarını izlemeye başladı. 
O sırada öğretmeni parti hazırlıkları ile ilgileniyor, 
arkadaşlarıysa eğlenceli oyunlar oynuyordu. Elif’in 
yakın arkadaşı Akın, Elif’i hemen fark etti ve yanına 
gelerek ‘Elif hadi gel. Birlikte oyun oynayalım!’ dedi. 
Elif oyun oynamak istemiyordu. Akın farklı birçok oyun 
teklif etse de Elif ‘Canım oyun oynamak istemiyor Akın.’ 
diyerek onu geri çevirdi. Bu işte bir terslik vardı. Çünkü 
her sabah Elif ile Akın ya birlikte bir oyun kurar ya da 
arkadaşlarının oyununa katılır, çok eğlenirlerdi. Akın 
‘Neyin var Elif, neden oyun oynamak istemiyorsun?’ diye 
sordu. Elif ona parti için limon getirmeyi unuttuğunu 
söyledi. Akın’sa ‘Üzülme Elif. Annem; ‘Unutan arkadaşın 
olursa ona da verirsin’ diye bana fazla limon koymuştu. 
Onları seninle paylaşabilirim.’ dedi. Bunu duyan Elif 
çok mutlu oldu ve arkadaşına teşekkür etti. İşte şimdi 
Elif’in neşesi yerine gelmişti. İki arkadaş yine birlikte 
oyunlar oynamaya ve eğlenmeye hazırlardı.” 
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Hikâye okunduktan sonra aşağıda yer alan sorular 
öğrenciye yöneltilir.
 – Bu hikâyede ne oldu?
 – Sence Elif ne hissetmiş olabilir?
 – Akın, Elif’e nasıl yardım etti?
 – Paylaşmak neden önemlidir sence?

• Rehber öğretmen/psikolojik danışman hikâyeye 
ait soruları öğrenci ile birlikte tartıştıktan sonra; 
“Evet hikâyede de gördüğümüz gibi paylaşmak ve 
yardımlaşmak arkadaşlık ilişkileri için çok önemlidir.” 
dedikten sonra; “Şimdi seninle bir etkinlik yapacağız” 
diyerek Ek-23’te yer alan çalışma kâğıtlarının çıktısını 
masanın üzerine yerleştirir. “Burada bazı resimler var. 
Bu resimleri dikkatlice incelemeni istiyorum. Buradaki 
resimlerden paylaşma veya yardımlaşma ile ilgili 
olanlara gülen yüz, paylaşma veya yardımlaşma ile 
ilgili olmayanlaraysa üzgün yüz çizmeni istiyorum. Sen 
bitirdikten sonra birlikte kontrol ederiz. Hadi bakalım.” 
diyerek etkinliği başlatır. 

• Öğrenci çalışma kâğıdını tamamladığında her bir 
resim üzerinde sırayla konuşulur: “Hımm, burada 
gülen yüz çizmişsin, demek ki sence bu resim 
paylaşma veya yardımlaşma ile ilgili. Neden öyle 
olduğunu düşündün, anlatır mısın?” Bu şekilde tüm 
resimler hakkında konuşulur.

• “Bugün seninle arkadaşlık ilişkilerinde paylaşma ve 
yardımlaşmanın neden önemli olduğunu öğrendik. 
Hikâye okuduk ve etkinlik yaptık. Bugünkü katılımın 
için teşekkür ederim…..günü görüşmek üzere.” diyerek 
oturum sonlandırılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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EK-23 // ÇALIŞMA KÂĞIDI
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9. OTURUM
ÇATIŞMA ÇÖZMEYİ 
ÖĞRENİYORUM
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AMAÇ

Bu oturum sonunda öğrencinin 
arkadaşları ile çatışma yaşadığı 
durumları fark etmesi, çatışma 
durumlarında uygun başa çıkma 
yollarını öğrenmesi, arkadaş 
ilişkilerinde yaşadığı çatışma 
durumlarında uygun çatışma 
çözme yöntemini kullanabilmesi 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Düşüncelerini ve duygularını 
saygılı bir şekilde nasıl 
ileteceklerini öğrenir.

• Duygularını ve düşüncelerini 
‘ben mesajları’ ile nasıl 
iletebileceğini bilir.

• Yaşadığı çatışma durumlarında 
uygun çatışma çözme yöntemini 
kullanır. 

MATERYALLER

EK-24, EK-25, EK-26.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Öğrenci görüşme odasına davet edildikten sonra 

rehber öğretmen/psikolojik danışman önceki 
görüşmenin özetini yapar. “Hatırlıyor musun önceki 
hafta arkadaşlık ilişkileri ile ilgili etkinlikler yapmıştık. 
Arkadaşlarımızla iyi ilişkiler kurmak için paylaşmanın 
ve yardımlaşmanın önemli olduğunu öğrenmiştik. 
Bugün de arkadaşlarımızla anlaşmazlık yaşadığımızda, 
birbirimizi üzmeden nasıl çözüm bulacağımızı 
öğreneceğiz. Biz buna ‘çatışma çözme’ diyoruz. 
Çatışma çözme,  iki ya da daha fazla kişi arasındaki 
anlaşmazlık durumunun ortadan kalkmasıdır. Birazdan 
seninle arkadaşlar arasında yaşanan anlaşmazlık 
durumlarına çözüm bulmaya çalışacağız. Çok şanslıyız 
çünkü Aslan Kral bize bu oyunda yardımcı olacak.” 
diyerek Ek-24’te yer alan, yelelerinin her birinde farklı 
bir çatışma çözme yöntemi resminin ve açıklamasının 
yer aldığı aslan görselini masaya koyar. Aslan görseli 
öğrenciyle birlikte incelenir.  

• Her bir yönteme ilişkin konuşurken önce öğrencinin 
ne anladığı sorulur. Sonra rehber öğretmen/psikolojik 
danışman örnekler vererek yöntemleri açıklar. “Şimdi 
arkadaşlarımızla anlaşmazlık yaşadığımız durumlarda 
neler yapabileceğimizi Aslan Kral’ın da yardımıyla 
bulacağız.” diyerek Ek-25’te yer alan senaryolar 
sırayla okunur. Her bir senaryoda öğrencinin 
parmağını aslan yelelerinden birinin üzerine koyması 
istenir. Bu sırada (her bir senaryoda farklı bir çatışma 
çözme yönteminin üzerine parmağını koymasını 
sağlamak amacıyla) rehber öğretmen/psikolojik 
danışman öğrencinin parmağını yönlendirebilir. 
Rehber öğretmen/psikolojik danışman senaryo 
cümlelerinden ilkini okur: “Arkadaşın topla oynuyor, 
sen de topla oynamak istiyorsun ama sadece bir tane 
top var” senaryo cümlesini okuduktan sonra; “Sevgili 
Aslan Kral sence bu durumda ne yapabiliriz?” diye 
sorar ve öğrencinin parmağını aslanın yelelerinden 
birinin üzerine koymasını sağlar. Orada yazan yönerge 
öğrenciyle birlikte tartışılır ve sonraki senaryoya 
geçilir. 

• Tüm senaryolar bittikten sonra Aslan Kral’a 
yardımları için teşekkür edilir ve son etkinliğe geçilir: 
“Arkadaşlarımızla anlaşmazlıklar yaşadığımızda nasıl 
uygun şekilde çözebileceğimizi öğrendik. Şimdi de 
isteklerimizi karşımızdaki kişileri incitmeden nasıl 
ifade edebileceğimizi ve başkalarına zarar vermeden 
haklarımızı nasıl koruyabileceğimizi öğrenelim. Diğer 
insanlarla iletişim kurarken genellikle üç farklı şekilde 
tepki veririz: Birincisinde tıpkı avına saldıran ve 
kükreyen bir kaplan gibi (Bu sırada rehber öğretmen/
psikolojik danışman kaplan taklidi yapıp öğrenciyi 
güldürebilir) tepki verebiliriz. Biz bu tepkiye saldırgan 
tepki diyoruz. Saldırgan tepkide karşımızdaki kişiyi 
düşünmeden, ona öfkeli bir şekilde karşılık veririz. 
Örneğin, bir arkadaşımız istediğimizi yapmadığında ona 
bağırmak ya da vurmak gibi... Böyle davrandığımızda, 
sesimiz yükselir, karşımızdaki kişiye dik dik bakarız 
(Beden duruşu ve yüz ifadesi öğrenciyle birlikte 
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canlandırılır). İkincisinde tıpkı korkudan kabuğuna 
saklanan bir kaplumbağa ya da deliğine sığınan bir 
fare gibi (Bu sırada rehber öğretmen/psikolojik 
danışman korkmuş bir hayvan taklidi yapabilir.) tepki 
verebiliriz. Biz bu tepkiye pasif tepki diyoruz. Pasif 
tepkide kendimizi hiç düşünmeden karşımızdakinin 
isteklerini yaparız. İstemediğimiz durumlarda ‘Hayır’ 
diyemeyiz. Örneğin; bir arkadaşımız gelip elimizden 
oyuncağımızı aldı ve bizim sadece bir köşeye çekilip 
ağlamamız gibi... Böyle davrandığımızda, sesimiz titrer, 
göz teması kurmayız, genelde yere doğru bakarız 
(Beden duruşu ve yüz ifadesi öğrenci ile birlikte 
canlandırılır). Üçüncüsüyse tıpkı bir Bilge Baykuş gibi 
en uygun tepkiyi seçerek cevap veririz. Biz buna atılgan 
tepki diyoruz. Atılgan tepkide hem kendi isteklerimize 
dikkat ederiz hem de karşımızdaki kişinin duygularına 
ve isteklerine. Kendi haklarımızı korurken başkalarının 
haklarına da saygılı oluruz. Örneğin, arkadaşımız 
yemek sırasında gelip önümüze geçtiğinde 
ona izin vermeyerek, kibarca sıranın arkasına 
geçmesini söylememiz gibi. Böyle davrandığımızda, 
karşımızdakinin gözüne bakarız, başımız ve vücudumuz 
dik durur (Beden duruşu ve yüz ifadesi öğrenci ile 
birlikte canlandırılır). Eğer saldırgan tepkiler verirsek 
olay daha kötü bir hâle gelebilir. Hem başkalarına 
zarar verebiliriz hem de daha çok üzülebiliriz. Eğer 
pasif tepkiler verirsek ve her seferinde sessiz kalırsak 
bu durum hep devam edebilir. Bu durumda üzülebilir 
ve incinebiliriz. Eğer atılgan tepkiler verirsek hem 
hakkımızı korumuş oluruz hem de başkalarının 
haklarına saygılı oluruz. Doğru olan budur!”

• Bu açıklamaları yaptıktan sonra örnek bir durum 
verilir: “Diyelim ki arkadaşlarımız serbest oyun 
zamanında bizim istediğimiz oyundan farklı bir oyunu 
oynamak istiyorlar.  Eğer bir kaplan gibi yani saldırgan 
tepki verecek olursak nasıl davranırız?” öğrenci 
uygun yanıtı veremezse rehber öğretmen/psikolojik 
danışman yardım eder. “Ben nasıl istiyorsam öyle 
olacak! diyerek bağırmak, onlara fiziksel olarak 
zarar vermek ya da korkutmak... Böyle olabilir mi ne 
dersin? Eğer bir fare gibi pasif tepki verirsek nasıl 
davranırız?” Öğrenciden uygun yanıt gelmezse “Oyuna 
katılmaktan vazgeçip bir kenarda sessizce durmak”... 
“Böyle olabilir mi ne dersin? Hadi şimdi de bilge baykuş 
gibi davranalım yani atılgan tepki vermeye çalışalım. 
‘Arkadaşlar farklı oyunlar oynamak istiyoruz anlaşılan. 
Hepimizin istediği oyunları sırayla oynamaya ne 
dersiniz? Sırayı belirlemek için de kura çekebiliriz.’ 
Böyle olabilir mi, ne dersin? Sence en uygun tepki 
hangisiydi, neden?” 

• Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: Bütün 
tepkilere örnek verirken yüz ifadesi, beden dili, 
ses tonu ile canlandırma yapılmalı. Kaplan, fare ve 
baykuş hayvan figürleri okul öncesi malzemelerinin 
içinden (Örneğin hayvan oyuncakları, çomak ya da 
parmak kuklalar olabilir) alınıp oturumda bu hayvan 
figürleri ile canlandırma yapılabilir.

• Örnek bir durum üzerinden üç tepkiyi de pratik 
ettikten sonra “Şimdi seninle bir oyun oynayacağız.” 

diyerek giriş yapılır ve üç farklı tepkiye ait Ek-26’da yer 
alan cümleler sırasıyla öğrenciye okunur. Öğrencinin 
her bir cümlede hangi tepkinin uygun olduğunu 
düşünüyorsa o tepkiyi temsil eden hayvan oyuncağı 
ya da hayvan çomak kuklasını (rehber öğretmen/
psikolojik danışman hangisini temin edebildiyse) 
göstermesi istenir. Cümleler okunurken ses tonu, 
jest, mimikler ve beden duruşunun cümledeki 
tepki ile uyumlu olmasına dikkat edilir.  Öğrenci 
yanıt verdikten sonra, cümlelerde geçen ifadeler, 
ilgili hayvan figürü ile öğrenci ve rehber öğretmen/
psikolojik danışman tarafından canlandırılır. 
Öğrencinin her doğru yanıtında “Aferin, çak yap!” 
şeklinde öğrencinin tepkisi pekiştirilir. Yanlış 
yanıtındaysa başlangıçta verilen bilgi hatırlatılır ve 
uygun yanıtı bulması için ipuçları verilir. Örneğin 
şöyle bir ipucu verilebilir: “Hatırlıyor musun saldırgan 
tepkide karşımızdaki kişiyi düşünmeden ona öfkeli 
şekilde karşılık veriyorduk. Bak burada da ‘git 
başımdan’ diye bağırıyor. O zaman doğru hayvan 
hangisi olmalı?” Tüm cümleler bitene kadar oyun bu 
şekilde devam ettirilir. 

• Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: Her iki 
etkinlik içinde senaryo sayıları öğrencinin gelişim 
seviyesi, yaşı, dikkat süresi gibi faktörlere bağlı 
olarak azaltılabilir ya da arttırılabilir. 

• Son etkinlik de bittikten sonra, “Bugün 
arkadaşlarımızla anlaşmazlıklar yaşadığımızda, bunu 
nasıl çözebileceğimizi, başkalarına zarar vermeden 
kendi isteklerimizi nasıl ifade edebileceğimizi 
öğrendik…..günü görüşmek üzere” diyerek öğrenciye 
katılımı için teşekkür edilir ve oturum sonlandırılır. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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EK -24 // ÇALIŞMA KÂĞIDI
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EK -25 // ÖRNEK SENARYOLAR

• Arkadaşın topla oynuyor, sen de oynamak istiyorsun ama sadece bir 
tane top var. 

• Arkadaşın ve sen aynı anda bisiklete binmek istediniz ama sen bisik-
leti alıp hızlıca oradan uzaklaştın. Arkadaşın da sana küstü. 

• Oyun oynarken arkadaşının yaptığı kuleyi yıktın ve bu nedenle arka-
daşın seninle oyun oynamak istemiyor. 

• Etkinlik sırasında öğretmenin vereceği kâğıtları arkadaşlarına sen 
dağıtmak istiyordun ama bir arkadaşın senden önce kâğıtları alıp 
hızlıca dağıtmaya başladı.

• Serbest oyun zamanında arkadaşın senin elindeki oyuncakla oyna-
mak istedi ama sen de o oyuncakla oynamaya devam etmek istiyor-
sun. 
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EK-26 // SALDIRGAN-PASİF-ATILGAN
                   CÜMLE ÖRNEKLERİ

Sana beslenmemi veremem ama istersen paylaşabiliriz. (atılgan)

Sen ne istersen o olsun. (pasif)

Git başımdan! (saldırgan)

Tamam, sen ne dersen onu yapacağım. (pasif)

Ben nasıl istersem öyle olacak. (saldırgan)

Şu an salıncağa ben biniyorum, ben inince sen binebilirsin. (atılgan)

Şu an bu kalem bana lazım, boyamayı bitirince sana verebilirim. (atılgan)
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10. OTURUM
ÖĞRENDİKLERİMİ 
HATIRLIYORUM
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AMAÇ

Bu oturum sonunda müdahale 
programı sürecine uygun bir kapanış 
ve olumlu bir sonlandırma sağlamak 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Öğrenci önceki oturumlarda 
kazandığı becerileri açıklar. 

MATERYALLER

Fon kartonu, yol çizgileri yapmak 
için keçeli kalem, farklı renkte ahşap 
bloklar, EK-27, EK-28

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Rehber öğretmen/psikolojik danışman, çocuk 

odaya gelmeden önce fon kartonu üzerine çizdiği 
yol görselini çocuğun göz hizasında olacak şekilde 
duvara asar. Dokuz haftadır edinilen becerileri temsil 
eden Ek-27’de yer alan kartları sağlı sollu olacak 
şekilde çift taraflı bant ya da sakız yapıştırıcı ile yolun 
üzerine yapıştırır. 

• “Bir süredir seninle birlikte etkinlikler yapıyoruz. 
Bugün şimdiye kadar öğrendiğimiz becerileri seninle 
birlikte tekrar edeceğiz. Bu sayede ne kadar çok 
şey başardığımızı da görmüş olacağız. Hazırsan 
başlayalım.” şeklinde bir giriş yaptıktan sonra şu 
yönlendirmeyi yapar: “Bu yol üzerinde çeşitli duraklar 
var, her bir durakta bekleyerek orada asılı olan beceri 
kartını almanı istiyorum. Kartı aldıktan sonra o 
kartın sana hangi beceriyi hatırlattığını bana anlatır 
mısın?” (Yol boyunca her durakta beklenerek, benzer 
yönergeler verilir.)

• Kartları ellerine alarak masaya geçerler ve masada 
duran ahşap bloklar ile (her bir ahşap bloğun bir 
oturumu temsil ettiği) kule yapma oyununu oynarlar. 
Çocuğa şu yönerge verilir:

• “Seninle birlikte bloklarla kule oyunu oynayacağız. 
Birlikte yüksek bir kule yapacağız. Her bir blok önceki 
oturumlarda öğrendiğin bir beceriyi temsil edecek. 
İlk bloğu kulenin temeli olarak koyuyorum. Bu blok 
ikimizin arasındaki ilişkiyi temsil ediyor.” Sonra sırayla 
yeni öğrenilen beceriyi ya da kaydedilen ilerlemeyi 
hatırlatarak sırayla bir öğrenci, bir rehber öğretmen/
psikolojik danışman blok ekler. Eklenen ahşap bloğun 
ön yüzüne önceki oyunda yer alan kart yapıştırılır 
ve sonraki blok, üstüne konur. Rehber öğretmen/
psikolojik danışman, kule tamamlandıktan sonra 
öğrenciye fark ettirmeden kuleyi devirir. “Buradaki 
kulenin yıkılması gibi gerçek hayatta da bazen 
burada öğrendiklerini unuttuğun veya kullanamadığın 
zamanlar olabilir. Burada öğrendiklerini hatırlaman 
için neler yapabileceğin hakkında konuşalım.” diyerek 
öğrenciye hatırlatıcı ipuçları verilir ya da ona bu 
becerileri hatırlatabilecek kişiler ile ilgili konuşulur. 

• Blok etkinliğinden sonra psikolojik danışman, öğrenci  
ile vedalaşma aşamasına geçer. 

• Örneğin hatırlatıcı ipucu olarak renkli şöniller ile 
hazırlanmış güç bilekliği hediye edilebilir.

“Seninle birlikte çıktığımız bu uzun yolculuğun 
sonuna geldik. Biraz önce neler yaptığımızı yeniden 
hatırladık. Ne çok şey öğrenmişsin değil mi? 
Artık çok daha güçlüsün. Burada öğrendiklerin 
sayesinde arkadaşlarınla daha iyi ilişkiler kurabilirsin. 
Etkinliklerde çok başarılıydın, hepsine katıldın ve 
oturumlara zamanında geldin. Bu zamana kadar 
çalışmalara gönüllü katılımın, etkinliklere ilgin ve 
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istekliliğin çok kıymetliydi. Seni tebrik ederim (Rehber 
öğretmen/psikolojik danışman bu cümleden 
sonra Ek-28’de yer alan başarı belgesini öğrenciye 
verebilir). Bu belgeyi buradaki görüşmelerimizde 
gösterdiğin başarın için almayı hak ettin. Ben ve sen 
bu okulda bulunduğumuz süre içerisinde seninle yine 
farklı etkinliklerde bir araya gelebiliriz. Ama şimdilik 
bu 10 oturumun sonunda artık vedalaşma zamanımız 
geldi. Seninle yaptığımız görüşmelerimiz bittiği için 
üzgünüm ama sen artık çok daha güçlü olduğun ve 
yeni birçok beceri kazandığın için de çok mutluyum. 
Benim odamın yerini biliyorsun. İhtiyaç duyduğun her 
zaman yanıma gelebilirsin. Görüşmek üzere.”

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Bu oturumu tamamladıktan sonra Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
internet sayfasında yer alan ilgili oturuma ait “Veli 
Bülteni”ni doldurarak öğrenci velisine göndermeyi 
unutmayınız.
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EK -27 // OTURUMLARI TEMSİL EDEN KARTLAR
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EK -28 // BAŞARI BELGESİ
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EK -A // ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME 
                  PSİKOEĞİTİM OTURUM DEĞERLENDİRME
                  FORMU

Rehber öğretmen/Psikolojik danışmanın adı-soyadı:  

Öğrencinin adı-soyadı: 

Tarih:

Kaçıncı oturum olduğu Oturuma katılım durumu
Öğrenci oturuma 

katılmadıysa nedeni

Birinci oturum Katıldı                  Katılmadı

İkinci oturum Katıldı                  Katılmadı

Üçüncü oturum Katıldı                  Katılmadı

Dördüncü oturum Katıldı                  Katılmadı

Beşinci oturum Katıldı                  Katılmadı

Altıncı oturum Katıldı                  Katılmadı

Yedinci oturum Katıldı                  Katılmadı

Sekizinci oturum Katıldı                  Katılmadı

Dokuzuncu oturum Katıldı                  Katılmadı

Onuncu oturum Katıldı                  Katılmadı
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Öğrencilere yönelik gözlemleriniz/görüşleriniz: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra her bir ifadeye ilişkin değerlendirmenizi Hiç Katılmıyorum (1) ile Tamamen 
Katılıyorum (5) arasında puanlayınız. Değerlendirmenizi uygun rakamı daire içine alarak belirtiniz.

1. Oturum amaçları programın genel amaçlarına uygundu. 1 2 3 4 5

2. Oturumda yer alan etkinlikler oturum amaçlarına uygundu. 1 2 3 4 5

3. Oturumda yer alan yönergeler öğrenciler için açık ve anlaşılırdı. 1 2 3 4 5

4. Oturumda yer alan açıklamalar rehber öğretmen/psikolojik danışman için 
yeterliydi.

1 2 3 4 5

5. Oturum içerikleri öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun seviyedeydi. 1 2 3 4 5

6. Oturum süresi etkinliklerin uygulanması için yeterliydi. 1 2 3 4 5
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Akran zorbalığının ne olduğunu açıklayabilir. 1 2 3 4

Akran zorbalığına maruz kalan kişilerin neler hissettiğini söyleyebilir. 1 2 3 4

Farklı durumlarda hissettiği duyguların farkına varabilir. 1 2 3 4

Duygularını ifade edebilir. 1 2 3 4

Zorlayıcı duygular ile nasıl başa çıkabileceğini açıklayabilir. 1 2 3 4

Öfkelendiği durumlarda kendisini sakinleştirebilir. 1 2 3 4

Karşısındaki kişinin neler hissettiğini anlayabilir. 1 2 3 4

Farklılıklara saygı duyulması gerektiğinin farkına varabilir. 1 2 3 4

İyi arkadaş olmak için yapılması gerekenleri açıklayabilir. 1 2 3 4

Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini açıklayabilir. 1 2 3 4

Saldırgan, atılgan ve pasif davranışlar arasındaki farkları açıklayabilir. 1 2 3 4

Çatışma yaşadığı durumlarda kullanabileceği uygun yöntemleri açıklayabilir. 1 2 3 4

EK -B // ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME 
                  PSİKOEĞİTİM PROGRAMI GENEL 
                  DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin  Adı-Soyadı:  

Tarih:

Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programını tamamlayan öğrencinizin elde ettiği kazanımları göz önünde 
bulundurarak, aşağıda yer alan anketi doldurmanız beklenmektedir.  Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.

Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programını genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2. Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı’ nda öğrencinizin en çok yararlandığı oturum hangisidir? Lütfen 
açıklayınız. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

3. Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programında eksik bulduğunuz yönler nelerdir? Ne olsaydı öğrenciniz 
daha fazla yararlanırdı?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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