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PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

PROGRAMIN 
UYGULANMASI

PROGRAMLAR UYGULANIRKEN 
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

‘Akran Zorbalığına Maruz Kalan Öğrencilere Yönelik 
Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme 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 ve 
okul öncesi öğretmenlerinin geri bildirimlerinden 
faydalanılabilir. 

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

1. ‘Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme 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. Oturumlar tamamlandıktan sonra müdahale 
programı sürecinden yeterli düzeyde faydalandığı 
düşünülmeyen öğrenciler, bireysel psikolojik 
danışmaya yönlendirilebilir. 

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 Zorbalığına Maruz Kalan Öğrencilere 
Yönelik Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Programı” 
uygulanmadan önce oturum içeriklerinin, 
dikkatle okunarak ön hazırlıkların tamamlanması 
gerekmektedir. 

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

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.

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 Zorbalığına Maruz Kalan 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

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.
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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. İki köşede yer alan kale öğrenciye, 
diğer 2 köşe de 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 rehber öğretmen/psikolojik danışman 
çocuğun ince motor gelişim özelliklerini dikkate 
alarak resim çizer. Gerektiğinde 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 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:

• “Şimdi sana bir hikâye okuyacağım. Bu hikâye Tavşan 
Bani hakkında. Bakalım Tavşan Bani bize neler 
anlatacak?” şeklinde bir giriş yaptıktan sonra hikâyeyi 
okur:
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“Tavşan Bani oyun oynamayı sever ve ormanda 
yaşardı. Günlerini oradan buraya, buradan oraya 
zıplayarak geçirirdi. Küçük Bani son günlerde çok 
üzgündü. Okulda bazı can sıkıcı şeyler oluyordu. Gün 
geçtikçe okula giderken ayakları geri geri gidiyordu. 
Okulda olduğu zamanlarda içinde tarif edemediği bir 
korku hissediyordu. Bani bu kadar üzgün olmaktan hiç 
mi hiç hoşlanmadı. Yaşadıklarını unutmak istiyordu. 
Unutmak için elinden gelen her şeyi yaptı. 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 kendini içten içe üzgün 
hissediyordu. Bani yaşadığı kötü şeyleri unutabilmek 
için daha çok havuç yemek, daha hızlı zıplamak, 
daha yüksek sesle konuşmak zorunda hissediyordu 
kendini. Bani’de değişen bazı şeyler de vardı, bazen 
de hiç havuç yemek istemiyor, hiç konuşmuyor ve 
zıplayamayacak kadar yorgun hissediyordu kendini. 
Hatta karnının ağrıdığı zamanlar bile oluyordu. 
Zaman zaman kendini öfkeli hissediyor ve nedenini 
bulamıyordu. Bazen ortada hiçbir neden yokken 
ağlamak istiyordu. Bazı geceler de uyuyamıyordu. 
Uykuya dalmakta zorlanıyor, uykuya daldığındaysa 
kötü rüyalar onu hemen uyandırıyordu. Uyuyamadığı 
için daha da gergin oluyordu. 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 korkusu 
da azalmıştı. Bani’nin yaşadığı kötü şeyler artık 
geçmişte kalmıştı ve kendini kötü hissetmesine 
neden olmuyordu. Bani artık kendini çok 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 geliştirmeye, daha iyi arkadaşlıklar 
kurmaya yardım etmek olduğu söylenir. Öğrenciye 
katılımı için teşekkür edilerek etkinlik sonlandırılır. 

EN SEVDİĞİM ONLU 
KARTLARI

EN SEVDİĞİM HAYVAN

EN SEVDİĞİM YİYECEK

EN SEVDİĞİM FİLM

EN SEVDİĞİM ARKADAŞIM

EN SEVDİĞİM MEYVEYİ TAHMİN ET

ÇAK YAP

EN SEVDİĞİM KAHRAMAN

EN SEVDİĞİM OYUN

EN SEVDİĞİM RENGİ TAHMİN ET

EN SEVDİĞİM SPORU TAHMİN ET

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: 40 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 
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 
süredir kendinden güçsüz hayvanları rahatsız ederek 
eğlenmeye alıştığı için başka nasıl eğlenileceğini de 
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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 kalansa 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.” 
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.  

• 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 zorbalık değil?” 
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
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EK -4 //ÇOMAK KUKLA
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EK -5//SENARYO CÜMLELERİ

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 bilerek itip yere düşürü-
yor.

Senaryo 5: Asya’nın kuzeni boğuşmalı oyunları çok sevdiği için Asya’ya ile bu oyunlardan oyna-
mak 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.
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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 hangi duyguyu 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 
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;
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 – 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. Duygu cümleleri, 
öğrenciye göre değiştirilebilir.

• 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.

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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EK-6 // CANAVAR KARTLARI

MUTLU

KIZGIN

ŞAŞKIN

ÜZGÜN

KORKMUŞ

UTANMIŞ
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EK-7 // DUYGU İFADESİ 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.

* Anneannen ve dedenin size ziyarete geleceğini öğrendin.

* Arkadaşın sana sürpriz 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 kaygı duygusunun 
ipuçlarını yakalaması ve kaygılandığı 
zamanlarda neler yapabileceğini 
öğrenmesi hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Duyguların bedeniyle olan 
ilişkisini fark eder.

• Duygularının nedenlerini bilir.
• Zorlayıcı duygularıyla uygun 

şekilde başa çıkması gerektiğini 
bilir. 

• Öğrenci, kaygı duygusunu tanır.
• Kaygılandığı durumlarda 

kendisini sakinleştirme yollarını 
açıklar. 

MATERYALLER

EK-9, EK-10, EK-11, EK-12, EK-13, 
EK-14.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma. 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenciyi 

görüşme odasına davet ettikten sonra, genel bir 
selamlaşmadan 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). Genellikle bir tehlike 
olduğunda beni hissedersin. Ben sana “Tehlikedesin!” 
mesajı veririm. Beni hissettiğinde kalbin hızlı bir şekilde 
çarpar. Tüylerin diken diken olur. Ben çok güçlü bir 
duyguyum. Beni aşırı bir şekilde yaşaman yaşamını 
zorlaştırabilir. Örneğin aklına beni hissettirecek olaylar 
geldiğinde uyumakta güçlük çekebilirsin. Bil bakalım 
ben hangi duyguyum?” (korku)  (Duygu bilmecesi 
öğrenciye sorulurken ses tonu, jest ve mimiklerle 
canlandırma yapılır.) 

• 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.” Rehber öğretmen/psikolojik danışman 
açıklamayı göstererek yapar. 
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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 ve renkli 
ponponlar gibi. Duygu lunaparkı oyun kâğıdının 
renkli çıktısını alma imkânı yoksa rehber öğretmen/
psikolojik danışman, öğrenci ile ya da etkinlik 
öncesinde tek başına boyayabilir. 

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

a. İlk grupta yer alan kartlar bir örnek durum 
verip “Bu durumda ne hissedersin ve 
vücudunda neler olur?” (Bu duyguyu 
vücudundaki hangi belirtilerden anlayabilirsin), 
yüz ifaden nasıl olur?  soruları sorulur. 

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

c. Üçüncü gruptaki kartlardaysa örnek bir durum 
verilip “Bu durumda ne hissedersin ve neler 
yapabilirsin?” sorusu sorulur.

d. Dördüncü gruptaki kartlarsa öğrencinin 
gevşemesi ve eğlenmesini sağlayacak 
yönergeler şeklindedir. Örneğin, Odanın içinde 
tavşan gibi zıplayarak dolaş gibi (Gevşeme 
kartı rehber öğretmen/psikolojik danışmana 
çıkarsa aynı egzersiz bir kere de öğrenciye 
yaptırılabilir).

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Öğrenci neler yapılabileceğiyle ilgili sorulara yanıt 
vermekte zorlanırsa rehber öğretmen/psikolojik 
danışman ekte yer alan sakinleşme kartlarında 
yazan yöntemlerden önerebilir. 

•  Duygu lunaparkı oyunu bittikten sonra, Ek-13 ve 14’te 
yer alan önceden kesilmiş sakinleşme kartları ve tırtıl 
çizimi masaya konur ve öğrenci ile birlikte incelenir. 
“Burada bir tırtıl var gördün mü? Onun ismi Titi. Biliyor 
musun, Tırtıl Titi biraz kaygılı. Kelebeğe dönüşemeden 
bir kuşun ya da kertenkelenin gelip onu avlamasından 
korkuyor. Kendisini bir türlü sakinleştiremiyor. Bizim 
yardımımıza ihtiyacı var. Bak burada bazı kartlar var. 
Kartlarda sakinleşmek için kullanılabilecek yöntemler 
yazıyor. Bu yöntemlerden bazıları sakinleşmesi için 
Tırtıl Titi’ye yardımcı olabilir.” diyerek sakinleşme 
kartları öğrenciyle birlikte incelenir (Oturum 
esnasında uygulamaya uygun yöntemler öğrenci ile 
birlikte canlandırılır). Kartların hangilerinin Titi’ye 
yardımcı olabileceğine birlikte karar verilir. Kartlardan 
5-6 tanesi seçilir ve bu yöntemleri unutmaması için 
bu kartları Tırtıl Titi’ye yapıştıracakları açıklanır. 
Öğrenciyle birlikte ekte yer alan tırtıl çiziminde tırtılın 
her bir yuvarlağına bir sakinleşme kartı yapıştırılır, 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. Kaygılandığımız 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.
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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?
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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 halde 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 arkadaşlarından biri, oyun 
saatinde sürekli olarak senin oyna-

dığın oyuncağı elinden zorla çekerek 
alıyor. Ne hissedersin ve neler yapabi-

lirsin?

Diyelim ki kuzenin, çoğu zaman yap-
tığı gibi seni oyuna dâhil etmedi. Ne 
hissedersin ve neler yapabilirsin?

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

hissedersin ve neler yapabilirsin?

Diyelim ki arkadaşın, tuvalette sürekli 
olarak senin üzerine su atıyor. Ne his-

sedersin ve neler yapabilirsin?

Odanın etrafında tavşan gibi zıplaya-
rak dolaş.

EK -12 // DUYGU KARTLARI
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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 
kendini neden böyle hissediyor olabi-

lirsin?

Bir gözünü aç, diğer gözünü kapat.

Yanında elma ağacı olduğunu düşün, 
haydi şimdi elmaları topla.

Şimdi denizde yüzüyormuş gibi yap.

Diyelim ki annen sana beslenme ola-
rak meyve koymayı unutmuştu ve 
hiçbir arkadaşın seninle meyvesini 

paylaşmak istemedi. Ne hissedersin ve 
neden böyle hissediyor olabilirsin?

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.
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EK -13 // TIRTIL ÇİZİMİ
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EK -14 // SAKİNLEŞME KARTLARI
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EK -14 // SAKİNLEŞME KARTLARI
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5. OTURUM
GÜÇLÜ YÖNLERİMİN 
FARKINDAYIM
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AMAÇ

Bu oturum ile öğrencinin bireylerin 
farklı özelliklere sahip olsalar da 
güçlü başka özelliklere de sahip 
olduklarını kavramasını ve kendisinin 
güçlü olduğu yönleri fark etmesini 
sağlamak hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Öğrenci her bireyin farklı 
özelliklere sahip olduğunu anlar.

• Her bireyin özel ve eşsiz 
olduğunu bilir.

• Güçlü olduğu yönlerin farkına 
varır.

• Güçlü olduğu yönleri ifade eder.

MATERYALLER

Renkli kuru boya kalemleri, EK-15, 
EK-16, EK-17, EK-18, EK-19. 

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 belirtir. Dışarısı çok karanlık 
olduğu için hayvanları bulmakta zorlandıklarını ve 
kendisinden yardım istediklerini söyler (O sırada 
kuklayı konuşturabilir). Öğrencinin hangi hayvanların 
kaybolmuş olabileceğini tahmin etmesini ister. 
Hayvanları bulabilmek için hayvanat bahçesi 
müdürünün sorduğu bilmeceleri bilmesi gerektiği 
söylenerek, kukla aracılığıyla Ek-15’te yer alan 
bilmeceler öğrenciye sorulur. 

• Isınma oyunu bittikten sonra önceki oturumun 
özeti yapılır. Rehber öğretmen/psikolojik danışman 
Ek-16 ve Ek-17’de yer alan hayvan kartları ile farklılık 
kartlarını masanın üzerine yerleştirir. Öğrenciden 
birbiri ile ilişkili olan 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.” der.

• Hayvan kartlarından birincisinde boynunun eğri 
olması nedeniyle üzgün görünen 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.” cümleleri yazılıdır. Hayvan kartlarının 
ikincisinde boynunun uzun olması nedeniyle üzgün 
duran 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 
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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 birbiri ile 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 onlarla alay 
ediyorlar. İlk olarak deveye bakalım. Sence devenin 
hangi özelliği ile alay ediyor olabilirler?” diye sorar. 
“Hadi şimdi boynu eğri olduğu için üzgün görünen 
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 3 kart için de 
karşılıklı canlandırmalar yapılır. 

• Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: Okul 
öncesi yaş grubunda öğrencinin okuma yazma 
bilmediğini varsayarak hayvan canlandırmasını 
öğrencinin, farklılık kartı ile 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 pratik 
etmesi sağlanmış olur. 

• Canlandırma oyunu bittikten sonra rehber öğretmen/
psikolojik danışman Ek-19’da yer alan çiçek çizimini 
masaya koyar. “Hatırlıyor musun daha önce her 
birimizin farklı özelliklere sahip olduğu ile ilgili 
konuşmuştuk. Hepimiz kendimize özgü farklı özelliklere 
sahibiz. Şimdi seninle birlikte kendimizde sevdiğimiz 
özellikler hakkında konuşacağız.” şeklinde bir giriş 
yaptıktan sonra, “Burada senin için çizilmiş bir resim 
var. Bir tane de benim için var. Çiçek resimlerimizin 
ortasında KENDİMİ SEVİYORUM yazıyor. Çiçeğin 
yapraklarının her birine kendimizle ilgili güzel cümleler 
yazacağız. Senin yerine ben yazabilirim ve sen de 
yaprağın kalan kısmına eğer istersen yazdığımız 
cümleyi anlatan bir resim yaparsın. Örneğin, kendini 
başarılı gördüğün alanları çizebilirsin, yapmaktan 
hoşlandığın şeyleri çizebilirsin, kendinde beğendiğin 
fiziksel ve kişilik özelliklerini çizebilirsin. Ama unutma 
yazdıklarımız mutlaka kendimizle ilgili olumlu ve güzel 
ifadeler olmalı. Sonra yaptığın bu çiçeği eve götürüp, 
evinizde istediğin bir yere asabilirsin. Önce çiçeğimizi 
bitirelim, sonra çiçeğinin yapraklarını istediğin renklere 
boyayabilirsin.” diyerek öğrenci etkinliğe davet edilir. 

• Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Burada ilk önce rehber öğretmen/psikolojik 
danışman başlayabilir. Kendi çiçeğini doldurup, 
öğrenciye model olabilir. Öğrenci kendisi için 
olumlu özellik bulmakta zorlanırsa, rehber 

öğretmen/psikolojik danışman ‘anne/babana 
sorsaydım senin neyi iyi yaptığını söylerdi? 
Öğretmenine sorsaydım senin hangi konuda 
başarılı olduğunu söylerdi?’ gibi sorular ile 
olumlu özellik bulmasına yardımcı olur. Kendimi 
Seviyorum Çiçeği etkinlik kâğıdı kolye şeklinde 
boynuna asarak, fon kartondan yapılan şapka ya 
da taç üzerine yapıştırarak… vb. şekillerde öğrenci 
ile birlikte eve gönderilebilir. 

• Hem öğrenci hem de rehber öğretmen/psikolojik 
danışman çiçeklerini bitirdikten sonra, çiçeklerin 
yapraklarında yazılanlar ya da çizilenler birlikte 
incelenir. 

• “Bugün seninle farklı özelliklerimizin aslında bizi güçlü 
yapan özellikler de olabileceğini öğrendik. Kendi güçlü 
özelliklerimizin farkında olmanın önemli olduğunu 
gördük. Bugünkü katılımın için sana teşekkür ederim. 
….günü görüşmek üzere.” diyerek oturumu sonlandırır. 

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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Ateş böceği: Ben bir böceğim, yaz gecelerinde ortaya çıkarım. 
Çevreme ışık saçarım. Bilir misin nedir benim adım?

Yarasa: Bir dala tutunup baş aşağı uyurum. Senin duymadığın 
sesleri bile duyabilirim. Meyvelerle beslenirim. Tanıyabildin mi 
beni?

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

Kokarca: Tüylerim siyah beyazdır benim. Uzun kuyruğumla 
dikkat çekerim. Bana yaklaşanı da kötü koku çıkarıp uzaklaştı-
rırım. Benim kim olduğumu söyleyebilir misin?

EK -15 //HAYVAN BİLMECESİ
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EK -16 // HAYVAN KARTLARI
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EK -17 // FARKLILIK KARTLARI
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EK -18 // BAYKUŞ ÇOMAK KUKLA
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EK -19 //  “KENDİMİ SEVİYORUM ÇİÇEĞİ” 
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6. OTURUM
KİŞİSEL HAKLARIMI
VE SORUMLULUKLARIMI 
ÖĞRENİYORUM
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AMAÇ

Bu oturum ile öğrencinin sahip 
olduğu hak ve özgürlükleri 
tanıması, bu hakların ona yüklediği 
sorumlulukların farkına varması 
hedeflenmektedir.  

KAZANIMLAR

• Kişisel haklarını bilir. 
• Başkalarına zarar vermeden 

haklarını koruyabileceğini 
bilir.  

• Sahip olduğu hakların ona 
yüklediği sorumlulukları bilir.  

MATERYALLER

Resim kâğıdı, yapıştırıcı, EK-20, EK-
21, EK-22, EK-23.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma. 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Öğrenci görüşme odasına davet edildikten sonra 

Ek 20 ‘de yer alan gevşeme egzersizleri metni 
öğrenciye okunur ve özellikle kaygı ya da korku 
hissettiği durumlarda bu egzersizleri kendi başına da 
yapabileceği söylenir. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Gevşeme egzersizi metninin tamamı bu oturumda 
okunmak zorunda  değil. Birkaç parçaya bölünüp 
diğer oturumlarda da kalan kısımları okunabilir.

• Isınma oyunu bittikten sonra, önceki oturumun 
özeti yapılır ve bu oturumun etkinliğine geçilir. Ek 
21’de yer alan önceden kesilip, çomak kukla şeklinde 
hazırlanan, öğrenci ile aynı cinsiyetteki çocuk 
çizimi öğrenciye gösterilir: “Seninle tanıştırmak 
istediğim bir çocuk var. İsmi Ali/Ayşe (öğrencinin 
cinsiyeti ile aynı olan çocuğun ismi söylenir). Ali/
Ayşe’nin bizim yardımımıza ihtiyacı var. Neden 
biliyor musun? Çünkü Ali/Ayşe kendi haklarının 
neler olduğunu bilmiyor. Hak ne demek daha önce 
duydun mu?” diye sorulur ve şu şekilde açıklanır: 
“Hak, bir kişinin sahip olduğu ve kimsenin elinden 
alamayacağı ayrıcalıktır.” Ali/Ayşe hangi haklara sahip 
olduğunu bilmediği için, istemediği durumlarda bile 
arkadaşlarına ‘hayır’ diyemiyor. Biri onun bedenine 
zarar verdiğinde sesini çıkaramıyor. Kendi duygu 
ve düşüncelerini ifade edemiyor. Arkadaşları 
onu üzecek şeyler yaptığındaysa sadece ağlıyor. 
Bazı arkadaşları kendisine kaba davrandığında, 
hep sessiz kalıyor çünkü böyle davranılmayı hak 
ettiğini düşünüyor. “Sence Ali/Ayşe’nin bu düşüncesi 
doğru olabilir mi?” Öğrencinin görüşü alındıktan 
sonra “Hiç kimsenin başka birine kaba davranmaya 
hakkı yok, değil mi?” yanıtı verilir. “Hadi şimdi Ali/
Ayşe’nin haklarını öğrenmesine yardımcı olalım.” 
diyerek önceden hazırladığı, üzerinde ağaç çizimi 
olan 35x50 boyutunda bir resim kâğıdını masaya 
koyar (Ağaç çizimi için okul öncesi öğretmeninden 
yardım istenebilir. Ağaç görseli, Ek-22’de yer 
alan kişisel hakların yer aldığı 6 yaprak çiziminin 
yapıştırılacağı dallara ve Ek-23’teki 6 sorumluluk 
kartının yapıştırılacağı köklere sahip olmalıdır). Ali/
Ayşe’yi temsil eden çocuk çomak kuklası da masada 
dik konumda duracak şekilde yerleştirilir. Öğrenci 
ile birlikte öncelikli olarak yaprak çizimleri tek tek 
incelenir: “Bakalım bu yaprakta hangi haktan söz 
ediliyor, bir tahminin var mı?” öğrenciden doğru yanıt 
gelmezse (Beklenti doğru yanıtı vermesi değil aslında, 
rehber öğretmen/psikolojik danışman her durumda 
açıklamayı yapmalı) “bedenimizi koruma hakkına 
sahip olduğumuzdan bahsediyor. Yani bedenimize 
gelebilecek her türlü zarardan, şiddetten korunma 
hakkına sahibiz. Çünkü bedenimiz değerli ve ona özen 
göstermeliyiz. Başkalarının da buna dikkat etmesini 
sağlamalıyız” Diğer beş yaprak çizimi de benzer 
şekilde öğrenci ile birlikte incelenir, öğrencinin 
incelenen hakla ilgili ne anladığı sorulur ve her biri için 
birkaç cümle ile örnektekine benzer açıklama yapılır. 

• İnceleme bittikten sonra “Şimdi bu yaprakları Ali/
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Ayşe’nin ağacına yapıştıralım ki o da haklarını 
öğrenebilsin” şeklinde giriş yapıldıktan sonra çomak 
kukla ile konuşarak, bir rehber öğretmen/psikolojik 
danışman, bir öğrenci yaprak çizimlerini sırayla ağaç 
çiziminin üzerine yapıştırır. Bu sırada çomak kuklaya 
hitaben şu cümleler söylenir: “Sevgili Ali/Ayşe, kendi 
bedenini koruma hakkına sahipsin. Lütfen bunu her 
zaman hatırla!” Sıra öğrenciye geldiğinde onun 
elindeki yaprak çizimi hangi hakkı temsil ediyorsa 
ona uygun cümleyi çomak kuklaya söylemesi için 
yardımcı olunur. Bu şekilde tüm yapraklar ağaca 
yapıştırıldıktan sonra “Nasıl, ağacı beğendin mi? Bu 
ağacın yapraklarının gür ve yeşil olması için sağlam 
ve güçlü kökleri olması gerekir değil mi? Ağacın gür 
yaprakları olması için, sağlam köklere sahip olması 
gerektiği gibi, bizim de haklarımızı kullanabilmemiz 
için sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Yani 
Ali/Ayşe’nin haklarını bilmesi kadar sorumluluklarını 
bilmesi de önemli. Hadi şimdi de ağacın köklerine 
sorumluluklarım kartlarını yapıştıralım ve Ali/Ayşe’ye 
anlatalım.” diyerek Ek-23’te yer alan sorumluluk 
kartları tek tek incelenir, öğrencinin incelenen 
sorumluluk kartıyla ilgili ne anladığı sorulur ve her 
biri için birkaç cümle ile açıklama yapılır. Sorumluluk 
kartları ile ilgili açıklama, sahip olunan haklar ile 
bağlantı kurularak yapılır. İnceleme bittikten sonra, 
kartlar ağacın köklerine sırayla yapıştırılır ve bu 
sırada çomak kuklaya hitaben şu cümleler söylenir: 
“Sevgili Ali/Ayşe, başkasının bedenine zarar vermeme 
sorumluluğun var. Lütfen bunu her zaman hatırla!” 
Sıra öğrenciye geldiğinde onun elindeki kart, hangi 
sorumluluk ifadesini temsil ediyorsa ona uygun 
cümleyi çomak kuklaya söylemesi için yardımcı 
olunur. Bu şekilde tüm kartlar ağacın köklerine 
yapıştırılır. 

• Ağaç tamamlandıktan sonra, öğrenciden çocuk 
çomak kuklasını eline alması istenir ve canlandırma 
oyununa geçilir. “Şimdi seninle son bir oyun daha 
oynayacağız. Sen burada Ali/Ayşe’nin rolünde 
olacaksın. Ben de ona kaba davranan arkadaşı rolünde 
olacağım. Anlaştık mı?” şeklinde giriş yaptıktan sonra 
rehber öğretmen/psikolojik danışman: “Ben şimdi Ali’ 
ye tekme atıyorum (ya da Ayşe’nin saçını çekiyorum)” 
der ve o sırada canlandırma yapar. Sonra öğrenciye, 
“Benim böyle davranmaya hakkım var mı? Sence neden 
buna hakkım yok?” sorularını sorar ve “Hadi şimdi de 
Ali/Ayşe rolünde buna hakkım olmadığını bana söyle!” 
der. “Şimdi de Ali/Ayşe’nin masasından ona sormadan 
boya kalemlerini aldım.” Psikolojik danışma/rehber 
öğretmen canlandırma yapar ve aynı soruları yeniden 
sorar. Diğer haklarla ilgili de benzer canlandırmalar ile 
oyuna devam edilebilir. 

• Canlandırma oyunu bittikten sonra, “Bugün seninle 
sahip olduğumuz haklar ve sorumluluklar hakkında 
çalıştık. Ali/Ayşe’nin hangi haklara sahip olduğunu 
öğrenmesine yardımcı olduk. Tıpkı Ali/Ayşe gibi 
tüm çocuklar buradaki haklara ve sorumluluklara 
sahiptir. Sen de bu haklara sahipsin. Hatırlıyor musun 
Ali/Ayşe’den ona öğrettiğimiz hakları her zaman 
hatırlamasını istemiştik. Sen de bu ağaç resmini evine 
götürüp istediğin bir yere asabilirsin ve böylece sahip 

olduğun hakları ve sorumlulukları hiç unutmazsın, ne 
dersin?” diyerek katılımı için öğrenciye 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 -20 // GEVŞEME EGZERSİZİ

Gevşeme Egzersizi

Şimdi yerinde rahat bir şekilde otur ve beni dikkatle takip etmeye çalış. Sanki elinde bir 

limon varmış gibi düşün... Şimdi bu limonu sertçe sık... Bütün suyunu çıkarmaya çalış... Sı-

karken elinin ve kolunun kasıldığını hisset... Şimdi limonu bırak... Kaslarının rahatladığını his-

set… ELLER VE KOLLAR) Tüylü bir kedi olduğunu düşün... Gerinmek, esnemek istiyorsun. 

Kollarını öne doğru uzat... başının üstüne kaldır... Yukarı doğru gerin, gerin... Şimdi kolları-

nı aşağı doğru bırak, kaslarının rahatladığını hisset... Şimdi kollarını tekrar yukarıya kaldır... 

Gerin... Kollarını aşağıya bırak... Rahatla.( KOLLAR VE OMUZLAR) Şimdi kumsalda büyük bir 

kaplumbağa olduğunu düşün. Güneşte keyifle dolaşıyorsun... birden bir tehlike sezdin, başı-

nı içeri doğru çek, omuzlarını içeri doğru çek, omuzlarının kasıldığını hisset...  Şimdi tehlike 

geçti, lık güneşe yeniden çıkabilirsin, rahatlayıp güneşi hissedebilirsin...  (OMUZLAR VE BO-

YUN) Ağzında kocaman bir sakız olduğunu düşün... çiğnemesi çok zor... çeneni oynatarak 

yardımcı olmaya çalış... Şimdi sakızı çıkar, ne kadar rahatladığını fark et... çene kaslarının 

gevşediğini hisset... (ÇENE) Uyuyorsun... yavaş yavaş nefes alıyorsun... yüzüne bir sinek 

kondu... Yanaklarında... alnında dolaşıyor... ellerini kullanarak onu kovmayı akıl edemeye-

cek kadar derin uykudasın ama sinek de çok rahatsız edici... yüzünü... ağzını... burnunu bu-

ruşturarak sineği kovmaya çalış... uçtu... uzaklaştı... rahatladın... yeniden uykuya daldın... 

(YÜZ) Büyük, kalın bir çamurun içine bir ayağını sokup ittirmeye çalış... var gücünle it... ça-

mur çok kalın... itmek epey zor oluyor... Şimdi ayağını çamurdan çıkar ve rahatladığını his-

set...  Şimdi öbür ayağını çamurun içine daldır... itmeye çalış... itmeye devam et… Şimdi bu 

ayağını da çıkar, ayak ve bacaklarınızdaki rahatlamayı hissedin. (AYAKLAR VE BACAKLAR) 

Şimdi bütün vücudunun rahatladığını hisset... Öyle kal... Gün boyunca bu rahatlığı hatırla... 

Hafta içinde kendi kendine de bu oyunu oynayabilirsin... Güzel bir iş başardın, tebrikler…
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EK -21 // ÇOCUK ÇOMAK KUKLA
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EK -22 // KİŞİSEL HAKLARIM 
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EK -23 // SORUMLULUK KARTLARI
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7. OTURUM
HAKLARIMI KORUMAYI
ÖĞRENİYORUM
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AMAÇ

Bu oturum ile öğrencinin atılgan, 
pasif ve saldırgan davranışlar 
arasındaki farkı ayırt etme, gereken 
durumlarda haklarını koruyabilme ve 
hayır diyebilme becerisi kazanması 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Atılgan, pasif ve saldırgan 
davranışlar arasındaki farkları 
ayırt eder.

• Haklarını korur.
• Gereken durumlarda hayır 

diyebilir.

MATERYALLER

Herhangi bir hayvan kuklası, EK-24, 
EK-25, Ek-26, EK-27, EK-28.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Öğrenci görüşme yapılan odaya davet edildikten 

sonra, ısınma oyunu olarak kukla ile tanışma oyunu 
oynanır. Rehber öğretmen/psikolojik danışman ana 
sınıfı malzemelerinin içinden bir kukla (insan ya da 
hayvan kuklası) alır. Önce kendisi kukla ile konuşur. 
“Merhaba ….. (kuklanın adı), benim ismim …… Ben bu 
okulda rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak 
çalışıyorum. Seninle tanıştığıma memnun oldum. 
Peki senin ismin ne?” Burada rol değiştirip kuklayı 
konuşturur. Rehber öğretmen/psikolojik danışman 
kukla ile konuşmasında tanışma, iletişimi başlatma 
ve oyuna davet etme pratiklerini sergiler. Sonra “….. 
(kuklanın adı), …. (çocuğun adı) ile tanışma sırası şimdi 
de sende.” diyerek sözü öğrenciye bırakır. O sırada 
rehber öğretmen/psikolojik danışmansa kuklayı 
konuşturur. 

• Isınma oyunu bittikten sonra önceki oturumun 
özeti ile başlanır. “Hatırlıyor musun, önceki 
görüşmemizde hangi haklara sahip olduğumuz 
hakkında konuşmuştuk. Bugün de seninle başkalarını 
incitmeden kendi haklarımızı nasıl koruyacağımızı 
öğreneceğiz.” diyerek bir giriş yapar.  “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 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 öğrenci ile birlikte 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 arkadaşımızın gelip elimizdeki oyuncağımızı alması 
ve bizim sadece bir köşeye çekilip ağlamamız gibi. 
Böyle davrandığımızda, sesimiz titrer, göz teması 
kurmayız, genelde yere doğru bakarız (Beden duruşu 
ve yüz ifadesi öğrenciyle birlikte canlandırılır). 
Üçüncüsüyle 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. Haklarımızı başkalarına zarar vermeden 
koruruz ve istemediğimiz durumlarda ‘Hayır!’ 
diyebiliriz. 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 öğrenciyle birlikte canlandırılır). ”

• Bu açıklamaları yaptıktan sonra örnek bir durum 
verilir: “Diyelim ki sadece bir tane kalemimiz var ama 
arkadaşımız onu elimizden almaya çalışıyor.  Eğer 
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bir kaplan gibi yani saldırgan tepki verecek olursa 
nasıl cevap veririz?” Öğrenci uygun yanıt veremezse 
rehber öğretmen/psikolojik danışman yardım eder. 
“Git başımdan, kalem filan yok sana. Böyle olabilir mi 
ne dersin? Eğer bir fare gibi pasif tepki verirsek nasıl 
cevap veririz?” Öğrenciden uygun yanıt gelmezse 
“Şey, bilmem ki, istiyorsan al!” şeklinde cevap verir 
misin, ne dersin? Hadi şimdi de bilge baykuş gibi yanıt 
verelim yani atılgan tepki vermeye çalışalım. ‘Kalemimi 
sana vermek isterdim ama bundan başka kalemim 
yok. İstersen öğretmenden senin için başka bir kalem 
isteyelim.” 

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 tepkinin yazılı olduğu 
Ek-24’te yer alan davranış tablosu masanın üzerine 
yerleştirilir. “Burada gördüğün hayvanların yani kaplan, 
fare ve baykuşun kafası karışmış. Hangi davranış 
ve cümle örnekleri kendilerine ait bilemiyorlar. Yani 
yardımımıza ihtiyaçları var. Buradaki kartlarda her 
üç tepki çeşidi için de (Neydi bu tepkiler hatırlıyor 
musun? pasif, saldırgan, atılgan) davranış ve cümle 
örnekleri var. Şimdi bu kartları uygun hayvanlara 
dağıtalım. Anlaştık mı?” diyerek oyunun yönergesi 
açıklanır. Ardından Ek-25’te yer alan önceden kesilip 
hazırlanmış cümle kartları dağınık şekilde masaya 
yerleştirilir. Ek-27’de yer alan cümlelerden ilki okunur 
(Ali bahçede top oynamaktadır. O sırada yanına 
Mehmet gelir ve topu zorla elinden almaya çalışır). 
Öğrencinin o cümle ile ilgili 3 kartı bulması istenir.  
Öğrencinin eline aldığı kartlarda yazılı olanlar rehber 
öğretmen/psikolojik danışman tarafından yüksek 
sesle okunur ve öğrenciden uygun yere yerleştirmesi 
istenir. Bu şekilde bütün kartlar tabloda yerleştirilir 
ve her doğru hamlesinde “Aferin, çak yap” şeklinde 
öğrencinin tepkisi pekiştirilir. Yanlış yerleştirmesinde 
ise başlangıçta verilen bilgi hatırlatılır ve uygun yeri 
bulması için ipuçları verilir. Örneğin “Hatırlıyor musun 
pasif tepkide haklarımızı koruyamıyorduk. Bak bu 
kartta da istemediği hâlde hayır diyemiyor. O zaman 
doğru hayvan hangisi olmalı?” sorusu sorulmalı.
Cümle kartlarından sonra Ek-26’da yer alan davranış 
kartlarını da tabloda yerleştirmesi istenir. Karttaki 
cümleler okunur. Yanlış yerleştirirse girişte yapılan 
açıklama tekrarlanır, hangi tepkide hangi davranış 
tepkisi verildiği hatırlatılır. 

• Tüm kartlar bittikten sonra “Şimdi seninle son bir oyun 
daha oynayacağız. Hatırlıyor musun, atılgan baykuş, 
karşısındakinin istekleri kendisi için uygun olmadığında 
‘Hayır!’ diyordu. Birisi bize istemediğimiz bir teklifte 
bulunduğunda ona ‘Hayır!’ diyebilmeliyiz. Ona hayır 
demeye ve bundan suçluluk duymamaya hakkımız 
vardı değil mi?” diyerek üzerinde ‘EVET’ yazan yeşil 
renkli kartonu odanın bir köşesine, üzerinde ‘HAYIR’ 
yazan kırmızı renkli kartonuysa diğer köşeye yere 

koyar. “Şimdi sana bazı cümleler okuyacağım. Her 
cümlenin sonunda vermek istediğin cevaba göre ya 
yeşil kartonun ya da kırmızı kartonun üzerine basmanı 
istiyorum. Haydi şimdi örnek bir cümle ile başlayalım. 
‘En sevdiğin arkadaşın seni oyun oynamaya çağırıyor.’  
Ne cevap verirsin?” Rehber öğretmen/psikolojik 
danışman çocukla beraber ‘EVET’e doğru koşar. 
‘Arkadaşın boyama kalemleri ile sınıfın duvarını 
karalamayı teklif etti’. Ne cevap verirsin. Rehber 
öğretmen/psikolojik danışman çocukla beraber 
‘HAYIR’a doğru koşar (Mekân darsa iki karton yerde 
yan yana konularak, öğrencinin vereceği yanıta göre 
birinden diğerine zıplaması istenebilir). Sonrasında 
aşağıdaki cümleler ile oyun devam ettirilir. Çocuk 
‘HAYIR’ kartonunun üzerindeyken ona neden ‘HAYIR’ 
cevabını seçtiği sorulur. 

 – Bir arkadaşın senden kibarca boya kalemini 
istedi. 

 – Arkadaşın sana başka bir arkadaşınızın çantasını 
karıştırmanı söyledi. 

 – Arkadaşın senden nazikçe o gün okula getirdiğin 
oyuncağına bakmak istedi.

 – Arkadaşın sana masaların üzerinde yürümeyi 
teklif etti.

 – Yere düşen bir arkadaşın kalkmak için senden 
yardım istedi. 

 – Arkadaşın öğretmenden izin almadan dışarı 
çıkmayı teklif etti. 

 – Arkadaşın sana bir başka arkadaşın ile oyun 
oynamamanı söyledi.

• “Bugün seninle haklarımızı nasıl koruyacağımızı 
ve gereken durumlarda hayır dememiz gerektiğini 
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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EK -24 // DAVRANIŞ TABLOSU
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EK -25 // CÜMLE KARTLARI
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EK -26 // DAVRANIŞ KARTLARI
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EK -27 //SENARYO ÖRNEKLERİ

1. Ali bahçede top oynamaktadır. O sırada yanına Mehmet gelir ve topu zorla elinden almaya çalışır. Ali’nin tepkisi:

 Saldırgan tepki: Git başımdan diye bağırarak Mehmet’i iter.

 Pasif tepki: Tamam, al sen oyna.

 Atılgan tepki: Bu yaptığın doğru değil.  

2.  Ayşe, sınıfta etkinlik yaparken sarı renkli kalemi kullanıyordu. Nazlı, izinsiz bir şekilde boya kalemini zorla Ay-

şe’nin elinden almaya çalıştı.

 Saldırgan tepki: Ayşe, Nazlı’ya vurdu. 

 Pasif tepki: Ayşe, utandığı için sesini çıkaramadı.

 Atılgan tepki: “Sarı renkli kalemi şu an ben kullanıyorum, elimden almaya çalıştığında canım acıyor. Beklersen 

etkinliğim bittikten sonra sana verebilirim.’ dedi.

3. Ayşe yemekhanede öğretmenin yanında oturuyordu. Ancak onun yerine oturmak isteyen Emre, Ece’yi zorla 

yerinden kaldırmak istedi.

 Saldırgan tepki: Ece, Emre’yi iterek yere düşürdü.

 Pasif tepki: Ece, sessizce tabağını alarak yerinden kalktı.

 Atılgan tepki: Ece, Emre’ye “Ben senden önce geldim ve yerimden kalkmak istemiyorum. Yarınki yemek saatin-

de de sen oturursun.” dedi.  



Akran Zorbalığına Maruz Kalan Öğrencilere Yönelik Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı 61

EK -28 // “EVET-HAYIR OYUNU” CÜMLELERİ

Bir arkadaşın senden kibarca boya kalemini istedi. 

Arkadaşın sana başka bir arkadaşınızın çantasını karıştırmanı söyledi. 

Arkadaşın nazikçe o gün okula getirdiğin oyuncağına bakmak istedi.

Arkadaşın sana masaların üzerinde yürümeyi teklif etti.

Yere düşen bir arkadaşın kalkmak için senden yardım istedi. 

Arkadaşın sana öğretmenden izin almadan dışarı çıkmayı teklif etti. 

Arkadaşın sana bir başka arkadaşın ile oyun oynamamanı söyledi.
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8. 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, arkadaşlık 
ilişkilerinde yaşadığı çatışma 
durumlarında uygun çatışma 
çözme yöntemini kullanabilmesi 
hedeflenmektedir. 

KAZANIMLAR

• Düşüncelerini ve duygularını 
saygılı bir şekilde nasıl 
ileteceğini öğrenir.

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

• Yaşadığı çatışma durumlarında 
uygun çatışma çözme yöntemini 
kullanır. 

MATERYALLER

EK-29, EK-30, EK-31, EK-32

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Öğrenci görüşme odasına davet edildikten sonra 

‘Küçük Hayır, Büyük Hayır’ ısınma oyunu ile oturuma 
başlanır. Rehber öğretmen/psikolojik danışman: 
“Ayşe isminde bir kız varmış. Ayşe bir gün parkta 
oturmuş, bisküvi yiyormuş. Yanına kendisinden yaşça 
büyük bir çocuk gelmiş. ‘Bisküvini bana ver!’ demiş 
(Sert bir ses tonu ve saldırgan bir yüz ifadesi ile 
canlandırılır). Ayşe ‘Hayır!’ demiş sessizce. Ama çocuk, 
bisküvileri Ayşe’nin elinden çekip almış. O çocuk gitmiş. 
Ayşe oyuncağı ile oynamaya başlamış. Biraz sonra 
yanına Ayşe’den daha uzun boylu başka bir çocuk 
gelmiş. Ayşe’ye ‘Oyuncağını bana ver!’ demiş. Ayşe 
yine sessizce ‘Hayır!’ demiş. Ama çocuk, oyuncağını 
Ayşe’nin elinden alıp kendisi oynamaya başlamış. Ayşe 
nasıl hayır deseydi ilk çocuk bisküvisini ve ikinci çocuk 
da oyuncağını alamazdı? Hadi gel birlikte kararlı bir ses 
tonu ile ‘hayır’ diyelim.” der ve öğrenci ile birlikte birkaç 
kere arka arkaya “Hayır, hayır hayır!” denir.    

• Sonra, rehber öğretmen/psikolojik danışman önceki 
görüşmenin özetini yapar. “Hatırlıyor musun önceki 
hafta haklarımızı nasıl koruyacağımızı ve istemediğimiz 
durumlarda hayır dememiz gerektiğini 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 ekte yer alan, yelelerinin her birinde farklı bir 
çatışma çözme yöntemi resminin ve açıklamasının 
yer aldığı aslan görselini masaya yerleştirir. Aslan 
görseli öğrenci ile birlikte incelenir.  “Gördüğün gibi 
burada Aslan Kral bize arkadaşlarımızla anlaşmazlık 
yaşadığımızda ‘ben mesajı’ verebileceğimizi söylüyor. 
İlk olarak ‘ben mesajının’ ne olduğunu öğrenelim. ‘Ben 
mesajı, arkadaşımızın yaptığı ya da söylediği bir şey 
karşısında bizim ne hissettiğimizi ona söylememizdir. 
Örneğin, ‘Benim boya kalemlerimi benden izin almadan 
aldığında kendimi kızgın hissediyorum, lütfen bir 
dahaki sefere benden izin iste!’ gibi. Rehber öğretmen/
psikolojik danışman Ek-30’da yer alan ben mesajı 
yapbozunu masaya koyar ve öğrencinin yapbozun 
parçalarını birleştirmesine yardımcı olur (yapboz 
görselinin çıktısının alınıp yapboz parçalarının 
hazırlanması etkinlik öncesinde yapılmalıdır).” 

• Yapbozun parçalarını birleştirme etkinliği bittikten 
sonra Aslan Kral görseli tekrar masaya yerleştirilir ve 
“Evet, ben mesajını öğrendiğimize göre Aslan Kral’ın 
bize önerdiği diğer çatışma çözme yöntemlerine 
bakabiliriz.” şeklinde bir giriş yapıldıktan sonra 
her bir yöntem hakkında tek tek konuşulur. “Şimdi 
arkadaşlarımızla anlaşmazlık yaşadığımız durumlarda 
neler yapabileceğimizi Aslan Kral’ın da yardımıyla 
bulacağız.” diyerek Ek-31’de yer alan senaryolar sırayla 
okunur. Öğrencinin parmağını aslan yelelerinden 
birinin üzerine koyması istenir. Bu sırada (her bir 
senaryoda farklı bir çatışma çözme yönteminin 
üzerine parmağını koymasını sağlamak amacıyla) 
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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 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, öğrenci ile birlikte tartışılır ve 
sonraki senaryoya geçilir. 

• Tüm senaryolar bittikten sonra Aslan Kral’a yardımları 
için teşekkür edilir ve son etkinliğe geçilir. “Labirent 
bulmaca çözmeyi sever misin?” diye sorulur. 
“Burada senin için hazırladığım labirent var. Görmek 
ister misin?” diyerek EK-32’de yer alan labirent 
görselini masaya yerleştirir. “Burada aralarında 
anlaşmazlıklar yaşayan bazı arkadaşlar var. Bakalım 
onları, anlaşmazlıklarını çözdükleri ve mutlu oldukları 
sonuca hangi yol ulaştıracak?” diyerek öğrenciye 
labirent bulmacayı çözmesi için zaman verilir.  
Labirent bulmacada, 2 yanlış yol bir tane de doğru 
yol bulunmaktadır. Doğru yol, Aslan Kral etkinliğinde 
öğrenilen çatışma çözme yöntemlerinden birini 
temsil eder. Yanlış yollarsa uygun olmayan çatışma 
çözme yöntemlerini (bağırmak, kötü söz söylemek 
gibi)  temsil etmektedir. Öğrenci bulmacayı çözdükten 
sonra, uygun çatışma çözme yöntemlerinin üzerinden 
bir kez daha geçilir.  

• Labirent bulmaca oyunu bittikten sonra, “Bugün 
seninle arkadaşlarımızla anlaşmazlıklar yaşadığımızda 
bunları nasıl çözeceğimizle ilgili etkinlikler yaptık. Aslan 
Kral sayesinde yeni yöntemler 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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EK -29 // ASLAN KRAL GÖRSELİ
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EK -30 // BEN MESAJI YAPBOZ
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EK -31 //SENARYO CÜMLELERİ

Senaryolar:

• Arkadaşın topla oynuyor, sen de oynamak istiyorsun ama sa-

dece bir tane top var. 

• Arkadaşın ve sen aynı anda bisiklete binmek istediniz ama 

sen bisikleti alıp hızlıca oradan uzaklaştın. Arkadaşın da sana 

küstü. 

• Oyun oynarken arkadaşının yaptığı kuleyi yıktın ve bu nedenle 

arkadaşın seninle oyun oynamak istemiyor. 

• Etkinlik sırasında öğretmenin vereceği kâğıtları arkadaşları-

na sen dağıtmak istiyordun ama bir arkadaşın senden önce 

kâğıtları alıp hızlıca dağıtmaya başladı.

• Serbest oyun zamanında arkadaşın senin elindeki oyuncakla 

oynamak istedi ama sen de o oyuncakla oynamaya devam 

etmek istiyorsun. 
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EK -32 // LABİRENT
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9. OTURUM
AKRAN ZORBALIĞIYLA 
BAŞA ÇIKABİLİYORUM
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, öğrencinin 
akran zorbalığı ile başa çıkmak için 
neler yapabileceğini öğrenmesini 
sağlamaktır.  

KAZANIMLAR

• Öğrenci, akran zorbalığı ile başa 
çıkmak için neler yapılacağını 
bilir. 

MATERYALLER

Önceden hazırlanan kartondan 
yapılmış ve çocuğun cinsiyetine 
uygun olacak şekilde süslenmiş 
kutu (Kutunun hazırlanması için 
okul öncesi öğretmeninden yardım 
istenebilir.), EK-33, EK-34

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Bu etkinliğe başlamadan önce hazırlanmış karton 

kutu ve Ek-33’te yer alan başa çıkma resim kartları 
masaya yerleştirilir. “Hadi bakalım, şimdi senden 
buradaki resim kartlarını incelemeni istiyorum.  Bu 
kartlarda neler görüyorsun?” diye sorulur. “Öğrenciden 
uygun yanıtlar gelmezse ‘Beyaz Kurt ve Minik Sincap’ 
diye bir hikâye okumuştuk, hatırlıyor musunuz? 
Beyaz Kurt, Minik Sincap’ı oyunlara almıyordu ve onu 
arkasından itekleyip düşürüyor, sonra da gülüyordu. O 
hikâyede Minik Sincap’a yardımcı olmak için bazı yollar 
bulmuştuk.” denir.  

• Resim kartları tek tek incelenerek her bir başa çıkma 
resim kartı öğrenciye hatırlatılır.

 –  “Güvendiğin birine anlat temalı” ilk resim kartı 
gösterilir. Öğrenciye “Bu resim kartı neyi anlatıyor 
olabilir?” diye sorulur. Öğrenciden uygun yanıt 
gelmezse “Biri bize zorbalık yaparsa bunu mutlaka 
güvendiğimiz birine anlatmalıydık değil mi?” denir. 

 – “Dik dur ve cesur ol!” temalı ikinci resim kartı 
gösterilir. Öğrenciye “Bu resim kartı neyi anlatıyor 
olabilir?” diye sorulur. Öğrenciden uygun yanıt 
gelmezse “Biri bize zorbalık yaparsa cesur davranıp 
yüksek sesle “Hayır, yapma; bu yaptığın doğru değil; 
bu yaptığını öğretmenime/aileme söyleyeceğim!” 
diyebilirdik değil mi?” denilir. 

 – “Umursamadan yoluna devam et!” temalı 
üçüncü resim kartı gösterilir. Öğrenciye “Bu resim 
kartı neyi anlatıyor olabilir?” diye sorulur. Öğrenciden 
uygun yanıt gelmezse “Biri bize zorbalık yaparsa onu 
umursamadan yolumuza devam edebilirdik yani o 
yokmuş gibi davranabilirdik değil mi?” denilir.

 – “Arkadaş edinerek yalnız olmadığını göster” 
temalı dördüncü resim kartı gösterilir. Öğrenciye 
“Bu resim kartı neyi anlatıyor olabilir?” diye sorulur. 
Öğrenciden uygun yanıt gelmezse “Biri bize zorbalık 
yaparsa kendimizi yalnız hissetmemek için arkadaş 
edinmeyi deneyebilirdik değil mi?” denilir.

• Öğrencinin resim kartlarını istediği renklere 
boyayabileceği söylenerek boyama yapması için 
zaman verilir.

• Öğrenci boyamayı bitirdikten sonra resim kartlarını 
önceden rehber öğretmen/psikolojik danışman 
tarafından hazırlanan kutuya koyması istenir (kutu 
öğrenci ile birlikte süslenebilir ya da eve gönderilip 
ailesi ile süslemesi önerilebilir) ve ‘Haydi Başa Çıkalım’ 
diyerek rol oyununa geçilir. 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: 
Etkinlikten önce uygulayıcı, Ekte yer alan senaryo 
cümlelerini şeritler hâlinde keser ve hazırlar.

• Ek-34’te yer alan senaryo cümleleri bir kutunun içine 
konulur ve öğrencinin kutudan bir kâğıt seçmesi 
istenir. Öğrenci ve rehber öğretmen/psikolojik 
danışman orada yazan senaryoyu canlandırır. 
Öğrenci zorbalığa maruz kalan rolünde olur ve sihirli 
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kutusunda yer alan başa çıkma kartlarından destek 
alarak zorbalık yapan rolündeki rehber öğretmen/
psikolojik danışmana tepki vermesine yardımcı 
olunur. Sonra vakit kalırsa roller değiştirilerek 
yeniden canlandırma yapılır.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmana not: Rol 
oyunu sırasında zorba rolündeki rehber öğretmen/
psikolojik danışman geri adım atarak öğrencinin 
başa çıkma davranışını pekiştirir.

• Son olarak öğrenciye “Zorbalığa karşı koyarken neler 
hissettin?” diye sorulur. 

• “Bugün seninle zorbalık davranışı ile karşılaştığımızda 
neler yapmamız gerektiği ile ilgili konuştuk. Sihirli 
kutunda yer alan yöntemleri, ihtiyaç duyduğun 
zamanlarda kullanabilirsin. 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 -33 //BAŞA ÇIKMA KARTLARI
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EK -34 // ROL OYUNLARI SENARYOLARI

 Yemekhanede yemek yiyorsun. O gün en sevdiğin kurabiye var. Bir an 
önce yemeğini bitirip kurabiyeni yemek istiyorsun ama arkadaşın daha 
önce de yaptığı gibi yine senin kurabiyeni aldı ve istemene rağmen geri 
vermiyor. 

Senaryo 1

Mahallenin oyun parkında arkadaşlarınla oyun oynamak istiyorsun. Ama 
yaşı senden büyük bir arkadaşın her zaman yaptığı gibi seni oyuna almak 
istemiyor. 

Senaryo 2

Arkadaşlarından biri, oyun saatinde sürekli olarak senin oynadığın 
oyuncağı elinden zorla çekerek alıyor.

Senaryo 3

Ne zaman canın yansa ve ağlasan senden üç yaş büyük kuzenin seninle 
“bebek, bebek!” diyerek dalga geçiyor. 

Senaryo 4

Arkadaşlarından biri, okul bahçesine çıkmak için sıraya girdiğinizde 
sürekli seni iterek sıranın önüne geçiyor.

Senaryo 5
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10. OTURUM
ÖĞRENDİKLERİMİ 
HATIRLIYORUM
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AMAÇ

Bu oturum ile 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-35, EK-36

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, canlandırma 

SÜRE: 25 dk.

SÜREÇ
• Rehber öğretmen/psikolojik danışman, öğrenci 

odaya gelmeden önce fon kartonu üzerine çizdiği 
yol görselini çocuğun göz hizasında olacak şekilde 
duvara asar. Dokuz haftadır edinilen becerileri temsil 
eden, Ek-35’te 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 birlikte tekrar 
edeceğiz. Bu sayede ne kadar çok şey başardığını 
da görmüş olacağız. Hazırsan başlayalım.” şeklinde 
bir giriş yaptıktan sonra, şu açıklamayı yapar: “Bu 
yol üzerinde çeşitli duraklar var, her bir durakta 
bekleyerek orada asılı 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. 
öğrenciye 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 
öğrenci ile birlikte hatırlatıcı ipuçları ya da ona bu 
becerileri hatırlatabilecek kişiler hakkında konuşulur. 
Örneğin hatırlatıcı ipucu olarak renkli şöniller ile 
hazırlanmış güç bilekliği hediye edilebilir.

• Blok etkinliğinden sonra rehber öğretmen/psikolojik 
danışman öğrenci ile vedalaşma aşamasına geçer. 

• “Seninle birlikte 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. Bu zamana kadar çalışmalara 
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gönüllü katılımın, etkinliklere olan ilgin ve istekliliğin 
çok kıymetliydi. Seni tebrik ederim (Rehber öğretmen/
psikolojik danışman bu cümleden sonra başarı 
belgesini öğrenciye verebilir). Bu belgeyi buradaki 
görüşmelerimizde gösterdiğin başarın için almayı hak 
ettin. Bu okulda olduğumuz 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 yine 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 -35 // OTURUMLARI TEMSİL EDEN KARTLAR
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EK -36 // BAŞARI BELGESİ
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EK -A // ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME 
                  PSİKOEĞİTİM PROGRAMI 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



Akran Zorbalığına Maruz Kalan Öğrencilere Yönelik Arkadaşlık İlişkileri Geliştirme Psikoeğitim Programı 83

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

H
iç

bi
r z

am
an

B
az

en
 

Ç
oğ

un
lu

kl
a 

H
er

 z
am

an

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

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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