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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 212MGS015 

ALAN Eğlence hizmetleri 

DAL/MESLEK Animatörlük/çocuk animatörlüğü 

MODÜLÜN ADI Dramatik Etkinlikler 

MODÜLÜNTANIMI 

Drama etkinlikleri oyundan farklı ancak oyun ile bir 

takım benzerlikleri olan etkinliklerdir Bu nedenle 

çocuklarla yapılan drama etkinliklerine “dramatik 

oyunlar’’ denilen öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Yaratıcı drama modülünü almış olmak. 

YETERLİK Çocuklar için aktivite programları hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile çocuk kulübü departmanında dramatik 

etkinlikleri ve bu etkinliklerde kullanılacak araç-

gereçleri çocuğa uygun olarak hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar; 

 Çocuk programlarında kullanılacak dramatik 

etkinlikleri çeşitli kaynaklardan 

araştırabileceksiniz. 

 Çocuk kulübünde dramatik etkinliklerde 

kullanılacak araç- gereçleri etkinliğe ve çocuğa 

uygun olarak hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLAR VE 

DONANIMLARI 

Atölye, çocuk kostümlerine ait model katalogları, 

tarihi fotoğraflar, dikiş malzemeleri, süsleme 

malzemeleri 

Çeşitli kumaşlar, çeşitli kâğıtlar, ipler, iplikler, yünler, 

düğme, boncuk, tela, karton vb. malzemeler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları, performans testleri ile öğrenci kendi 

kendini değerlendirecektir. (yeterlik ölçme) 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

İnsan ihtiyaçlarında meydana gelen değişikliklerden biri de geçmişte lüks kabul edilen 

turistik ihtiyaçların, zorunlu ihtiyaçlar haline gelmesidir. Bu nedenle insanlar turistik 

yaşamlarında değişiklik, hareketlilik aramakta kendilerini ve çocuklarını yenilemek, 

sıkıntılarını atmak istemektedirler.  

 

Turistlerin ve çocuklarının eğlenceli bir tatil geçirmelerine ortam hazırlayan dramatik 

etkinlik aktiviteleriyle konaklama sürelerinin uzatılması, yiyecek-içecek satışlarının ve yan 

gelirlerin artması mümkün olacaktır. Bu nedenle daha fazla turist ve daha fazla gelir için 

ülkemizde dramatik etkinlikler hizmetlerin geliştirilmesi konusunda gereken her şeyin 

yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

 

Turizm sektöründe kullanılan dramatik etkinliklerin amaçları doğrultusunda gerekli 

yeterlikleri kazanmanız için bu öğrenim materyalini hazırlamış bulunuyoruz. 

 

Öğrenme faaliyetlerimizin birinci kısmında dramatik etkinliklerinin tanımı, çocuk 

aktiviteleri içindeki yeri ve dramatik etkinliklerin nelerden oluştuğu, ikinci kısımda ise 

dramatik etkinlik araç - gereç türleri, dramatik etkinlik araç gereçleri hazırlama, dramatik 

etkinliklerde kukla ve maskelerle uygulama yapmayı ele aldık. 

 

Hazırlanan öğrenim faaliyetlerinin sonunda dramatik etkinlikler programını tanıyarak 

gerekli ön hazırlıklarınızı yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 

 
  

Çocuk programlarında kullanılacak dramatik etkinlikleri çeşitli kaynaklardan 

araştırabileceksiniz. 

 

 

 
Çocuk aktiviteleri içinde, dramatik etkinliklerinin yerini, önemini ve işlevlerini 

araştırarak bilgi toplayınız, rapor haline getirip sınıfta arkadaşınızla tartışınız. 

 

Turizm hizmetlerinde, dramatik etkinliklerinin tarihi gelişimini araştırınız. Araştırma 

sonuçlarınızı rapor haline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

1. DRAMATİK ETKİNLİKLER 
 

1.1. Dramatik Etkinliklerin Tanımı 
 

Drama etkinlikleri oyundan farklı, ancak oyun ile bir takım benzerlikleri olan 

etkinliklerdir. Bu nedenle çocuklarla yapılan drama etkinliklerine dramatik oyunlarda 

denilmektedir. Dramatik oyun bir grup oyunudur ve liderin örgütlediği, liderin kendisinin de 

yer aldığı bir etkinlik biçimidir. Dramatik oyun, çocuğa baskı yapmadan önerilen temalar 

çerçevesinde doğaçlama temeline dayanan bir tekniktir. Çocuk dramatik oyun aracılığı ile 

kişisel duyarlılığını anlatma; vücudunu, sesini, heyecanlarını ve hatta sosyal ilişkilerini 

disipline sokma olanağı kazanır. 
 

Dramatik oyun, çocukların kendini kolay ifade ettikleri doğal yollardan biridir. 

Dramatik oyun, çocukların yaşamlarına karmaşık gelen yetişkin dünyasını 

anlayabilmelerinde, insanlarla ilişki kurabilmelerinde ve çevrelerini tanıyıp uyum 

göstermelerinde bir hazırlık niteliği taşır. Dramatik oyun sırasında çocuklar anne, baba, 

doktor, şoför, pilot gibi yetişkin rolleri alırlar veya çevrelerinde gözledikleri olayları hayal 

gücüyle yeniden canlandırırlar. Kısaca dramatik oyun çocuklar arası iletişim ve etkileşimi 

şart koşan hayali oyun türüdür. Bu hayale dayalı oyunda daha önceden hazırlanmış öyküler 

yoktur. Çocuklar çeşitli rolleri paylaşırlar. Bir yetişkinin müdahalesi olmadan bu rolleri 

istedikleri şekilde oynayarak oyunu sürdürürler. Hayali ve dramatik oyun çocuğun 

çevresindeki olayları ve kişileri deneyimleri yoluyla keşfettiği serbest oyundur. 

 

1.2. Çocuk Aktiviteleri İçindeki Yeri 
 

Çocukların fizyolojik ihtiyaçlarından biri olan "dinlenmenin" sağlanabilmesi için 

eğitici drama kapsamında yer alan rahatlama ve gevşeme çalışmalarının önemi açıktır. 

Rahatlama ve gevşeme çalışmaları drama etkinlikleri arasında özel bir yere sahiptir. 

Herhangi bir anda uygulanabilen rahatlama çalışmaları sayesinde, çocukların rahatlamaları 

ve tekrar çalışmaya odaklanabilmeleri mümkün olabilmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Grupla yapılan çalışmalar olan eğitici drama etkinlikleri, gruptaki çocukların olumlu 

özdeşim yolu ile bir gruba ait olma ihtiyaçlarına da karşılık verebilir.Kendinden başka 

akranların da bulunduğu dramatik etkinliklerde, kendini başkaları ile karşılaştırmasına 

olanak verir. Ayrıca başkaları ile ilişki kurabilmesi, çocuğun sosyal yönden kendini başarılı 

olarak algılamasını sağlayabilir.  

 

Çocuklar, yaşamı sürdürme becerilerinin pek çoğunu “öyleymiş gibi yaparak” 

canlandırıldığı drama etkinliklerinde kazanır. Gene temel insan ihtiyaçlarından olan sevgi, 

dramatik çalışmalarda yaptıkları ve yapmadıkları ile koşulsuz kabul edilen çocuk tarafında 

kendini iyi hissetme biçiminde yaşanabilir. 

 

Eğlenme ihtiyacının en üst düzeyde karşılanabileceği dramatik etkinlikler, çocuğun 

eğlence ihtiyacını karşılayabilecek niteliğiyle ön plana çıkmaktadır. Günümüz çocuklarının 

bir ölçüde televizyon programlarının da etkisiyle hızlı değişen, renkli, canlı, heyecanlı 

görüntülerin hakim oluğu olay ve süreçlere olan artan orandaki eğilimleri, dramatik 

etkinliklerinde canlı, hareketli ve değişken olmasını dayatmaktadır. 

 

Ayrıca dramatik etkinlikler, çocukları değiştirmeye, düzeltmeye çalışmak yerine, 

çalışmalara oldukları gibi katılmalarına izin vererek onları oldukları gibi kabul etmesini 

sağlar. 

 

Dramatik etkinliklere, kendi isteğiyle katılan çocuğun, tıpkı oyundaki gibi zevk alıp 

heyecan duymasının onu mutlu kılması doğaldır. Eğitici drama uygulayıcıları, etkinlikler 

sırasında çocukların neşeli olduklarını, uygulamadan keyif aldıklarını belirtmektedirler. 

Ayrıca dramatik etkinlikler, çocuğun her konuda, özgürce düşünüp davranmasının, 

yaratmasının olanaklı olduğu etkinliklerdir. Çocuğun üstlendiği rolleri, alışılmasının dışında 

canlandırmasına izin verilir. Bu nitelikleri nedeniyle, dramatik etkinliklere katılan çocukların 

değişiklikler karşısında daha esnek olabilmeleri, tedirgin olmamaları beklenir. 

 

Eğlence departmanı içinde, çocuk kulübünün varlığı çocuklu aileler için ayrı bir önem 

taşımaktadır. Eğlenmek ve dinlenmek için konaklama tesisine gelen aileler bu süre içinde 

çocuklarını da güvenerek teslim edebilecekleri bir birimin varlığından memnun olacaklardır. 

Anne-babalar kendileri eğlenir ve dinlenirken çocuklarının da güvende olduklarını ve hoş 

vakit geçirdiklerini bilmekten mutlu olacaklardır. 

 

Çocuk aktiviteleri içinde önemli bir yere sahip olan dramatik etkinlikler, işletmenin 

işleyişinden turistler ve çocukları arasındaki ilişkilere kadar hemen türlü sorunda, 

çözümleyici ve kaynaştırıcı bir rol oynadığı gibi işletmenin konuklarıyla ve kısmen üçüncü 

şahıslarla olan işletmelerinde de sıcak bir ilişki kurulmasını sağlar. 
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1.3. Dramatik Etkinlikler 

 
1.3.1. Şiirler 

 
Olayların, insanların, cansız varlıkların duygulu, renkli ve etkili bir biçimde anlatıldığı 

şiirler her dönemdeki çocukların duygusal ihtiyaçlarına cevap verir. Onlara duygusal 

zenginlik sağlar. Şiirler aynı zamanda çocuğa düşünce zenginliği ve esnekliği de kazandırır. 

Çocukların şiirle ilişkisi önce dinlemekle başlar sonraları kendileri okuyarak, öğrenerek bu 

ilişkiyi sürdürürler. Şiirler zevkli tekerlemelerle başlayıp ileri yaşlarda estetik duygusunun 

gelişmesine neden olur. Çocukların sevdikleri şiirler canlı, hareketli, melodik, vezin ve 

kafiyeli şiirlerdir. 

 

Şiirler çocukların anlayabileceği kadar basit ve ilgi çekiciyse hemen öğrenilip 

ezberlenebilir. Bu tip şiirlerin içine “parmak oyunu” denilen tekerleme türü şiirler de 

girmektedir. Parmak oyunları söylenirken parmak ve vücut hareketlerinin de drama ile 

ilişkilendirilebileceğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte parmak oyunları oldukça yalın 

bir dramatizasyon türüdür.  

 

Şiiri masallaştırma; 

 

Yaratıcılığı destekleyen bu tür etkinlikler dramanın alanına girer. Şiiri başka anlatım 

biçimlerine dönüştürmek bir yaratıcı çalışmadır. Şiirin içeriği, mesajı, bu yolla daha iyi 

algılanır. Türkçe ders kitabında yer alan Hasan Ali Yücel’in “Güz” adlı şiirinden bir 

bölümünü örneğimize alalım  

 

Soyunan ağaçların  

Dökülen yaprakları 

Bir sarı yorgan gibi 

Örtüyor toprakları 

 

1.3.2. Bilmeceler  

 
Bir objenin niteliklerini söyleyerek sonucun veya ait olduğu bütünün bulunmasını 

amaçlayan ifadelere bilmece denir. 

 

Bilmeceler çocuk dünyasının eğlenceli, duygulu unsurlarıdır. Büyüme dönemlerinde, 

bilmeceler ile temas içinde olan çocukların dilleri ve zihin yetenekleri, bu gibi etkinliklerde 

bulunmayan emsallerine oranla daha hızlı bir gelişme gösterecektir. 

 

Bilmeceler dil gelişimini hazırladıkları ölçüde bilgi, deney ve çeşitli değerlerin çocuğa 

aktarılma sürecini de hızlandıracaklardır. Dolayısıyla, eğitim sürecine yeni değerler 

katacaklar, bu süreci olumlu yönde geliştirebileceklerdir. 
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1.3.3. Tekerlemeler 
 

Uzun yıllar öncesinden tekerleme günümüze kadar ulaşan tekerleme dediğimiz 

deyişler, folklorik değerler taşırlar. Eski masallar, türküler, destanlar tekerlemelerin 

kaynaklarını oluşturur. Şiirsel öğeler taşıyan tekerlemeler okul öncesi çocuğunun dilini 

geliştirirken onun şiirle dostluğunun temellerini atarlar. 

 

Türkçe sözlükte; masalların başında yada söz arasında, sözcüklerin benzerliklerinden 

de yararlanılarak söylenilen, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde gibi yarı anlamlı ve 

yarı anlamsız sözlere denir “diye tanımlanan tekerlemeler” genellikle komik unsurlar taşırlar. 

Güldürücü ve eğlendirici özelliklerinden dolayı tekerleme çocuğun dilini geliştirirken 

sıkmadan, zorlamadan bu görevi yerine getirir. 

 

Okul öncesi çocuklar tekerlemeleri öğrenmeyi, tekrarlamayı çok severler. Bu 

faaliyetler onlar için aynı zamanda bir oyun faaliyetidir. Tekerlemeler taşıdıkları ritimsel 

özelliklerinden dolayı çocuğun pandomim, tiyatro gibi etkinliklere de uyum sağlamasını 

kolaylaştıran bir faktördür.   

 

 
Şekil 1.1. Dramatik etkinliklerde amaç eğlendirmektir 

 

1.3.4. Hikâye 
 

Hikaye belli bir zamanda ve olayın geçtiği belli bir yerde gerçek ya da gerçeğe yakın 

konuları ele alan bir ya da birkaç kahramanı bulunan yaşamın içinden çıkan olaylarla ilgili 

bir edebiyat türüdür. 
 

Çocuklar yaşamlarından alınmış olayların hareketli bir anlatımla verildiği hikayeleri 

zevkle dinlerler. Hikayeler de gerçek olayların ele alınması nedeniyle çocuğun bilgi 

kazanması ve toplumsal beklentilerin gerçekleştirilmesi kolaylaşır. Yaşadığı kültürün 

yapısına öğrenmesine de hikayeler yardımcı olur. Eğlendirici özelliklerin, mutlu olayların ele 

alınması çocuğun hoş vakit geçirmesine, mutlu olmasına yardımcı olur. Çocuklar bunlardan 

dolayı hikaye dinlemekten hoşlanırlar. Çocuklara anlatılan bir hikaye zaman zaman 

dramatize ettirilebilir. 
 

Seçilen hikayenin çocuğa hitap etmesi, kolayca oynanabilecek nitelikte, dilinin 

anlaşılır olması gerekmektedir. Hikaye seçimi dramatizasyonun ilk adımıdır. Daha sonra 

hikaye dramatize edilir. 
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Dramatizasyona başlarken “kimsenin daha önce duymadığı yeni bir hikaye 

oluşturacağız” şeklinde bir açıklama yapmak etkinliğe başlamak için iyi bir yoldur. Daha 

sonra gruptaki çocuklar, daire olarak yere otururlar. Öğretmen hikayeye başlar. Örneğin; 

“Bir gün bir ülkedeki kral uykusundan kalkmış ve aynaya bakmış. Bir de ne görsün….” 

Liderin (Öğretmen) sağında oturan çocuk, öyküye kendisinden bir parça ilave eder ve gruba 

söyler. Örneğin; “saçları bembeyaz olmuş”…. Daha sonra kendine sıra gelen diğer bir çocuk, 

öyküye bir cümle daha ekler ve çalışma böylece devam eder. Oluşturulan hikaye çocuklar 

tarafında oynanır. 

 

 
Şekil 2. de Kımızı başlıklı kız hikayesini canlandırma 

 

1.3.5. Doğaçlamalar 
 

Doğaçlama genel olarak monotonluktan ve tek tip olmaktan kurtulup aniden gelişen 

olaylar karşısında yaratıcı olmak şeklinde tanımlanabilir. Yeni tanışan iki insanın 

birlikteliğinde doğaçlama süreci çok iyi gözlenebilir. Böyle bir durumda hiç kimse bir 

diğerinin daha sonra ne söyleyeceğini ve nasıl söyleyeceğini bilmez. Bir çocuğun tüm 

hareketleri, davranışları ve düş gücünü kullanarak oyun oynaması da tipik bir doğaçlamadır. 

Doğaçlamaların ana kaynağı bireyin kendi yaşantısıdır. Bu nedenle katılımların kendilerini 

rahatça ortaya koyabildikleri bireysel olarak keyif alabildikleri aşamadır.  
 

Doğaçlama çalışmalarında çocuklar yetişkinlere göre daha fazla zorlanırlar. Çalışmada 

daha önceden canlandırılacak durum veya hikaye bilinmese de çocuklar arasındaki konuşma 

kolayca gerçekleşmez. Başlangıçta en basit hikayeler bile karışık gelir. Ses efektleri, 

materyaller, kostümlerde fikirlerin oluşmasında ve hayal gücünün uyarılmasında etkilidir. 
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Doğaçlama oyun gelişiminde bir araç olarak yer alır. Amacı oynayan kişinin deneyim 

kazanmasıdır. Doğaçlama yapmada başarısız olmak diye bir şey yoktur. Doğaçlama aksine 

bireye tekrar tekrar deneme fırsatı verir. Doğaçlama yapan kişi hatalarından yola çıkarak 

yeni şeyler öğrenir ve başka oyuncuları gözlemleyerek doğruları bulmaya çalışır. 

 

 
Şekil.3. Bir Doğaçlama örneği 

 

1.3.6. Dramatizasyon 

 
Dramatizasyon öykü içinde sunulan olayların ve durumların oynanmasıdır. 

Dramatizasyonda öykü çocuklara lider tarafından anlatılır, okunur ve resimler gösterilir. 

Yaratıcı dramatizasyonda öyküyü çocuklar istedikleri gibi geliştirip sonuçlandırabilirler. 

Öykünün nasıl gelişeceğine veya nasıl sonuçlanacağına çocuklar birlikte karar verir, böylece 

kendi yarattıkları yeni bir öykü oluşur. 

 

Dramatizasyon yapılırken her çocuk istediği karakteri kendisi seçer. Burada liderin 

rolü öyküyü anlatmak veya sunmaktır. 

 

Yaratıcı dramatizasyonda verilen veya oluşturulan öykünün; 

 

 Çocukların yaşına ve gelişimine uygun olmasına, 

 Kolay oynayabilmesine, 

 Çocukları sıkmayacak sürede olmasına, 

 Öğretici, eğitici ve gelişimleri sağlamasına, 

 Hemen hemen her çocuğun katılımına uygun olmasına özen gösterilmelidir. 



 

 9 

 

Öyküler kuklalarla da canlandırılabilir. Yaratıcı drama etkinliklerinde çocuklar 

kuklayla oynarken doğaçlama yaparak konuşurlar. Özellikle çekingen çocuklar kukla 

oynarken kuklanın arkasına sığınarak kendi düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etme fırsatı 

bulurlar, böylece hem duygusal rahatlama sağlar hem de dil gelişiminde ilerleme 

kaydederler. 

 

Şekil. 4. Dramatizasyon giysileri ile bir öykünün canlandırılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
Çevrenizdeki işletmelerde uygulanan dramatik etkinlikleri inceleyerek fotoğraf ve 

kamera çekimleri ile bir sunum hazırlayınız. Araştırma sonucunu rapor haline getirip 

arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu araştırmayı yaparken aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat 

ediniz.  

 

         
İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

 Çevrenizde dramatik etkinliklerini 

uygulayan kurumları belirleyiniz. 

 Dramatik etkinliklerin gruplandırınız. 

 

  

 Dramatik etkinlikleri inceleme ile ilgili 

kriterler belirleyiniz. 

 

 

 Dramatik etkinliklerde kullanılan 

etkinlikleri gruplandırarak 

fotoğraflayınız. 

 

 Dramatik etkinliklerde kullanılan 

etkinlikleri gruplandırarak kamera ile 

çekiniz. 

 

 Dramatik etkinliklerde kullanılan 

etkinlikleri gruplandırarak çektiğiniz 

fotoğraflar ve kamera çekimleri ile bir 

sunu hazırlayınız. 

 

 Dramatik etkinliklerle ilgili sunumunuzu 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 Sonuçları rapor haline getiriniz. 

 

 Dramatik etkinlik sunumlarınızı ve 

raporlarınızı diğer kurumlarla benzerlik 

ve farklılıkları konusunda 

arkadaşlarınızla tartıştınız mı? 

 Düzenli ve titiz olunuz. 

 Araştırmacı olunuz. 

 İletişimde olumlu tavır sergileyiniz. 

 

 

 Gerekli hazırlıklarınızı önceden yapınız. 

  

 

 İletişimde olumlu tavır sergileyiniz. 

 

 Gerekli hazırlıklarınızı önceden yapınız. 

 

 Dramatik etkinliklerde çocukları iyi 

gözlemleyiniz.  

 

 Sunumunuz için yaratıcı olunuz. 

 

 

 Sorumluluk sahibi olunuz. 

 

 

 Raporunuzu hazırlarken temiz, düzenli, 

dikkatli ve düzenli ve titiz olunuz. 

 

 

 

 Dikkatli düzenli ve titiz olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşınızın yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre Evet, Hayır seçeneklerinden uygun 

olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği 

 

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

1  Çevrenizde dramatik etkinliklerini uygulayan kurumları 

belirlediniz mi? 

  

2  Dramatik etkinliklerin gruplandırdınız mı?   

3  Dramatik etkinliklerini inceleme ile ilgili kriterler 

belirlediniz mi? 

  

4  Dramatik etkinliklerde kullanılan etkinlikleri gruplandırarak 

fotoğrafladınız mı?  

  

5  Dramatik etkinliklerde kullanılan etkinlikleri gruplandırarak 

kamera ile çektiniz mi? 

  

6  Dramatik etkinliklerde kullanılan etkinlikleri gruplandırarak 

çektiğiniz fotoğraflar ve kamera çekimleri ile bir sunu 

hazırladınız mı? 

  

7  Dramatik etkinliklerle ilgili sunumunuzu sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız mı? 

  

8  Sonuçları rapor haline getirdiniz mi?   

9  Dramatik etkinlik sunumlarınızı ve raporlarınızı diğer 

kurumlarla benzerlik ve farklılıkları konusunda 

arkadaşlarınızla tartıştınız mı? 

  

 

 

Değerlendirme 

 

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi tamamlayınız. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki sorularda yer alan doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi dramatik etkinlikleri tanımlar? 

A) Eğlendirme 

B) Canlandırma 

C) Taklit etme 

D) Dramatik oyun  
 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dramatik etkinliklerin taşıdığı özelliklerden bir 

değildir? 

A) Eğlendirme  

B) Grup oyunu  

C) Kendini ifade etme 

D) Satışı arttırma 
 

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dramatik etkinlerin arasında yer almaz? 

A) Şiir, bilmece, tekerleme 

B) Dramatizasyon  

C) Aksesuar 

D) Hikaye 
 

4. Dramatik etkinlikler aşağıdaki sektörlerden hangisinde kullanılmaz? 

A) Sinema 

B) Sağlık 

C) Turizm 

D) Televizyon 
 

5. Dramatik etkinliklerin, çocuk aktivitelerinin içindeki yerini, aşağıdakilerden hangisi 

açıklamaz? 

A) Dinlendirme 

B) Eğlendirme 

C) Başkaları ile ilişki kurma 

D) Kendini sevdirme 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi dramatik etkinliklerin elemanlarından bir değildir? 

A) Kostüm 

B) Kukla 

C) Anket 

D) Maske 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi dramatik etkinliklerin sosyal fonksiyonlarından biridir? 

A) Katılımcılar arasında kültür paylaşımını sağlar. 

B) İşletmenin ürün çeşitliliğini arttırır. 

C) Bireylerin eğlenme ihtiyaçlarını karşılar. 

D) Olumlu bir reklam aracı olarak kullanılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. Aşağıdakilerden hangisi, dramatik etkinliklerin çocuklara yönelik fonksiyonlarından 

biri değildir? 

A) Eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını giderir. 

B) Akranları ile kaynaşmasını sağlar. 

C) Duygusal tatmin sağlar. 

D) Akademik başarısını arttırır. 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi, çocuk aktivitelerinden biri olan dramatik etkinliklerin 

çocuklara kazandıklarından değildir? 

A) Zihin yeteneklerini arttırır. 

B) Dil gelişimine katkı sağlar. 

C) Milli duygularını geliştirir. 

D) Estetik duygularını geliştirir. 

 

10. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, dramatik etkinliklerden biridir? 

A) Doğaçlamalar 

B) Pandomim 

C) Aksesuar 

D) Anket 

             

B. Aşağıdaki sorularda yer alan doğru seçeneğin karşısındaki kutucuğa kurşun 

kalem kullanarak “D” veya “Y” (Doğru/Yanlış) şeklinde işaret koyunuz. 

 

(   ) Dramatik oyun, çocukların kendilerini kolay ifade ettikleri doğal yollardan biridir. 

 

(   ) Dramatik etkinliklerde herhangi bir araç kullanılmaz. 

 

(   ) Dramatik etkinlikler, çocukların zihin ve dil yeteneklerini geliştirir. 

 

(   ) Çocukların eğlenme ihtiyacının en üst düzeyde karşılanabileceği dramatik etkinliklerdir. 

 

(   ) Dramatik etkinlikler, katılımcılar arasında kültür paylaşımını sağladığı için sosyal bir 

olaydır. 

 

(   ) Dramatik etkinliklerde, farklı kültürlerden gelen konuklara ayrı etkinlikler sunulmalıdır. 

 

(   ) Dramatik etkinlikler tesisin markalaşmasına katkıda bulunur. 

 

(   ) Çocuklar, yaşamı sürdürme becerilerinin pek çoğunu dramatik etkinliklerde kazanılır. 

 

(   ) Dramatik etkinlikler, grupla yapılan çalışmalar arasına girmez.     
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 
 

Çocuk kulübünde dramatik etkinliklerde kullanılacak araç gereçleri etkinliğe ve 

çocuğa uygun olarak hazırlayabilecektir.  

 

 

 
 

Dramatik etkinliklerde kullanılan araç gereçlerin, çocuklara olan katkılarını araştırınız. 

Eğlence hizmetlerinde, dramatik etkinlik uygulayıcısının hangi özelliklere sahip 

olması gerektiğini ve uygulayıcının (liderin) dikkat etmesi gereken kuralları araştırınız. 
 

2. DRAMATİK ETKİNLİK ARAÇLARI 
 

2.1. Dramatik Araç Gereç Türleri 
 

2.1.1. Kuklalar 

 

 
Şekil.5: Kuklalar 

Kuklalar dünyanın ilgi çekici küçük varlıklarıdır. İnsan eliyle yaşam verilebilen cansız 

malzemelerdir. Kukla oynatıcısı kuklayı güldürebilir, ağlatabilir, yürütebilir, dans ettirebilir, 

uyutabilir, konuşturabilir ya da düşündürebilir. 

 

Çocuklar için kuklalar bir eğlence ve değişik yaşam senaryolarını tanıma aracıdır. 

Kuklalar yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler tarafında da zevkle izlenen eğlenceler 

olduğu bir gerçektir. Gölge tiyatrosunun ülkemizdeki geçmişi ve hala geniş kitleler 

tarafından beğeniyle izlenmesi bu gerçeği kanıtı gibidir. Her yaştan insan Karagöz-Hacivat 

gösterisini izlemekten hoşlanır.  

                                                                                                

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil.6.Kuklalar 

 

Kuklalar çocuklara dünyayı tanıtır. Yaşları gereği sahip oldukları sınırlı yaşam 

deneyimlerini arttırır. Çok çeşitli gerçek veya kurmaca yaşamlar görmelerini sağlar. Örneğin, 

kızıldereli kuklaları ile anlatılan bir kızıldereli öyküsü ile kızılderililer ve yaşamlarına ilişkin 

bilgileri artar. Kısacası kuklalar çocuklara değişik yaşamları anlatmanın ve yaşatmanın 

eğlenceli bir yoludur. 

        

Dramatik etkinliklerde kullanılan kukla çeşitleri şöyledir: 

 

 El kuklası             

 İp kuklası            

 Parmak kuklası         

 Yüzük kukla                      

 Çomak kukla              

 Gölge kukla                 

 Avuç içi kukla    

 Eldiven kukla  
 

2.1.2. Maskeler  

 
Maskeler anaokullarında dramatizasyon aracı olarak kullanılmakla beraber, küçük 

çocuklar için uygun olmayabilir, ya da bazı çocuklar yüzlerinin kapanmasından 

hoşlanmayabilirler. Bunun için, çocuklar diğer dramatizasyon araçlarını kullanmada 

yeterince deneyim kazandıktan sonra isterlerse maskeleri kullanmalıdırlar. 

 

Çocukların en kolay kullandıkları maskeler, tamamen başa geçen cinsten olanlardır. 

Bu çeşit maskeler kumaşlarda yapılacağı gibi büyük kese kağıtlarından yapılabilir. Kese 

kağıdı maskeleri, çocuklar, öğretmenin yardımıyla kendileri el işi etkinlikleri sırasında 

yapabilirler. 
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Şekil.7: Maske örneği 

 

2.1.3. Aksesuarlar 
 

Yaratıcı dramatizasyonda dekor, kostüm, aksesuar ve makyaj oyunu daha çekici hale 

getirse de bu konuda çok abartıya gerek yoktur. Mevcut eşyalardan dekorlar hazırlanabilir. 

Veya bazı objeler ufak tefek değişikliklerle ihtiyaca uygun hale getirilebilir. Eski ve 

kullanılmış eşyalar onarılarak, temizlenerek oyunda kullanılabilir. 
 

Yeni kostümler ve aksesuarlar hazırlanacaksa kullanılacak malzemeler iyi seçilmeli, 

çocukların sağlığını riske atacak, hava almalarını engelleyecek, hijyenik olamayan, tüylü, 

tozlu, kesici, batıcı vb. niteliklerde olmamalıdır. Kostüm ve aksesuarlar çocuklar tarafından 

kolayca kullanılabilir nitelikte olmalı, kendileri giyip çıkarabilmelidir. Sağlam ve 

dayanıklılığı da kullanımda önemlidir. Sürekli kullanılan kostümler yıkanıp temizlenebilir 

malzemelerden hazırlanmalıdır.  
 

Başlıklar, maskeler korkutucu, ürkütücü şekilde hazırlanmamalı, çocukların 

hoşlanacağı, sevimli, ilgi çekici özellikler taşımalıdır. Çocuklar yetişkinlerin giysilerini, 

ayakkabılarını, şapkalarını giymekten ve takılarını takmaktan hoşlanırlar. Dramatizasyonda 

bunlardanda yararlanılabilir.  
 

Dramatizasyonda kullanılacak eşyaları seçme ve kullanma fırsatı çocuklara 

tanınmalıdır. Aynı eşyayı kullanmak isteyen çocuklar arasında sayışma vb. bir yöntem 

uygulanmalıdır.        
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Şekil.8. Çeşitli dramatizasyon aksesuar örnekleri 

 

2.2. Araç Gereçleri Hazırlama 

 
2.2.1. Kukla Hazırlama 
 

Okul öncesi çocukları için hazırlanacak olan kuklalarda kukla yapım tekniği çok 

önemlidir. Bu dönem çocuklarının hayal dünyaları o kadar geniştir ki konuşturabileceğiniz 

veya hareket verebileceğiniz her şeyden bir kukla hazırlayabilirsiniz. 

 

Örneğin bir mısır koçanının üzerine kaş göz yapıp tepesinden bir ip bağlayıp hareket 

ve seslendirme ile onu istediğiniz bir karakter haline getirebilirsiniz. Ve çocuklar bunu 

hayranlıkla izleyebilirler. Eski bir eldiven, Çorap, pet şişeleri, temizlik süngerleri vb. akla 

gelebilecek her şeyden kukla hazırlayabilirsiniz. Biraz yaratıcı gücü kullanmak ve kuklalara 

önem vermek bunu için yeterlidir. 

 

Kuklalarda önemli olan kukla başını çalışmaktır. İp kukla veya el kuklası için 

hazırlanacak başın kırılıp, çatlamadan uzun süre dayanıklı kalmasına özen gösterilmelidir. 

Bunun için kullanılacak en iyi, en ekonomik malzeme “ kağıt hamurudur”. Tuz seramiği, 

kullanılmış oyuncakların başları, kumaştan veya pelüşten hazırlanan başlar, eldiven, çorap, 

mukavva, kağıt gibi artık malzemelerden de kukla hazırlayabilirsiniz. 

 

Kağıt hamurundan kukla başları hazırlamak için önce kağıt hamuru hazırlanır.  

Bunun için; 

 Ufak parçalara ayrılmış gazete kağıtları bir kap içinde biraz tutkallı sıcak suya 

bırakarak 12-24 sat bekletilmeli, 

 İyice yumuşamış olan kağıtların suyu süzülerek un ve formika zamkı ilave edilip 

kolayca şekil verilebilecek kıvama gelene kadar yoğrulur. Daha sonra hazırlanan 

bu hamurdan kukla başı yapmak için baş kalıbı gereklidir. Bunun içinde; 
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 Kil ve yağlı çamurdan bir baş kalıbı hazırlanabilir. 

 Eskimiş bir bebeğin veya oyuncak bir hayvanın başından kalıp alarak 

yararlanılabilir. 

 Baş büyüklüğünde şişirdiğiniz balonun üstünü yağlayarak kalıp hazırlanabilir. 

 Şişe,ampul vb. şeylerden, yine üzerini yağlayıp bu hamurdan baş çalışabilirsiniz. 

 

Hangi teknikle çalışırsanız çalışın yüz cildinin gergin olmasına, çene, burun ve göz 

bölgelerinin belirgin olmasına, alın çıkıntısının orantılı bir biçimde olmasına özen gösteriniz. 

Başın kuruması için normal oda sıcaklığını tercih edin. Radyatör veya soba yakınında 

kuruyan kağıt hamurunda kırışma ve çatlamalar görülebilir. Kuruyan kukla başları arka 

kısmından kesilerek içindeki kalıp çıkartılır. Kesilen kısım yeniden tutkala batırılmış kağıt 

şeritlerle kapatılır.  

 

Kukla başını boyamak da önemlidir. Boyama işlerinde akrilin, guaj, ve sulu boya 

kullanabilirsiniz. Sevimli ve canlandırılmak istenilen karakterlere uygun bir ifade vermek 

gerekir. İri parlak gözler, büyük burun ve kulaklar, kırmızı yanak ve dudaklar kuklayı 

sevimli ve ilgi çekici yapar. 

  

2.2.2. Maske Hazırlama  
 

Maskeler, karton kullanılarak da yapılabilir. Karton veya fon kağıdı çocukların yüzünü 

kaplayacak şekilde yuvarlak, oval veya kare şeklinde kesilir. Göz yerleri işaretlenir ve 

kesilip, çıkarılır. Yüz boyanır. Yün, deri ve kürk parçaları yapıştırılarak istenilen karakterler 

de yaratılır. 
 

Daha sağlam maskeler hazırlamak için, karton üzerine kağıt hamuru tekniği uygulanır. 
 

Karton, çocukların yüzüne intibak edecek büyüklükte ve istenilen şekilde kesilir, göz 

yerleri işaretlenir ve kesilerek çıkarılır. 
 

Gazete kâğıtları elle küçük parçalara koparılır. Yumuşayıncaya kadar sıcak suda 

bekletilir. Sonra suyu iyice sıkılır ve sulandırılmış un ya da formika zamkı ile yoğrulur. 

Yoğrulan bu hamurdan parçalar koparılarak elle şekil verilerek kartonun üzerine burun, kaş 

ve çene çıkıntısı yapacak şekilde yerleştirilir. Zamka batırılmış kâğıt şeritler yardımıyla 

yerine tespit edilir. Bu şekilde hazırlanan kalıp kuruması için bir iki gün bekletilir. 

Kurulduktan sonra yağlı boya veya sulu boya ile boyanır ve verniklenir. Bir lastik bantla 

çocuğun başına geçirilerek kullanılır.  
 

Kil, kukla başı çalışmasında olduğu gibi, maske kalıbı hazırlamada da kullanılabilir. 

Bunun için önce, kile şekil verilerek maskenin kalıbı hazırlanır. Kalıp kurulduktan sonra 

üzerine sıvı yağ sürülür ya da alüminyum kağıtla kaplanır. 
 

Gazete kâğıdından kesilmiş şeritler, sulandırılarak bulamaç haline getirilmiş un veya 

formika zamkına batırılarak kalıba sarılır. 
 

Maske kurulduktan sonra, kenarları kesilerek çıkarılır, pürüzleri düzeltilir ve boyanır. 

Başa getirilmek için lastik takılır. 
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2.2.3. Aksesuar Hazırlama  
 

a) Peruka 
 

Peruklar sıhhi sebepler veya süsleme merakıyla çok eskiden beri kullanılmaktadır. 

Saçlar tabii veya suni olarak kafa şeklinde uygun olarak yapılır. Bu mesleği yapanlara da 

perukacı denir.  
 

Perukacı müşterisinin saç rengini ve yapısını mükemmel taklit eder. Bu sebepten 

dolayı canlandırılması istenen tarihi bir kişinin veya senaryoda tarif edilen karakterlerin saç 

yapısı aslına uygun olarak yapılarak kullanılır. Sahne oyuncuları perukacıya baş vurarak 

yaşlı görünmek için beyaz saçlar, tarihi bir kişiyi canlandırmak için o kişinin saç modeline 

uygun saçlar veya gülünç görünmek için kirpiyi andıran perukalar yaptırırılar. 
 

b)Ayakkabı 
 

Ayakkabılar; kostümü tamamlayan en önemli parçalardan birsidir. Ayakkabı 

seçiminde kostüme, kostümün giyildiği döneme uygun olmasına dikkat edilmesi gerekir. 

Ortaçağ veya Osmanlı kostümü altına günümüzde giyilen bir ayakkabının seçilmesi son 

derece yanlıştır. Mutlaka yazılı ve resimli kaynaklardan yararlanarak kostümün dönemine 

uygun ayakkabı seçilmesi gerekir. 

 

c) Kemer 
 

Kemerler; kostümün ayrılmaz parçasıdır. Kostüme uygun olarak seçilecek kemerin 

kostümle aynı çağda olması gerekir. Orta Çağ’da yaşayan bir masal kahramanının kıyafeti 

üzerine günümüzde kullanılan modern bir kemerin aksesuar olarak seçilmesi uygun değildir. 

Günümüz kahramanlarının kostümlerini de antika bir kemerle tamamlamak uygun olmaz. 

Kemerin, mutlaka kostüm ile renk, model, dönem (aynı zamanlı) ve görüntü olarak ahenk 

içerisinde olması gerekir.  
 

d) Başlık 
 

Başlık; kostümlerin ayrılmaz parçasıdır. Çoğu zaman görünüşü bütünlemek amacıyla 

kostümle aynı kumaştan dikilir. Kostümün anlatmak istediği hayvan, çiçek, ağaç vb. 

görüntüler için çeşitli şekillerde yapılabilir. Bir şişe kostümünde başlık şişenin mantarı gibi 

yapılmalıdır. Tarihi kişilere ve bilinen kahramanlara ait başlıklar ise aslına uygun olarak 

aynen tatbik edilir. Örneğin; Napolyon’un şapkası, Kırmızı Başlıklı Kız’ın başlığı gibi. 

palyaço ve bilinmeyen kostümler için olabildiğince abartılı seyircinin ilgisini seçecek 

başlıklar kullanılmalıdır.  
 

e) Eldiven 
 

Kostümü tamamlayan aksesuarlardan biri eldiven; sadece eli kapatmak veya korumak 

için değil, aynı zamanda kostüme uygun renk, desen ve anlatımı bütünleşmesi açısından 

önem taşımaktadır. Örneğin; tavşan kostümü giymiş olan bir kişinin eline tavşanın ön 

ayakları benzeri bir eldiven giymesi. Cadı kostümü giyen birisinin de eline uzun tırnaklar ve 

iskelet görüntüsünde hazırlanmış bir eldiven giymesi vb. gibi. 
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f) Takı 
 

Kostüm ve vücudun çeşitli yerlerine takılarak kostümü tamamlayan bir aksesuardır. 

Takılar, doğrudan kostüm üzerine takıldığı gibi kostümle birlikte vücudun; boyun, baş, alın, 

kulak, bilek, parmak, ayak bileği ve saç gibi kısımlarına da takılabilir. Taç, küpe vb. 
 

g) Maske 
 

Boyalı karton, kumaş, deri, plastik, çeşitli metaller vb. malzemelerden yapılan, 

tanınmamak ve bir karakteri canlandırmak için yüze takılan örtüdür. Maskeler bir insanı 

ifade edebildiği gibi, bir hayvanı veya cin, şeytan gibi hayali varlıkları da ifade edebilir. 

Maskeler birer sembol olarak kullanılır. Her maskenin bir hikayesi vardır. Eski çağlarda 

maskeler dini törenlerde korkulan varlıkları veya hayali tanrıları canlandırmak için 

kullanılmıştır. Maskeler çeşitli toplumlarda birer sanat eseri gibi özenilerek yapılmıştır. 

Günümüzde bu tür kıymetli maskelerin saklandığı müzeler mevcuttur.  

 

2.3. Kukla ve Maskelerle Uygulama Yapma   
 

2.3.1. Kukla Oynatma 
 

Kuklaları kukla tiyatrosu sahnesinde oynatmak en ideali olmakla birlikte artık 

günümüzde bu konuda biraz daha esnek davranılmakta belirli ölçülerde ve kurallarda oyun 

ortamı düşünülmemektedir.  

 

Kukla sahnesi haline getirilebilecek her eşyadan kukla sahnesi olarak yararlanılabilir. 

(Masa, sandalye, koltuk, kapı, beyaz eşya kutuları vb.) kukla oynatan kişinin görünüp 

görünmemesi de o kadar önemli değildir, daha çok kişisel tercihe bağlıdır. Nasıl isteniyorsa 

o şekilde kukla oynatılabilir. Kuklalar kuklacının elinde hayat bulan karakterlerdir. Kukla 

oynatırken kukla ile bütünleşmek önemlidir. Kendisindeki enerjiyi canlandırdığı karaktere 

taşıyarak onun gibi düşünme, hareket etme, ses ve konuşma becerisi ile kukla oynatılır. Bunu 

bir yetişkin yapabildiği gibi bir çocuk da yapabilir.  

 

Kukla oynatılırken aynı anda birden fazla düşünce ve davranış yansıtılamaz. 

Karakterin düşünceleri hareket, ses ve konuşmalarla koordinasyon kurularak belirgin bir 

şekilde ifade edilmelidir. Bunu başarmak için iyi bir gözlemci olmak gerekir. Kızgın, sinirli, 

neşeli, mutlu, mutsuz, insanların davranışları gözlenerek karaktere yansıtılmalıdır. Ayna 

karşısında kuklaları incelemek hareket ettirmek, seslendirmek, onlarla konuşmak, kukla 

oynatımında ön hazırlık olarak önemlidir. 

 

Kuklanın bakış yönünü iyi belirlemek gerekir. Karşılıklı konuşmalarda kuklanın yüzü 

konuştuğu karaktere yönelmeli, izleyici ile konuşuyorsa yüzü izleyiciye dönük olmalıdır.  

 

Karakterler sahneye yan taraftan girebileceği gibi bir gölge oyununda sahnenin 

ortasında da girebilir. Çomak kukla, yüzük kuklasında da böyle bir kural söz konusu 

değildir. Sahneden çekilmede düşer gibi olmamalı oyunun akışı içinde uygun bir biçimde 

sahneden ayrılmalıdır. 
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Kukla oyunu başlangıcında ve bitişinde ritim aletleri kullanmak, oyuna uygun şarkılar 

söylemek veya herhangi bir müzik aletinden yaralanmak oyunu zevkli ve ilginç hale getirir.  
 

Oyunun sonunda çocukların kuklaları ellerine almalarına, incelemelerine ve 

oynatmalarına da izin verilmeli ve ortam hazırlanmalıdır.    

 
Şekil 9. Artık malzemelerden hazırlanmış el kuklasıyla kukla oynatma örneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 

Turizm ve özel organizasyonlar içinde yer alan iki farklı “kukla ve maskeler”  

etkinlikler organizasyonunu inceleyerek karşılaştırınız. Rapor hazırlayarak arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 İncelemek üzere iki ayrı işletme bulunuz. 

 

 Gerekli randevularınızı alınız. 

 

 İnceleme kriterlerinizi belirleyiniz. 

 

 Veri formunuzu hazırlayınız. 

 

 Aktiviteleri inceleyiniz. 

 

 Her iki organizasyonun amacını inceleyiniz. 

 

 Her iki organizasyonun fonksiyonlarını inceleyiniz. 

 

 Her iki organizasyonda yer alan animatörleri 

inceleyiniz. 

 

 Her iki organizasyonu karşılaştırınız. 

 

 Benzer yönlerini belirleyiniz. 

 

 Farklı yönlerini belirleyiniz. 

 

 İncelemenizi rapor haline getiriniz. 

 

 Raporu arkadaşlarınıza sununuz. 

 

 Benzer ve farklı yönler üzerinde tartışınız. 

 

 Gerekli hazırlıklarınızı 

önceden yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 Hiçbir işletmeye randevu 

almadan gitmeyiniz. 

 

 

 

 

 Seçtiğiniz 

organizasyonların farklı 

alanlarda olmasına dikkat 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 23 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendiniz ya da arkadaşının yaptığı 

çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleştirme düzeyine göre “ Evet/Hayır” seçeneklerinden 

uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği 

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

1  İncelenmek üzere iki ayrı işletme buldunuz mu?   

2  Gerekli randevularınızı aldınız mı?   

3  İnceleme konularınızı belirlediniz mi?   

4  Veri formunu hazırladınız mı?   

5  Aktiviteleri incelediniz mi?   

6  Her iki organizasyonun amacını incelediniz mi?   

7  Her iki organizasyonun fonksiyonlarını incelediniz mi?   

8  Her iki organizasyonda yer alan animatörleri incelediniz 

mi? 

  

9  Her iki organizasyonu karşılaştırdınız mı?   

10  Benzer yönlerini belirlediniz mi?   

11  Farklı yönlerini belirlediniz mi?   

12   İncelemenizi rapor haline getirdiniz mi?   

13  Raporunuzu arkadaşlarınıza sundunuz mu?   

14  Benzer ve farklı yönler üzerinde tartıştınız mı?   

 

 

 

 

Değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek 

eksiklerinizi tamamladınız mı? 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
     

Aşağıdaki sorularda yer alan doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Aşağıda yer alan araç gereçlerden hangisi dramatik etkinliklerde kullanılmaz? 
A) Kukla       

B) Maske       

C) Aksesuar       

D) Kostümcü 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, kukla çeşitlerinin içinde yer almaz? 

A) İp kukla     

B) El kuklası   

C) Maske         

D) Gölge kukla 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, çocuklar için bir eğlence ve değişik yaşam senaryolarını 

tanıma aracıdır? 

A) Maske       

B) Kukla        

C) Aksesuar        

D) Resim 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kukla başı yapmak için çalışılabilecek malzemelerden biri 

değildir? 

A) Kağıt hamuru         

B) Taş        

C) Kil        

D) Ampul 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, maske yapabilecek malzemelerden birisi değildir? 

A) Karton        

B) Kıl           

C) Kağıt hamuru            

D) Çamur 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, ip kuklası ve el kuklasının başını yapmak için kullanılacak en 

iyi, en ekonomik malzemelerden biridir? 

A. Kağıt hamuru        

B. Tuz seramiği       

C. Yağlı çamur      

D. Kil 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Kuklalar kuklacının elinde hayat bulan karakterlerdir. Kukla oynatırken kukla ile 

bütünleşmek önemlidir. Kuklayı en iyi şekilde canlandırmak için aşağıdakilerden hangisi 

yapılmamalıdır? 

A) Karakter gibi düşünme        

B) Karakter gibi davranma   

C) Komiklik yapma                  

D) Ses ve konuşma becerisi 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi, kukla sahnesi olarak yaralanabilecek eşyalardan biri değildir? 

A) Masa        

B) Koltuk         

C) Soba         

D) Sandalye 
 

9. Kukla oyununu zevkli ve ilginç hale getirmek için, oyunun başlangıcında ve bitişinde 

aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

A) Ritm aletleri        

B) Aksesuar        

C) Oyuna uygun şarkı        

D) Müzik aleti 
 

10. Kukla oyununun bitişinde, karakterlerin sahneden çekilmeleri, aşağıdaki hangi şekilde 

olmalıdır? 

A) Uygun bir biçimde olmalı                         

B) Düşer gibi olmalı 

C) Sahneden atlamalı                                     

D) Zıplayarak çekilmeli 
 

11. Kukla oynatırken karşılıklı konuşmalarda kuklanın bakış yönü aşağıdakilerden hangi 

şekilde olmalıdır? 

A) Konuştuğu karaktere yönelmeli                

B) Seyirciye dönük olmalı 

C) Sağa yönelmeli                                          

D) Şarkıya yönelmeli 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi, maske ve başlık hazırlanırken dikkat edilecek özelliklerden 

biri değildir?  

A) Sevimli                  

B) İlgi çekici            

C) Korkutucu              

D) Çocukların hoşlanacağı 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi, aksesuarlar hazırlanırken kullanılacak malzemelerin 

özelliklerinden biri olamaz?   

A) Sağlığı riske atmamalı                                

B) Hava akışını sağlamalı 

C) Hijyenik olmalı                                           

D) Kesici batıcı olmalı      
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14. Aşağıdakilerden hangisi, aksesuarı oluşturan elemanlardan birisi değildir? 

A) Peruka                

B) Ayakkabı            

C) Kukla             

D) Takı  

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, aksesuar hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri 

değildir? 

A) Dönemine uygun olmalı                                 

B) Aslına uygun olmalı 

C) Uyumlu (ahenk içinde) olmalı                         

D) Abartılı olmalı 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme -1 

 
Aşağıdaki sorularda boş olan yerlere uygun olan kelime / kelimeleri yazınız. 

 
1. Monotonluktan ve tek tip olmaktan  kurtulup aniden gelişen olaylar karşısında yaratıcı 

olmaya ………..……….. denir.  

2. Eski masallar, türküler, destanlar, ……………………... kaynaklarını oluşturur.  

3. Hikaye seçimi ………….…….…….. ilk adımıdır.  

4. Sağlam maskeler hazırlamak için, karton üzerine ……………  ………………tekniği 

uygulanır.   

5. Kagıt hamurundan yapılmış kukla başının kuruması için  …………  ………… tercih 

edilmelidir.  
 

Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D)  harfi, yanlış ise (Y) harfi yazarak 

işaretleyiniz. 
 

(  )  Seçilen hikayenin çocuğa hitap etmesi, kolayca oynanabilecek nitelikte olması dilinini 

anlaşılır olması gerekmektedir.   

(  )  Dramatizasyon yapılırken her çocuğa karakteri öğretmen verir. 

(  )  Başlıklar, maskeler korkutucu, ürkütücü şekilde hazırlanmamalı, çocukların hoşlanacağı 

sevimli ilgi çekici özellikler taşımalıdır.   

(  )  Eski bir eldiven, çorap, pet şişeleri, temizlik süngerleri vb. akla gelebilecek herşeyden 

kukla hazırlayabilirsiniz.    

(  )  Çocukların en kolay kullandıkları maskeler, tamamen başa geçen cinsten olmalıdır.    
 

Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Dramatik oyunlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Çocuklar anne, baba, doktor, pilot gibi yetişkin rolleri alırlar. 

B) Çevresindeki olayları ve kişileri deneyimleri yoluyla keşfettiği serbest oyundur.     

C) Hayali oyundan farklıdır. 

D) Çocuklar arsı etkileşim ve iletişimi şart koşan oyun türüdür. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi dramatik etkinliklerdendir? 

A) Kuklalar 

B) Dramatizasyon  

C) Maskeler 

D) Aksesuarlar 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi kostüm ve aksesuarların özelliklerinden değildir? 

A) Kostüm ve aksesuarlar çocukların sağlığını riske atmamalı 

B) Kostüm ve aksesuarlarla çocukların hava almalarını sağlamalı 

C) Kostüm ve aksesuarlar hijyenik olmalı, tüylü, batıcı, kesici, tozlu  

D) Kostüm ve aksesuarları giyme ve çıkarma sırasında çocuklara mutlaka yardım 

edilmelidir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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4. Aşağıdakilerden hangisi ipli kukla başının dayanıklı kalması için en iyi ve en 

ekonomik malzeme nedir?  

A) Kagıt hamuru 

B) Tuz seramiği 

C) Pet şişeler 

D) Artık malzemeler 

 

5. Kukla oynatma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Kuklanın bakış yönünü iyi belirlemek gerekir 

B) Karakterler sahneye yan taraftan yada ortadan girebilir     

C) Karakterler sahneden çekilirken düşer gibi olmalıdır 

D) Kızgın, sinirli, neşeli vb. insanların davranışları gözlenerek karaktere 

yansıltılmalıdır 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız 

 

Değerlendirme 

 
Modül sonundaki ölçme faaliyetlerini uygulayınız. Ölçme faaliyetini başarı ile 

tamamladığınızda diğer modüle geçebilirsiniz. Ölçme etkinliğinizin sonucunda eksik kalan 

yönleriniz için öğrenme etkinliğine geri dönünüz. 

 

Modüldeki yeterliliğinizi ölçmesi için öğretmeninize başvurunuz.  
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

Gözlenecek Davranışlar 
Değer Ölçeği 

0 1 2 3 

1 Dramatik etkinlikleri araştırma     

2 
Dramatik etkinlikleri çocukların yaş ve gelişim seviyesine 

uygun olarak  seçme 
    

3 Etkinlikler sırasında çocuklarla olumlu iletişim kurma     

4 
Etkinliklerde uygun dramatik etkinlik araç ve gerecini 

araştırma. 
    

5 Etkinliklere uygun dramatik etkinlik araç ve gerecini seçme.     

6 Etkinliklere uygun dramatik etkinlik araç ve gerecini seçme     

7 
Etkinliklere uygun dramatik etkinlik araç ve gereci için doğru 

malzeme seçimi 
    

8 
Etkinliklere uygun dramatik etkinlik araç ve gerecin yapımı 

için  yaratıcılığını kullanma 
    

9 Dramatik etkinliği planlama     

10 Etkinliklere uygun dramatik etkinliği uygulama     

11 Uygulamaya başlamadan önce hazırlıkları yapmış olma     

12 Uygulamaya çocukları hazırlama     

13 Sınıfa hakim olma     

14 Dramatik etkinliği biliyor olma     

15 Etkinlik sonrasında araçları yerine koyma     

16 Araç gereci kontrol etme     

17 Çocukları etkinlikte gözleme     

Toplam Puan  

 

Değerlendirme 

 

Arkadaşınız derecelendirme ölçeği listesindeki davranışları sırasıyla 

uygulayabilmelidir. Hangi davranıştan 0 ve 1 değer ölçeğini işaretlediyseniz o konuyla ilgili 

faaliyeti tekrar etmesini isteyiniz.  



 

 30 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

A .GRUBU SORULAR 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 D 

3 C 

4 B 

5 D 

6 C 

7 A 

8 D 

9 C 

10 A 

 

B. GRUBU SORULAR 

Sorular Cevaplar 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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Sorular Cevaplar 

1 D 

2 C 

3 B 

4 B 

5 D 

6 A 

7 C 

8 C 

9 B 

10 A 

11 A 

12 C 

13 D 

14 C 

15 D 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Dogaçlama 

2 Tekermeler 

3 Dramatizasyonun 

4 Kağıt hamuru 

5 Oda sıcaklığı 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 D 
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