
ADIM ADIM ANLADIM

 Amaç: 
Öğrencilerin, kendileri ve çevreleri ile ilgili olumlu düşünme kaslarını güçlendiren üç kademeli bir etkinlik sayesinde 
yapıcı problem çözme becerilerini artırmak. 

 Hedeflenen etki:
•  Öğrencilerin yapıcı çözüm geliştirme becerilerinin artması.
•  Öğrencilerin kendilerine ve çevrelerine karşı olumlu düşüncelerinin artması.
•  Zaman içinde, akranlar arası sözel şiddetin azalması ve olumlu ilişkilerin ortaya çıkması.

1. Öğretmen, 3 kademeli etkinlik için gereken 
malzemeleri önceden hazırlar:
MiMirror egzersizi malzemeleri:
• Ayna: Öğrencinin kendi yüzünü inceleyebileceği kadar 

büyük, başkaları tarafından izlenmeyeceği kadar küçük, 
masa üstü kullanılabilecek bir ayna.

• MiMirror Egzersiz Kağıtları: Yatay olarak ikiye bölünmüş, 
üst kısmında “olumsuz özelliklerim,” alt kısmında “olumlu 
özelliklerim” yazan A4 kağıtlar ve kalem

Polyanna Gözlüğü egzersizi malzemeleri:
• Pembe gözlük: Öğretmen tarafından kartondan yapılabilir, 

mevcut bir gözlük pembeye boyanabilir ya da pembe bir 
gözlük bulunabilir. Sembolik bir araçtır.

• Durum kağıtları: Günlük hayatta karşılaşılabilecek, farklı 
yorumlamalara açık sosyal durumların birer cümle ile 
ifade edildiği kağıtlar. Durum sayısı, öğrenci sayısı kadar 
olmalıdır ve ayrı ayrı katlanarak bir keseye konmalıdır. 

• Kese / kutu: Durum kağıtlarının içinden çekileceği bir kese 
Gökkuşağı egzersizi malzemeleri:
• Gökkuşağı kurdeleleri: Sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, mavi, 

lacivert, mor iplerden veya kurdelelerden oluşan bir demet 
hazırlanır. Her renk başka bir bakış açısını temsil eder. 
(SARI : Öğretmen bakış açısı, TURUNCU: Sorumluluk 
sahibi bir kişi, KIRMIZI: Aile bakış açısı, YEŞİL: Kişisel 
haklar, MAVİ: Öğrenci bakış açısı, LACİVERT: Kurallar, 
MOR: Adil olmak.) Renklerin karşılıkları, hatırlanabilmesi 
için tahtaya yazılır. 

• Durum kağıtları: Polyanna Gözlüğü egzersizinde kullanılan 
durum kağıtları bu egzersizde de kullanılabilir.

2. Öğretmen, öğrencilerine 3 egzersizin ayrı ayrı 
akışlarını aktarır. 
• MiMirror karşısına geçen öğrenciler, kısa bir süre kendi 

olumlu ve olumsuz özelliklerini düşünür. Önce olumsuz 
özelliklerini dile getirirken aynaya bakar ve mimiklerini 
gözlemler. Gözlemlerini egzersiz kağıdına not alır. Sonra 
olumlu özelliklerini dile getirir ve mimiklerini gözlemler, 
egzersiz kağıdına not alır. 

• Polyanna Gözlüğü egzersizinde öğrenciler önce keseden 
bir durum kağıdı çeker ve durumu okur. Gözlüğü 
takmadan, kişisel olarak bu durumu yorumlar. Sonra 
gözlüğü takar ve durumun, olumlu sonuçlanması için ne 
yapılabileceğini düşünür. Arkadaşları ile paylaşır. 

• Gökkuşağı egzersizinde öğrenci, daha önceki egzersizde 
seçmiş olduğu durumu  tekrar okur. Gözünü kapatıp 
rastgele üç kurdele seçer. Durumu, her kurdelenin 
temsil ettiği bakış açısıyla yorumlar ve bu bakış açısıyla 
düşünerek olumlu bir netice yaratacak çözümler üretir. 
Çözümlerini sesli bir şekilde söyler. 

3. Sınıf üç gruba bölünür. Her grup 3 egzersizden birisini 
seçer ve uygulamaya başlar. Egzersiz esnasında, egzersizi 
uygulayan kişi diğer arkadaşları tarafından gözlemlenmelidir. 
4. Bir gruptaki herkes seçili egzersizi tamamladıktan 
sonra grup, kendi içinde, egzersiz üzerine konuşur. Herkes ne 
hissettiğini, ne farkettiğini paylaşır.
5. Seçili egzersizi ve değerlendirmeyi tamamlayan 
grup, ikinci egzersize geçer. Tüm gruplar üç egzersizi de 
tamamlayana kadar süreç devam eder.
6. Öğretmen, sürecin sonunda öğrencileri çember 
olarak toplar ve deneyimleri hakkında konuşur. 

Odaklanılan problem: Akranlar arası sözel şiddet  Kimlerle uygulanabilir? 5. - 12. Sınıf öğrenciler
Hazırlık Süresi: 3 gün    Uygulama Süresi: En az 2 ders

 Gerekli malzemeler:
• Ayna
• Durum kağıtları
• Kese
• Kalem
• MiMirror Egzersiz Kağıdı
• Gökkuşağı kurdeleleri
• Pembe gözlük

 Öğretmene Not:
• Durum kağıtlarında yazan durumlar, sınıf içi ve dışı sosyal / davranışsal problemlere 

yönelik olabilir. Bunların yazımında, öğrenciyi veya başka bir kişiyi suçlayıcı ifadelere 
yer verilmemelidir. Örnek olarak, “bir aile, çocuklarının seçmek istediği mesleği 
beğenmediği için başka bir meslek konusunda onu ikna etmeye çalışıyor,” “sınıfta bir 
eşya kırılıyor. Kıran kişi öne çıkmadığı için tüm sınıf olaydan sorumlu tutuluyor.”

• Durum kağıtları her öğrenci için bir adet olmalıdır. Polyanna Gözlüğü ve Gökkuşağı 
egzersizlerinde - hangisi önce uygulanırsa uygulansın - her öğrenci aynı durum 
kağıdını kullanabilir.

• Egzersizler esnasında, egzersizi uygulayan öğrencinin arkadaşları tarafından 
gözlemlenmesi önemlidir. Böylece tüm öğrencilerin, süreç boyunca aktif olması 
sağlanır. 

“Adım Adım Anladım” etkinliği:


