
TİYATRO ATÖLYESİ YILLIK PROGRAMI 

Farklı kimliklere bürünerek taklit etmek, hayali kahramanlarla beraber korkutmak, 
güldürmek ve ağlatmak çocukların her zaman en sevdikleri oyunlardan olmuştur. Bir 
anlamda “tiyatro” çocukların zaten doğasında vardır!  

Tiyatro çalışmaları yapmak, belirli teknikler ve kurallar öğrenmekle beraber, kendini 
bulmanın ve keşfetmenin de yolunu açar. Tiyatroyla beraber, ötekinin bakışının baskısından 
kurtulmayı, kendini ifade etmeyi, yargılamamayı ve kimliğinin farklı yönlerini keşfederek 
yaratıcılığı ortaya çıkarmayı öğreniriz. 

Üç döneme yayılarak 32 seansta gerçekleşecek olan ve her yaşa uyarlanabilen 
bu atölye çalışmalarının hedefleri şöyledir: 

KENDİNİ VE ÖTEKİNİ TANIMA / GÜVENME / DİNLEME 

Çalışma örnekleri:  

- “Ben … severim”: Öğrenci diğerlerine kendini tanıtır, ismini ve sevdiği bir şeyi söyler 
“ben … severim”, ardından sevmediği bir şeyi söyler “ben … sevmem”. 

- Ayna: İkili gruplar oluşturulur, bir kişi diğerinin aynası olur ve aynı anda hareketlerin 
aynısını yapar.  

- Kör ile rehber: İkili gruplar oluşturulur. Biri kör (gözleri kapalı veya bağlı), diğeri onun 
rehberi olur. Rehber körün aşması gereken engelleri ona anlatarak yardımcı olur.  

- Gazeteci: İkili gruplar oluşturulur. Biri gazeteci, diğeri de röportaj yapılan kişi olur. 
Gazeteci üç dakikada 10 soru sormalıdır. Daha sonra bu soruların cevaplarını aklında 
tutarak röportaj yaptığı kişiyi diğer herkese tanıtmalıdır.  

- Hacıyatmaz: Bir kişi ortaya geçer ve diğer herkes etrafına geçer. Ortadaki kişi gözleri 
kapalı şekilde sallanmaya başlar ve diğerleri onu yakalar.  

ZAMAN VE MEKÂN ALGISINI GELİŞTİRME  / GÖZLEM / ODAKLANMA  

Çalışma örnekleri:  

- Boşlukları doldurma: Herkes aynı anda birbirine değmeden ve iletişim kurmadan yürür, 
amaç boş alan bırakmamaktır.   

- Yerini hatırlama: Herkes aynı anda birbirine değmeden ve iletişim kurmadan yürür. “Top” 
denildiğinde durulur, durulan nokta hafızaya alınır ve tekrar yürünür, ikinci kez “Top” 
denildiğinde öğrenciler 3 saniyede az önce bulundukları noktaya geri gelmelidirler.  

- Kayıp eşya: Her öğrenci ortada duran masaya seçtiği bir eşyayı koyar (kalem, ayakkabı, 
kitap… vs.). Ardından herkes eşyasının ismini onu göstererek söyler. Bir öğrenci sınıftan 
çıkar ve eğitmen eşyalardan birini saklar, öğrenci sınıfa geri gelir ve hangi eşyanın eksik 
olduğunu kime ait olduğunu söyleyerek bulmaya çalışır.  

- “Gül bakalım”: İkili gruplar oluşturulur. Biri diğerini güldürmeye çalışır, diğeri de 
gülmemeye.   

- Sayı sayma: Belirli bir sıra olmadan ve herkes sadece bir sayı söyleyerek grup kendini 
saymaya çalışır. İki kişi aynı anda konuştuğunda oyuna en baştan başlanır. 



HAREKET KEŞFİ / SÖZSÜZ İFADE / ESNEKLİK   

Çalışma örnekleri:  

- Harf olma: Eğitmen alfabenin bir harfini söyler ve öğrenciler tüm bedenlerini kullanarak 
o harfi yapmaya çalışırlar.  

- Tüy: Herkes bir daire oluşturur ve birbirine farklı şekillerde hayali bir tüy verir. 

- Sesçi ve pandomimci: İkili gruplar oluşturulur, biri sesçi, diğeri de pandomimci olur. Sesçi 
sadece seslerle bir hikâye anlatmaya başlar ve pandomimci onun hikâyesini hareketlerle 
anlatır.  

- Ağır çekim: Eğitmen bir eylem belirler ve öğrenciler bu eylemi ağır çekimde 
gerçekleştirmeye çalışırlar.  

- Çiçek: Eğitmen bir müzik koyar, her öğrenci bedeniyle bir çiçeğin doğuşunu 
canlandırmalıdır.  

HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRME / YARATICILIK / DUYGU YÖNETİMİ 

Çalışma örnekleri:  

- “Bu ne?”: Her öğrenci bir eşya seçer (kalem, kitap, saat… vs.) ve onu işlevinden 
tamamen farklı bir şekilde kullanır.  

- Heykel ve heykeltıraş: İkili gruplar oluşturulur, biri heykel, diğeri de heykeltıraştır. 
Eğitmen bir konu verir ve heykeltıraş konuşmadan diğer kişiyi oyun hamuruymuş gibi 
kullanarak konunun heykelini yapar.  

- Cam kutu: Her bir öğrenci camdan bir kutunun içinde olduğunu hayal eder ve bu kutudan 
çıkmanın yolunu bulmaya çalışır.  

- Karşıt oyunu: İkili gruplar oluşturulur, bir kişi karşısındakinin karşıt duygu durumunu 
canlandırmaya çalışır (üzüntü/mutluluk, sükûnet/öfke… vs.).   

- “Yaşlı dayım beni uzaya fırlattı”: Herkes faklı duygu durumlarında “yaşlı dayım beni 
uzaya fırlattı” cümlesini söyler (üzgün, mutlu, kızgın… vs.).  

SÖZLÜ İFADEYİ GELİŞTİRME / SES VE DİKSİYON / FRANSIZCA’YA HÂKİM OLMA  
Çalışma örnekleri:  

- “Bir varmış bir yokmuş”: Herkes bir daire oluşturur, eğitmen “bir varmış bir yokmuş” 
diyerek bir hikâyeye başlar, her öğrenci teker teker cümlenin devamına bir veya birkaç 
kelime ekleyerek bir hikâye oluşturulur.  

- 3 kelime: Her bir öğrenci eğitmenin ona rastgele verdiği üç kelime ile (örneğin çikolata-
araba-silgi) bir hikâye oluşturmaya çalışır.  

- Sağır Sultan: Eğitmen Sağır Sultan rolünü oynar, ona söyleneni ancak öğrenci iyi telaffuz 
eder ve yeteri kadar yüksek konuşursa duyar.  

- Fısıldama: Eğitmen bir cümle verir ve öğrenciler fısıldayarak ama yine anlaşılır olmaya 
çalışarak cümleyi tekrar ederler.  

- “Başıma gelenler”: İkili gruplar oluşturulur, biri diğerine başından geçen bir olayı anlatır. 
Diğeri de daha sonra tüm öğrencilere bu hikâyeyi kendi hikâyesiymiş gibi anlatır 



GRUP ÇALIŞMASI VE İŞBİRLİĞİ / UYUM / RİTİM   

Çalışma örnekleri:  

- Üçlü oyun: Üçlü gruplar oluşturulur, eğitmen bir konu verir, grubun hazırlanmak ve 
ardından bir doğaçlama gerçekleştirmek için 1 dakikası vardır.  

- Fotoğraf: Eğitmen bir konu verir ve tüm öğrenciler anında sahneye çıkarak konunun 
fotoğrafını bir arada oluşturmalıdır.   

- Makine: Eğitmen bir konu verir. Öğrenciler teker teker sahneye çıkar ve tekrar eden 
sadece bir hareket ve ses ile makineye eklenirler.  

- Balina: Bir balina karaya vurmuştur. Öğrenciler balinayı tekrar okyanusa kavuşturmak için 
hep beraber bir çözüm bulmalıdır.  

- Yüzen sal: Herkes sahnededir. Öğrenciler batmış bir gemiden kurtulanları oynarlar. Hepsi 
bir arada okyanusun ortasında küçücük bir salın üzerindedir. Esmeye başlayan rüzgâr 
fırtınanın habercisidir. Ne yapmalı?  

Bu çalışmalar ve daha birçoğu, katılımcıların yaşına göre değişebilir ve geliştirilebilirler. 
Çocuklar atölyeler süresince, kendilerine ve diğerlerine olan güvenlerini pekiştirmeyi 
öğreneceklerdir. Dil ve söz üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla Fransızca düşünme 
yetilerini, iletişim kurma şekillerini ve hayal güçlerini geliştireceklerdir.   

Okul yılının sonunda, tüm bu çalışmalardan yola çıkarak, öğrenciler atölye 
çalışmalarını bir temsil ile sunacaklardır.  

Atölyeler sırasında katılımcıların rahat kıyafetler giymeleri tavsiye edilir. 
Ayakkabı olmadan çalışmak en verimlisi olduğundan yedek çorap ve kış ayları 
için tabanlı çorap öngörülmelidir.  


