
Düzen
Uygun bir kapalı alan kullanarak değişik yükseklikteki jimnastik kutularını merkeze 
yerleştirip kısa bir koşu mesafesi (6-10 m) oluşmasını sağlayın.

Mücadele 
Grup üyelerinden engeli güvenli bir şekilde aşmalarını isteyin. En küçük kutudan 
başlayın ve 3 defa başarılı olunca ilerleyin. Engel tek başına geçilemeyecek kadar 
yüksek olduğunda grup üyelerinin engeli aşmak için çiftler halinde çalışmalarına 
izin verin.

Yeterlilikler Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkındaki 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz.

• Farklı yükseklikteki jimnastik kutularının seçilmesi

• Banklar

• Gerekli görülürse iniş yerine minderler

Basitleştirmek için
Bir grup renkli koni kullanın, böylece grup belleğine yardımcı olması için bunları 
kullanabilir. Ayrıca daha az adımlı kendi güzergahınızı çizebilirsiniz.

Geliştirmek için
Üstesinden gelmek için farklı becerileri gerektiren bir dizi engel oluşturun; bu 
kutunun arkasından gelen ters çevrilmiş bank olabilir.

• Hayatta sık sık engellerle karşı karşıya geliriz. Buradaki engellerin üstesinden nasıl 
gelmeyi planladınız? Günlük hayatınızda karşılaşabileceğiniz engellerde benzeri bir 
yaklaşımı nasıl kullanabilirsiniz?

• Bazı engellerin üstesinden tek başına gelmek zordur. Bu engelleri geçerken 
ortağınıza yardımcı olduğunuzda hangi becerileri kullandınız? Bu günlük hayatınıza 
nasıl aktarılabilir? 

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma

İlişki becerileri

Sosyal farkındalık

Seviye 1Üstesinden Gel

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Seviye 1



Üstesinden Gel
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Üstesinden Gel

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl bir katkıda bulundu?

• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.

• Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir?

• Takımın antrenörü olsaydınız, onlara hangi tavsiyede bulunurdunuz?

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl bir katkıda bulundu?• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl bir katkıda bulundu?

• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.

• Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir?

• Takımın antrenörü olsaydınız, onlara hangi tavsiyede bulunurdunuz?

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl bir katkıda bulundu?

Düzen 
Çarpı şeklinde 4 ağı ayarlayın. Grubu 4 eşit takıma ayırın.

Mücadele
Takımlar topu ağın üzerinden vurarak ve rakibinin oyun sahasında yere değmesini 
sağlayarak puan almaya çalışırlar.

• 2 voleybol topu

• Plaj topu (gerekli ise)

• 8 Badminton/ voleybol direği

• 4 Badminton/ voleybol ağı

Basitleştirmek için
Plaj toplarını kullanın. Her oyuncunun topa birden fazla kez dokunmasına izin verin. 
Oyuncular topla oynamak için başlarını/ayaklarını/ellerini kullanabilirler.

Geliştirmek Için 
Her oyuncu ağın üzerinden gitmeden önce topa sadece bir kere dokunabilir. 
Oyuncular sessiz oynamalıdırlar. Oyunu oturarak oynayın. Aynı anda 2 topla oynayın.

Seviye 24-yönlü Voleybol

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 24-yönlü Voleybol



4-yönlü Voleybol
Kompetenciák

Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – 4-yönlü Voleybol

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
Bir netbol/basketbol sahasını kullanın. Gol atma alanlarını oluşturmak için her köşe 
boyunca çapraz olarak 4 koni yerleştirin. Grubu 2 eşit takıma ayırın.

Mücadele
Takımlar, bir köşe gol alanının içinde bir topu yakalayarak gol atmaya çalışmalıdırlar. 
Oyuncular topla birlikte hareket edemezler ya da başka bir oyuncuya dokunamazlar. 
Gol atıldığı zaman, başarılı takım topu bırakır ve rakip ortadan oyuna başlar.

• 16 koni

• Basketbol ya da netbol sahası (ya da benzeri büyüklükteki oyun alanı olan başka 
benzeri bir alan)

• Netbol / basketbol topu

Basitleştirmek
Takımlar herhangi bir köşeye gol atabilir.

Geliştirmek için
Takımlar sadece 2 gol atabilir / Kaybeden takım diğer takımın atamayacağı bir golü 
belirler. Eğer oyunculardan birisi gol atmışsa, bütün takımın tamamı gol atmadan 
önce tekrar gol atamaz. Baş seviyesinin üzerinde pas verilmez. Gol atmaya 
çabalamadan önce en az 5 pas verilir. Takım gol atmadan önce takımın bütün 
üyeleri topa dokunmalıdır.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın. 
• Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir? 
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
aktarılabilir? 

Seviye 2Köşe Topu 

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 2



Köşe Topu 
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Köşe Topu 

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
Düzen fotoğrafında gösterilen şekilde 5 x 5’lik bir ızgara halinde 25 konilik/ku-
tucuk bir ızgara oluşturun Grubu 4-6 kişilik takımlara ayırın.

Mücadele
Grubun üyelerinden birisi harita tutucudur ve başka hiç kimsenin gösterilen 
güzergahı görmesine izin vermemelidir. Her bir kişi birer birer gelir ve güzergahı 
tahmin etmeye çalışır. Onlara sadece doğru ya da yanlış olduklarını söyleyebilir-
siniz ve başka hiçbir şekilde yardım edemezsiniz. Hata yaparlarsa ilerlemeleri 
sona erer ve gruba geri dönerler.

• Grup başına 25 koni

• Grup başına bir güzergâh tablosu (bu tablonun fotokopisi)

• Düzende gösterilen kırmızı ya da sarı güzergahı kullanmaya karar verin

Basitleştirmek için
Bir grup renkli koni kullanın, böylece grup belleğine yardımcı olması için bunları 
kullanabilir. Ayrıca daha az adımlı kendi güzergahınızı çizebilirsiniz.

Geliştirmek için
Takımın üyelerinin her kişinin gidişini seyretmesine izin verilmez. Bulduklarını 
paylaşmak için ilerlemeleri arasında birbirleriyle iletişim kurmalıdırlar. Alternatif 
olarak, başka bir grupla yarışabilirler. Gruplar diğerlerinin denemesi için bir güzergâh 
da tasarlayabilirler.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.
• Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir?
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına nasıl
aktarılabilir?

Seviye 3Kaçış Yolu

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 3



Kaçış Yolu
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Kaçış Yolu

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
En soldaki çubuğun üzerine en büyükten en küçüğe doğru halkaları yerleştirin.

Mücadele
Grup bütün kuleyi diğer çubuğa taşımalıdır.Bir defasında sadece bir disk hareket 
ettirilebilir. Herhangi bir istiften sadece en üstteki disk alınabilir. Daha küçük bir 
diskin üzerine daha büyük bir disk yerleştirilemez. 

• Farklı şekillerde 4-6 disk 

• Üzerine disklerin yerleştirileceği 3 çubuk (ya da işaretçi) (taşınabilir 
direkleri de kullanabilirsiniz) 

• Gözbağları (zorlaştırmak için)

Basitleştirmek için
En sağda yer alan çubukta en küçük üç diskle ve en solda yer alan çubukta en 
büyük üç diskle başlayın. 

Geliştirmek için
Diskleri hareket ettiren kişinin gözlerini bağlayın. Oyuncuların algılanabilir bir dilde 
konuşmalarına izin vermeyin.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu? 

• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu açıklayın.

• Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir?

• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
aktarılabilir? 

Seviye 3Hanoi Kulesi

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 3



Hanoi Kulesi
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Hanoi Kulesi

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
2 badminton/voleybol direğini yaklaşık olarak 3 metre arayla yerleştirin. Direklerin 
tepesi ve tabanı boyunca bir halatı bağlayın ve resimdeki gibi bir ağ örün.

Mücadele
Bütün grup, örümcek ağının bir tarafından diğer tarafına deliklerden geçerek 
gitmelidir. Her delik sadece bir kere kullanılabilir. Eğer birisi ağa dokunursa, baştan 
başlamalısınız.

• 2 badminton/ voleybol direği (varsa, ağaçlar ya da diğer direkler de kullanılabilir)

• 6-8 uzun ip (her birisi yaklaşık 2 metre uzunluğunda). Atlama ipleri de işe yarar

• Gözbağları (zorlaştırmak için)

Basitleştirmek için
Boşluklar birden fazla kere kullanılabilir. Ağı, delikleri daha büyük yapmak 
için uyarlayın.

Geliştirmek için 
Katılanların yarısının gözlerini bağlayın. Alternatif olarak, daha küçük ya da farklı 
şekildeki delikleri yapmak için ağı değiştirin.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.
• Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabili?
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
aktarılabilir?

Seviye 2Örümcek Ağı

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 



Örümcek Ağı
Yeterlilikler

Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar verme

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Örümcek Ağı

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
Grubu yaklaşık olarak bir basketbol sahası kadar bir alan içinde iki eşit takıma ayırın. 
Takımlardan biri atıcılardır ve diğeri saha oyuncularıdır.

Mücadele
Atıcıların her biri topu havaya atar ve sahanın çevresinde tam bir tur koşar. Saha 
oyuncuları, atıcılar başlangıç noktasına geri dönmeden önce topları merkezdeki 
sepete geri getirmelidir. Bu oyunda takımları, taktikleri konuşmak için teşvik edin.

• Tenis topları

• Koniler/işaretleyiciler

• Direkler ya da köşe bayrakları

• Büyük bir kova ya da kutu

Basitleştirmek için 
Atıcılar için, koşma döngüsünü kısaltarak oyunu basitleştirebiliriz. Saha 
oyuncuları için, atıcıların ellerindeki topların sayısını azaltabiliriz (bir ve iki arasında).

Geliştirmek için 
Atıcılar için, mücadeleyi artırmak amacıyla koşma yolunu büyütebiliriz. 
Saha oyuncuları için, sadece topları kovaya/kutuya sürüklemelerine izin verebiliriz.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu? 
• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi 
olduğunu açıklayın.
• Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir? 
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına 
nasıl aktarılabilir?

Seviye 1Top Saçmaca

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 1



Top Saçmaca
Yeterlilikler

Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Top Saçmaca

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen 
Grubu 4-6 kişilik ekiplere bölün. Oyuncuların her birisine belli bir uzunlukta oluk 
verin. Sahanın bir ucuna bir sepet tenis topu ve 20 metre uzaklıktaki hedefe boş bir 
sepet yerleştirin.

Mücadele
Gruplar topları bir sepetten diğerine aktarmak için birlikte çalışmalıdırlar. Eğer top 
sizin oluğunuzdaysa, ayaklarınızı hareket ettiremezsiniz. Topa sadece ilk oluğa 
koymak için dokunulabilir.

• Grup başına 4-6 adet uzun plastik oluk

• Seçtiğiniz toplar – tenis, golf

• Grup başına 2 sepet

• Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki açık bir alan

• Gözbağları

Basitleştirmek için
Katılımcılara mücadele başına üç kere topa dokunma izni verin ya da oluklarında top 
var iken iki adım atmalarına izin verin.

Geliştirmek için 
Faaliyeti daha zorlayıcı yapmak için birkaç yol vardır. Mücadele için bir süre limiti 
koymayı, sepetler arasındaki mesafeyi artırmayı, topu değiştirmeyi (golf topları daha 
hızlı hareket ederler), bazı ekip oyuncularının gözlerini bağlamayı ya da birbirleri ile 
yarışma yaptırmayı düşünebilirsiniz.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesini seçin ve görev sırasında nasıl olumlu bir etkiye yol açmış 
olduklarını açıklayın.
• Grup, gelecekte benzeri görevlerdeki performansını iyileştirmek için ne yapabilir? 
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunları hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
taşıyabilirsiniz?

Seviye1Oluk Topu

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 
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Araç-Gereçler
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Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık
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Oluk Topu
Yeterlilikler

Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Oluk Topu

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen 
Grubu 4 eşit takıma bölün. Takımları ve araçları düzen resminde olduğu şekilde 
düzenleyin. 

Mücadele 
“Başla” komutu üzerine takımlar ortadan topu geri almak ve kendi halkalarına 
dönmek için her defada bir kişi olarak yarışırlar. Orta halka boşaldığı zaman, takımlar 
birbirlerinden topu alabilirler ancak sadece her defasında bir tanesini. Oyun liderin 
düdüğüyle durur. En çok araç-gereci olan takım kazanır. 

• 5 halka

• Toplar, koniler vs. ekipmanların seçilmesi

• Çalım atılabilecek, futbol ya da basketbol topları gibi spora özel 
topları kullanabilirsiniz

Basitleştirmek için 
Başkalarından topu çalmanın karmaşıklığını azaltmak için orta kısım boşaldığı zaman 
oyunu durdurun. 

Geliştirmek için 
“Robin Hood” komutu verildiği zaman, herkes araç-gereçleri çalmak için herhangi 
bir yere gidebilir (hala bir defada bir şeyi alabilirler). Oyunu bitirmeden önce 20-30 
saniye boyunca buna izin verin. 

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Diğer takımdan araçları alırken nasıl hissettiniz?
• Araçlar sizden alınırken nasıl hissettiniz?
• Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtları düşünün- bu soruların bazıları günlük
yaşamınıza nasıl aktarılabilir?

Seviye 2Yuvadan Çalmak

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 
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Yuvadan Çalmak
Yeterlilikler

Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Yuvadan Çalmak

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
Konilerle yaklaşık olarak 5 m çapında bir daire oluşturun. Dairenin merkezine ters 
çevrilmiş bir kutunun üzerine bir şişe su yerleştirin. 

Mücadele
Verilen araç-gereçleri kullanarak, dairenin içine dokunmadan şişeyi geri almaya 
çalışın. Şişe dairenin dışına çıkıncaya kadar zemine değmemelidir. Eğer kurallar 
bozulursa, oyun yeniden başlamalıdır. 

• 8 koni
• 6-8 adet uzun ip (her birisi yaklaşık 2 metre). Atlama ipleri de işe yarayabilir.
• 1 adet küçük kutu
• 1 şişe su
• Gözbağı (geliştirmek için)
• Elbise askısı (geri alma için)

Basitleştirmek için 
Asmak için daha kolay bir şekil oluşturmak amacıyla şişeye bir elbise askısı bantlayın. 
Alternatif olarak, gruba daha uzun bir ip verin ya da daireyi daha küçük yapın.

Geliştirmek için 
Katılımcıların yarısının gözünü bağlayın, ipe sadece gözü bağlı oyuncular dokunabil-
ir. Alternatif olarak, daireyi büyütün ya da sadece mücadele sırasında katılanların tek 
ellerini kullanmalarına izin verin.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu? 
• Başka bir grup üyesini seçin ve görev sırasında nasıl olumlu bir etkiye yol açmış 
olduklarını açıklayın. 
• Grup, gelecekte benzeri görevlerdeki performansını iyileştirmek için ne yapabilir? 
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunları hayatınızın diğer alanlarına nasıl
taşıyabilirsiniz?

Seviye 3Kurtarma Mücadelesi
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Kurtarma Mücadelesi
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Kurtarma Mücadelesi

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen 
Grubu şekilde gösterildiği gibi düzenlenmiş sahada üç eşit takıma bölün.

Mücadele
Uç sahadaki takımlardan birisi topla başlar ve topu orta bölüm boyunca/üzerinden 
diğer taraftaki takıma atmadan önce kendi takımı içinde üç pas yapmalıdır. 
Ortadaki takım topa sahip olmak için uç alanlara girebilir. Top dört defa başarılı şekilde
aktarıldıktan sonra takımların yerlerini değiştirin.

• Futbol/basketbol/netbol topu

• Koniler/işaretleyiciler

• Formalar

Basitleştirmek için
Daha fazla alan yaratmak için savunmadakilerin sadece yürüme temposunda 
hareket etmesine izin verin veya orta bölümün genişliğini azaltın.

Geliştirmek için
Orta sahadaki iki savunma oyuncusunun kenar sahalara girmelerine ve topa sahip 
olmak için mücadele etmelerine izin verin ya da orta kısmı ha�f genişletin.

•  Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.
•  Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir?
•  Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına nasıl
aktarılabilir?

Seviye 1Nehrin Üzerinde

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 1Nehrin Üzerinde



Nehrin Üzerinde
Yeterlilikler

Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Nehrin Üzerinde

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen 
Tesisinizde uygun bir yer seçin ve aşağıda listelenen araç-gereçleri alan içinde 
saklayın. Grubu 3-5 kişilik takımlara ayırın.

Mücadele
Gruplar araç-gereçlerin yerini belirlemeli ve sığınak inşa edecekleri uygun bir yer 
bulmalıdır. Her takım üyesi sığınağa sığmalıdır. İnşa başlamadan önce en az 5 dakika 
planlamaya/tartışmaya izin verin. İnşa etmeleri için 30 dakikaya kadar süre verin.

• Tente/plastik tabaka – grup başına bir adet (boyutuna bağlı olarak)

• Grup başına 6-8 uzun ip (her birisi yaklaşık 2 metre uzunluğunda). Atlama ipleri 
de işe yarar

• Sahanızın büyüklüğüne bağlı olarak ahşap direkler gibi ekstra şeyler ekleyebilirsiniz

Basitleştirmek için
Yapım sürecini kolaylaştırmak için ek araç ya/ya da süre verin.

Geliştirmek için
Eğer arkadaşça bir rekabeti desteklemek istiyorsanız, her ekibin çalışacağı ayrı bir 
saha ayırın. Mücadeleyi, ekiplere 15 dakika egzersiz yaparak tanıtın, inşa etme 
işlemini durdurmalarını sağlayın ve ekiplerin artık sahaları ve ekipmanları değiş 
tokuş edeceğini açıklayın.

•  Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
•  Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.
•  Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir?
•  Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
aktarılabilir?

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 3Sığınak İnşası Seviye 3



Sığınak İnşası
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Sığınak İnşası

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen 
Büyük bir brandayı/kilimi zeminin üzerine yerleştirin. Bütün grubun üstünde ayakta 
durmasını sağlayın.

Mücadele
Bütün grup, dışarı adım atmadan brandayı/kilimi döndürmelidir. Herhangi birisi 
zemine basarsa, grup en baştan tekrar başlamalıdır.

• 1 Büyük branda veya kilim (grubun boyutuna bağlı olarak yaklaşık 2m x2m). Grup, 
branda/halı üzerine kolayca oturabilmelidir

• Göz bağları (Geliştirmek için)

Basitleştirmek için 
Daha büyük bir branda kullanın.

Geliştirmek için 
Katılımcıların yarısının gözlerini bağlayın. Alternatif olarak, daha küçük bir branda / 
halı kullanın.

•  Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
•  Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.
•  Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir?
•  Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
aktarılabilir?

Seviye 1Branda Alabora

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 
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Branda Alabora
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Branda Alabora

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
3 mücadelede yarışmak için, grubu 2 eşit takıma bölün: 
1) Bir sıra halinde el ele ayakta durun. Takım birbiri ile temas halindeyken, bir halkadan 
diğerine hareket etmelidir.
2) Grup, bir bankın üzerinde ayakta durur. Banktan aşağıya inmeden 
boy/yaş/doğduğu ay sırasına girmelidir.
3) Grubun bütün üyeleri yüz yüze bakacak şekilde birbirine yakın halde ayakta 
durmalıdır. Her biri diğerinin elini tutmalıdır ve böylece herkes birbirine bağlıdır. Grup 
mümkün olduğunca hızlı şekilde düğümü çözmelidir.

• Banklar

• Çeşitli büyüklüklerde halkalar

Basitleştirmek için 
Daha büyük halka / bank kullanın

Geliştirmek için 
Görevler sessiz bir şekilde tamamlanır. 2 takım üyesinin gözleri bağlanır.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl bir katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.
• Bu görevi tekrar yapacak olsaydınız, neyi farklı yapardınız?
• Kim iyi iletişim kurdu? Onları iyi yapan neydi?

Seviye 1Takım Mücadeleleri

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 1Takım Mücadeleleri



Takım Mücadeleleri
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Takım Mücadeleleri

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
Grubu 3-5 kişilik takımlara ayırın.

Mücadele
Grubunuzun bir dizi farklı araç-gereçler kullanarak yeni bir spor/faaliyet tasarlamak 
için 30 dakikası bulunmaktadır. Oyun açık kurallara ve puanlama sistemine sahip 
olmalıdır, kapsayıcı ve güvenli olmalıdır.
Bir istila oyunu, ağ oyunu, hedef oyunu ya da vurma ya da saha oyunu tasarlamaya 
karar verebilirsiniz.  

• Öğrencilere yeni bir oyun oluşturmak için kullanabilecekleri bir dizi 
ekipman sağlayın. Elinizde bulunan her türlü ekipmanı kullanarak 
mümkün olduğunca yaratıcı olmalarına izin verin

Basitleştirmek için
Her gruba belirli bir oyun biçimini verin (istila oyunu, ağ oyunu, hedef oyunu ya da 
vurma ve saha oyunu). Düşünceleri test etmek için daha fazla süre verin.

Geliştirmek için 
Her grubun diğerlerinin oyunlarını oynamasını ve herhangi bir şekilde geliştirme 
tavsiyesinde bulunmalarını sağlayın, ardından gruplar, ikinci oyun süresinden önce 
oyunlarını yeniden tasarlamalıdırlar.

•  Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
•  Başka bir grup üyesini seçin ve görev sırasında nasıl olumlu bir etkiye yol açmış 
olduklarını açıklayın.
•  Grup, gelecekte benzeri görevlerdeki performansını iyileştirmek için ne yapabilir?
•  Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunları hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
taşıyabilirsiniz?

Seviye 3Oyunlar Tasarımı

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 3Oyunlar Tasarımı



Oyunlar Tasarımı
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Oyunlar Tasarımı

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen
Sahanın her iki ucuna bir top ve bir halka yerleştirin. Oyuncuları, forma giyen iki eşit 
gruba (yaklaşık 6 oyuncu) ayırın.

Mücadele 
Takımların her biri dokunulmadan karşı takımın sahasının içine girmeye çalışmalıdır. 
Oyunu kazanmak için karşı takımın sahasına gidilmeli ve bir gol atılmalıdır. Eğer bir 
oyuncu karşı takımın bir üyesi tarafından dokunulursa, oyuncu tekrar denemeden 
önce kendi sahasına geri dönmelidir.

• 2 top (basketbol, netbol ya da benzeri)

• 2 Ağ (basketbol / netbol)

• 2 forma seti

• Basketbol / netbol sahası büyüklüğünde oyun sahası

• Koniler (saha işaretlerini kullanmıyorsanız)

Basitleştirmek için 
Oyuncuların kaleye 3 kere şut atmalarına izin verilir.

Geliştirmek için 
Oyuncular daha uzaktan şut çekmelidirler. Kazanmak için 3 golün (ve başka oyuncu-
lar tarafından) atılması gerekir. Yakalanan oyuncuların oyuna tekrar girmelerine izin 
verilmesi için kendi gollerini atmak zorunda kalırlar.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesini seçin ve görev sırasında nasıl olumlu bir etkiye yol açmış 
olduklarını açıklayın.
• Grup, gelecekte benzeri görevlerdeki performansını iyileştirmek için ne yapabilir?
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunları hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
taşıyabilirsiniz?

Seviye 3İstila

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Seviye 3



İstila
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – İstila

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 

Düzen
Grubu 4-6 kişilik takımlara ayırın. Araç-gereçleri takımlar arasında paylaştırın.

Mücadele 
Takımlar içine düşmeden “bataklığın” diğer tarafına gitmeye çalışmalıdır. Eğer takımın 
bir üyesi zemine dokunursa, bütün takım başlangıca geri dönmelidir. Araç-gereçler 
fırlatılamaz ve zemine değdikten sonra geçmek için kaymak amacıyla kullanılamaz.

• Takım başına 1 bank

• Badminton sahası (Ya da başka benzeri büyüklükte bir oyun sahası)

• Grup başına 2x renkli arkalık

Basitleştirmek için 
Takım başına bir öğrenci zeminin üzerinde ayakta durur. Araç- gereçlerden ekstra 
eşyalar verin. Hareket mesafesini kısaltın.

Geliştirmek için 
Kullanılan araç sayısını azaltın (en az iki adet). 2 ya da daha fazla takım üyesinin 
gözünü bağlayın. Ekip görevi sessizce tamamlamak zorunda olsun.

• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu, grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesi seçin ve görev üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu 
açıklayın.
• Grup, gelecekte benzer görevlerdeki performansını geliştirmek için ne yapabilir? 
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlar hayatınızın diğer alanlarına nasıl 
aktarılabilir?

Seviye 2Bataklık Geçmece Seviye 2Bataklık Geçmece



Bataklık Geçmece
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri –  Bataklık Geçmece

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 



Düzen 
Yaklaşık olarak 4-6 kişilik iki takıma ayrılın, 20 metrelik bir yolun sonuna büyük bir su 
kabı koyun ve diğerindeki kabı boşaltın. 

Mücadele 
Takımlar, boş kaptaki, belirlenmiş doldurma çizgine ulaşmaya çalışarak, bir kaptan 
diğerine suyu taşımak için sızdıran kovayı kullanmalıdırlar.

• 2-4 adet büyük su kapları 

• 1-2 adet sızdıran kova (plastik kovalarda delik açın)

• Açık havada, yaklaşık 15-20 metre mesafe

Basitleştirmek için
İki büyük kap arasındaki mesafeyi kısaltın. Yaprak, çalı, bant vs. gibi bazı 
malzemelerin yama yapmak için kullanılmasına izin verin.

Geliştirmek için 
İki büyük kap arasındaki mesafeyi artırın. Oynayan herkesin bir anda sadece bir elini 
kullanmasına izin verin.  
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• Görevde hangi rolü oynadınız? Bu grubun başarısına nasıl katkıda bulundu?
• Başka bir grup üyesini seçin ve görev sırasında nasıl olumlu bir etkiye yol açmış 
olduklarını açıklayın.
• Grup, gelecekte benzeri görevlerdeki performansını iyileştirmek için ne yapabilir?
• Bu görevde hangi beceriler kullanıldı ve bunlarıhayatınızın diğer alanlarına nasıl 
taşıyabilirsiniz?

Yeterlilikler, göstergeler 
ve seviyeler hakkında 
detaylı bilgileri arka 
sayfada bulabilirsiniz. 

Oyuna 
Genel Bakış

Düzen 

Araç-Gereçler

Yeterlilikler

Uyarlamalar 

Yansıtma

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu karar alma 

İlişki becerileri 

Sosyal farkındalık 
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Sızdıran Kova
Yeterlilikler
Tanımlanmış Yeterlilikler

Sosyal 
farkındalık

Öz-farkındalık

Öz-yönetim

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Öz-farkındalık çocuğun kendi performansını ve davranışını doğru bir şekilde yargılama ve farklı sosyal 
durumlara uygun bir şekilde yanıt verme becerisine odaklanan düşünme becerisidir. Öz-farkındalık bireyin, 
başkalarının davranışları ve hisleri ile olduğu gibi kendi hisleri ile de uyumlu olmasına yardımcı olur.

Öz-yönetim bir kişinin başkalarının çok az ya da hiç müdahalesi olmadan kendi faaliyetini düzenleyebilme 
yeteneğini ifade eder. Bu dikkat çekici şeyler ortada varken bile görevi devam ettirebilmeyi ve eylemler ve 
davranış terimleriyle iyi tercihte bulunmayı içerecektir.

Sorumlu karar alma karar alma süresinin arkasında açık bir mantıklı açıklamayla çeşitli paydaşların (diğer 
insanların) bakış açılarını dikkate alan, gerekçeli bir kararın alınmasını gösterebilmeyi içermektedir. Bu 
başkalarının ya da uzmanların görüşlerinin araştırılmasını içerebilir.

İlişki becerileri bir ilişkinin oluşturulması, iletişim kurulması, gelişmesi, büyümesi, güvenilmesi ve 
sürdürülmesi için kullanılan becerileri, araçları, bilgiyi ve anlayışı ifade eder. Bu farklı geçmişleri 
bulunan geniş bir aralıktaki kişilerle etkili bir şekilde çalışabilmeyi içerir.

Sosyal farkındalık çevrenizdeki insanları bilme ve hissedebilme yeteneği ve onlarla en etkili ve uygun şekilde 
karşılıklı iletişim kurabilme yeteneğidir. Bu çeşitli bakış açılarına empati kurabilmeyi ve kendi eylemlerinizin 
başkaları tarafından nasıl yorumlanacağının düşünülebilmesini içerir. 

Yeterlilik Dereceleri – Sızdıran Kova

Gelişmesi

Öz-farkındalık

Öz-farkındalık

Sorumlu 
karar alma

İlişki becerileri

Sosyal 
farkındalık

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini bazen 
fark eder.  

Başkalarının bir miktar 
müdahalesiyle görev boyunca 
göreve konsantre olmayı sürdürür.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
bazen başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Sık sık katkıda bulunarak görevin 
çoğu boyunca etkili bir şekilde 
iletişim kurar. 

Görev sırasında ara sıra empati 
gösterir ve çoğu �kri çeşitli bakış 
açılarından anlayabilir.

Yerleşmesi

Kendi katkısının etkisini ve bunun 
başkaları üzerindeki etkisini açık 
bir şekilde fark eder. 

Başkalarının hiç müdahalesi 
olmadan, görev boyunca göreve 
konsantre olmayı sürdürür. 

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
başkalarının görüşlerine başvurur. 

Görevin çoğu boyunca 
başkalarıyla etkili bir şekilde 
iletişim kurar ve etkili bir şekilde 
liderlik yapabilir.

Görev boyunca empati gösterir ve 
çeşitli bakış açılarından �kirleri 
sentezleyebilir.  

Ortaya çıkması

Kendi katkısının etkisini ve 
bunun başkaları üzerindeki 
etkisini nadiren fark eder.

Sık sık başkalarının müdahalesine 
ihtiyaç duyarak, görev boyunca 
göreve konsantre olmayı 
sürdürmekte güçlük çeker.

Sorunu çözmek için uyguladığı bir 
stratejiye karar vermeden önce 
nadiren başkalarının görüşlerine 
başvurur. 

Başkalarıyla çok az iletişim kurar, 
sık sık kendi başına çalışır. 

Genellikle başkaları ve görev 
üzerindeki etkisinin farkında 
değildir. Başkalarının görüşlerini 
anlamakta zorlanır. 
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