
OLUMLU DÜŞÜNME ÇARKI

 Amaç: 
Öğrencilerin, birbirlerine dair olumlu düşüncelerini ifade etmelerini sağlayan bir oyun aracılığıyla, bireysel 
ve pozitif özelliklerini akranlarının gözünde görünür kılmalarını sağlamak. Böylece akran ilişkilerinde 
reflekse dönüşmüş sözel şiddetin yerine, karşılıklı dayanışmanın çoğalmasını sağlamak.

 Hedeflenen etki:
•  Öğrencilerin bireysel özgüveninin artması.
•  Öğrencilerinin birbirlerini destekleyici davranışlarının artması.
•  Zaman içinde, akranlar arası sözel şiddetin azalması ve olumlu ilişkilerin ortaya çıkması.Öğrenciler,      

 kendilerini birey olarak görünür hisseder.

1. Öğretmen, oyun için gereken malzemeleri 
önceden hazırlar:
Olumlu Düşünme Çarkı: Kartondan, yuvarlak ve 
döndürülebilir bir çark hazırlanır. Üzeri, birbirine eş 
boyutta üçgen bölümlere bölünür ve her bölüm farklı 
bir renge boyanır. Kaç bölüm olacağı, sınıftaki öğrenci 
sayısına göre karar verilir. Örneğin, 30 öğrencili bir 
sınıfta, 5,6,10 adet renk kullanılabilir.
Rakam torbası: Sınıftaki toplam öğrenci sayısı, 
çarkta kullanılan farklı renk sayısına bölünür ve 1’den, 
bölünerek ortaya çıkan sayıya kadar rakamlar birer 
küçük kağıda yazılır. Bu kağıtlar katlanır ve çekiliş 
yapılacak bir torbaya konur. Örneğin, 30 öğrencili bir 
sınıf için 6 farklı renge sahip bir çark hazırlandıysa, 
1,2,3,4,5 rakamları birer kağıda yazıp katlanacak 
demektir. 
Öğrenci katları: Her öğrenci için bir kart hazırlanır. 
Kartların üzerine bir renk ve bir rakam yazmalıdır. 
Böylece her öğrenci, sadece kendine ait bir kod edinmiş 
olur. Örneğin, 30 kişilik bir sınıfta öğrenci kartları, sarı 
1, sarı 2, sarı 3, sarı 4, sarı 5, mavi 1, mavi 2… şeklinde, 6 
renk için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

2. Öğretmen, oyunun oynanacağı ders saatinin 
başında kuralları öğrencilere anlatır. Herkesin bir kart 
seçmesini ister ve oyun boyunca birbirlerine sadece ve 
sadece olumlu şeyler söyleyebileceklerini hatırlatır. 
3. Bir gönüllü seçilir. Gönüllü olmak isteyen olmaz 
ise, öğretmen de oyunu başlatabilir. Gönüllü, önce 
çarkı çevirir sonra da keseden bir rakam çeker. Çıkan 
renk ve rakam kombinasyonuna sahip sınıf arkadaşının 
olumlu bir özelliğini düşünüp sınıfa söylemesi gerekir. 
Örneğin, çark sarı, rakam 5 geldiyse, gönüllü öğrenci 
“sarı 5” kartına sahip öğrencinin olumlu bir özelliğini 
söylemelidir.
4. Gönüllü öğrenci, kura ile çektiği arkadaşının 
olumlu özelliğini dile getirdikten sonra bunu ufak 
bir kağıda yazar ve arkadaşına verir. Oyunu düzenli 
olarak oynatmayı planlayan öğretmenler, bu kağıtları 
biriktirmeleri için öğrencilerden birer kumbara / kavanoz 
getirmelerini veya yapmalarını isteyebilir. 
5. Oyunun bitiminde öğretmen, 10-15 dakika 
kadar oyunun yarattığı duygular hakkında öğrencilerle 
konuşur. Geri bildirimlerini alır.

Odaklanılan problem: Akranlar arası sözel şiddet   Kimlerle uygulanabilir? Tüm kademelerle
Hazırlık Süresi: 1 gün    Uygulama Süresi: En az 1 ders

 Gerekli malzemeler:
• Olumlu düşünme çarkı
• Rakam torbası
• Öğrenci kartları
• Cam kavanoz / kumbara (opsiyonel)

 Öğretmene Not:
• Öğrencilerin, oyun boyunca birbirleri hakkında sadece 

ve sadece olumlu şeyler söylemesi elzemdir. Çarkı 
çeviren öğrenci, kura ile seçtiği sınıf arkadaşı hakkında 
hemen olumlu bir özellik dile getiremese bile öğretmen, 
düşünmesi ve söylemesi için öğrenciyi yönlendirmelidir. 

• Oyun düzenli aralıklarla oynandığında değişimin kalıcılığı 
artacaktır.

• Özellikle kalabalık sınıflarda, her öğrencinin olumlu bir 
özelliğinin söylenmesini sağlamak için sınıf gruplara 
bölünebilir veya oyun süresi / sıklığı artırılabilir. 

“Olumlu Düşünme Çarkı” etkinliği:


