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Bireyler arasındaki güven, hem psikolojik hem de sosyal bağlamda tartışılması gereken bir konudur. Böylece, aşağıdaki güven çalışmaları belirli gözlenen ve kolay egzersiz egzersizleri seçilir. Psikodramatik güven araştırması uygulamasına izin verilmemektedir. Bu klasik, çok eğlenceli bir oyun. Kişi bir ebe olur ve gözlerini kapatır. Önde veya arkada farklı
pozisyonlarda kalır. Diğer insanlar ebeyi farklı yönlere iterler. Oyun 2, 3, birkaç gruplar ile yapılabilir. Dans tiyatrosunun biçimlerinden etkilenen bazı çalışmalarda ebe uzun süre grubun elinde havada taşınır. Ancak iş yaparken Hacıyatmaz çok dikkatli olmalı ve mümkünse zemin minderli bir yerde çalışmalıdır. 1998 yılından bu yana toplam 24.000 adet
yayınlanıp satılan psikoterapi grubu, kurumumuzun bu alanda aktif rol oynadığının tek kanıtıdır. Psikodrama 400 Isınma Oyunu bu alanda çalışan uzmanların, okullarda ve şirketlerde çalışan öğretmen ve öğretmenlerin yanı sıra bu konuyla ilgilenen diğer profesyonellerin rehberidir. Her yıl yapılan baskılardan hızla tükenen bu yayınlar, bu alanda taze kanın
ne ölçüde aktif olduğunu ve grup psikoterapisinin psikodramasıyla ne kadar yakından ilgilendiklerini göstermektedir. Bu resked olmamalıdır. Grup psikoterapisi ve sosyometrik sistemin psikodramasında yaratıcılık doğallık ve eylem kavramlarını içerir ve bunun nedeni yaşamın eğitimi olmadığı için, bugün herkesin her alanda davranış değişiklikleri yapmak için
etkili olması gerekir. Bunu yapmanın bir yolu hayati bir eğitimden geçer. Hayatları değiştirmenin en etkili yollarından biri yukarıda bahsedilen bu sistemdir. Oyun ısınma etkili, müdahale güçlü formları ve hazırlık veya zaman olmadan uygulanmasında kusurları olabilir. ENSTITU PSİkOLOJİk KİTAPLAR DERGİsİ I.P.I FOTOĞRAF GALerİLerİ 1. ISINMA
ÇALIŞMALARI A. Fiziksel Isınma b. Grup Birlikte Isınma C. İletişim Geliştirme Isıtma Araştırma 2. DRAMATIZASYON 3. DRAMATIK OYUN 4. DRAMA (DRAMA OLUŞTURMA) 5. OYUNLAR - DOĞAÇLAMALAR 6. TARİh YARATIMI 7. SOSYAL KONULAR HAKKıNDA DRAMA 8. DUYULAR VE DEVLER OYUNLARI 9. SOSYAL YAŞAM 10 ILE ILGILI
OYUNLAR. VIZYONEL GELIŞIM Oyunları 11. OYUN OLUŞTURMA ÇABALARı 12. ISINMA ÇALIŞMALARI Isınma Araştırma da gevşeme ve hareket araştırma denir. Bu çalışmalarda, bir kişi beş duyu ve gözlem kullanarak egzersizleri ile fiziksel ve dokunsal egzersizler verilir. Genellikle öğretmen kendi seçtiği konuda grup ile kısa bir ısınma çalışması yapar.
Bu çalışma yaş grubuna göre değişir. Hareket tabanlı çalışmalar sırasında beş duyu kullanma vücut tanıma ve grup adaptasyon uyrama etkinlikleri. Bu çalışmalar, öğrencilerin kendilerini ve zıtlıklarını fiziksel açıdan tanımaları ve birbirleriyle iletişim kurmaları içindir. Isınma egzersizleri de gevşetme ve gevşeme egzersizleri yapılmaktadır. Isınma işleri;1.
Duygusal ve fiziksel öz-anksiyete, 2. İletişim ve giderek çok oyunculu iletişim ve etkileşim, 3. Dinamik bir grup oluşturmanızı sağlar. Fiziksel ısınma hareketi çocukla başlar ve iyileşme gösterir. Çocuklar zıplar, uzanır, koşar, enerjilerini kanalize etmek için bu becerileri geliştirirler. Çocuk daha erken hareket ettiğinde tüm vücudunu kullanır. Daha sonra farklı
hareket yetenekleri ile vücudunun bu farklı bölgelerinde fark eder. Çocuğun kendi vücudunun bu özelliklerini tanımasına yardımcı olmak önemlidir. Genellikle sınıftaki tüm grupla çalışmaya başlamak önerilir. Çocuklar ayakta durmalı, bacaklarını hafifçe açmalı ve yere sağlam bir şekilde ayak basmalı. Vücuttaki herhangi bir yer gerilmemelidir. Önce boyun,
sonra omuz lar ve kollar üzerinde, sonra bel bölgesini çalıştırın. Çalışma kalça, diz ve bacaklar ile tamamlanır. Isınma baş ayak veya ayak kadar başlatılabilir. Bu ısınmalar sırasında, müzik veya ritmik ses kullanarak işin verimliliği artırır. Soluk, ağız ve burun; Diyafram karın boşluğuna gönderilerek kontrol edilir. Aynı zamanda, ağız açık olmalıdır. Aşağıda,
yukarıda açıklananlara örnek olabilecek bazı çalışmalar verilmiştir:1. Apple Foot koleksiyonu açık omuz genişliğindedir, derin bir nefes alınır ve baş mümkün olduğunca pozisyona geri konur. Bu durumda, ağız biraz açık. Belli bir nokta yukarıdan seçilir. Tüm vücudunu genişletiyor, önce sağ eliyle, sonra da sol eliyle, hedef noktaya daha yükseğe ulaşıyor,
sanki parmak uçlarıyla dokunacakgibi, elma topluyormuş gibi. Salyangoz oyunu bir grup hattı haline gelir. Herkes elini önündeki arkadaşının belinden tutar. Grup ritim ile yürümeye başlar. Önden birini yakalamaya çalışıyor ve koşuyor. Yakalanan oyundan çıkıyor.3. Grup halkası topu atıyor, adını söylüyor ve yerde oturuyor. Herkes topu başka birine atıyor,
adını söylüyor. İsimler öğrenince, herkes topu ona fırlatır ve karşısındaki kişinin adını söyler. Top son lidere atılır ve oyun sona edir. Top bende değil. Attığında, bağırıyor: Top bende değil. Lider müziği durdurduğuzaman, top oyundan çıkar. İkincisi oyunu 5 kazanır. Elimizdeki öğretmenle tanışalım, tanıştığımız ilk kişiye günaydın deyelim. Sonra tanıştığımız
ve adını söylediğimiz başka birine günaydın deyip.6 Fırça Öğretmen Ünlü bir sanatçıyı fırçalayacak ve çok değerli resimler çizeceksiniz. Resimleriniz sergilenecek ve dünyaca ünlü sanatçılar sergiyi ziyaret edecek. Söyle. Fırça ayağa kalkVe yavaşça önlerindeki görüntü tuvaline doğru hareket edin. Şimdi hızlı çalışıyoruz (.), şimdi yavaşlıyoruz (.). Atlayalım ve
resmimize başlayalım. Önce yazımızı başımızla çizmeye başlayalım (.), ellerimizle boyayalım (.), ellerinizle akan boyayı silelim (.), parmaklarınızla (.). Resmimize sırtımızla devam edelim (.), diz kapakları, bacaklar, topuklar (.) Yazımızı çizelim. Şimdi detaylara çok duyarlı olan kirpiklerimizle çizelim (.), dilimizle ayarlamalar yapalım (.), renkleri burnumuzla
karıştıralım (.), kağıdımızı son kez saçlarımızla boyayalım. Sırt üstü yatalım ve işimize göz kulak olalım. Mükemmel bir resim! Gözlerimizi kapatalım, sergide çok değerli tablolar olduğumuzu düşünelim (.). Ünlü sanatçılar sergide (.) sizi satın alırlar. 7. Yürüyerek ısınma bir grup daire olur, müzik eşliğinde, liderin direktifi uyarınca yürümeye başlar. Lider:
Çamurda, sırtında bir yük varmış gibi, sıcak kumlar, bir bebek gibi, topallama, buz üzerinde, cam çamurun üzerinde, toprağının arasında, ezilmiş domateslerin üzerinde, ayaklarında topuklu ayakkabılar, huzurlu, korkmuş, neşeli, kızgın, vb. talimatlar verir8. Eşleşme grubunu bul ikiliyle eşleşir. Lider herhangi bir müzik aleti veya elleri ile bir ritim verir. Gruptaki
insanların kafası karışır, karılarını terk ederler. Lider Karını bul dediğinde herkes çömeliyor, karısını buluyor ve elini tutuyor. Çift, geç toplantılarda oturan, oyun9 çekilme. Grup liderin direktifi doğrultusunda yavaşça yürürken ayağınızı yerden kaldırın, lider Ayağını yerden kaldır dediğinde herkes çabucak yere yaslanıp bacaklarını kaldırır. Bacaklarını kaldıran
son kişi 10. Ebe gruptan seçilir. Ebe, gruptakileri takip eder ve dokunduğu kişi donarak bacaklarını ve kollarını her iki tarafa da yakar. Başka bir oyuncu donmuş bir adamın bacaklarının arasından geçerse onu yalar.11 Kafesteki bir grup kuş bir halka oluşturur. Eğer grup çok büyükse, iki halka olabilir. Ebe her halkanın ortasına girer ve yüzüğü kesip koşmaya
çalışır. Ancak el ele tutuşan oyuncular, ebenin alttan veya üstten çalışmasını önlemek için ellerini aşağı yukarı hareket ettirirler. Engellenemeyen ve yüzükten kaçınan bir oyun yeni bir ebe seçer. Uyarı: ( . ) kısa bir süre için beklenen bir işaret.12. Gazetedeki sınıf ların sayısı açısından yakalama grupları üçe, beşe veya yediye ayrılır. Lider her grubun önüne
bir gazete koyar. Gruplar gazetenin etrafında müzikeşliğinde dans ederler. Müzik durduğunda, hızla kağıda atlarlar. Gazeteden uzak kalanlar oyun dışı kalacaklar. Grup oyununu ısıtmak, çocukların kendilerini ifade etme yollarından biridir. Dramatik olaylar aynı zamanda çocuğun kendisini her alanda daha iyi tanımasını sağlayarak sosyal hayatından rahat ve
güvenli bir şekilde uzaklaşmasını sağlar. Eğitimde drama grup çalışmasıdır. Bu nedenle öğrenciler grup dinamiklerinin yaratılmasına katkıda bulunurlar. Önemli olan, neden katıldıklarını anlaması gerektiğidir. Çalışma. Bir drama grubunda üretim, yaşam ve paylaşım süreçleri bir arada Grup içinde katılımcılar bu şekilde gelişme fırsatına sahiptir. Dramatik
araştırma insanlarda empati gelişimi için en rahat ve en uygun koşulları sağlayabilir. Farklı roller üstlenen ve farklı kişilikleri üstlenir bir öğrenci daha kolay kendini ve çevresini bilir. Yukarıda belirtilen anlamda, grubu birbirine ısıtmak için aşağıdaki çalışmalar yapılabilir: 1. Güven yürür 2. 3'te kör olma. Gözler 4 sesine kapalı. 5 şapkalı olan. Tahmin et altılıyı kim
sakladı. İkili Heykel Çalışması c. İletişim geliştirme Isınma Araştırma İletişim; düşünce duygularının değişimi ya da ortak değerler yaratma sürecidir. Darama süreçleri sırasında gerçekleştirilen tüm faaliyetler iletişim faaliyetleridir. Dramadaki çocuklar; anlama, konuşma, yazma ve açıklama becerilerini edinirler. Yukarıdaki anlamda, iletişimi artırmak için
aşağıdaki çalışmalar yapılabilir: 1. Örneğin bir kuyruk oluşturma; Karşıdan karşıya geçerken, birbirini hiç tanımayan birçok insan aynı anda trafik ışıklarında yeşil ışık bekliyor. İnsanlar bankadan emekli maaşı almak için sıraya giriyorlar. Başka hangi koşullarda bu şekilde davranıp birlikte hareket ediyoruz? 'soru sorulabilir. 2. Sessiz film grubu, yarım daire
şeklinde oturur. Öğretmen gruptaki kişiyi arar ve ona kitabın adını veya kulağındaki filmin adını söyler; ses kullanılmadan yeniden canlandırılmak istiyor. 3. Köşe kapmak2. DRAMATIZATIONDramatization daha ziyade yazılı metne dayalı bir konu veya durumun canlandırılmasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, eğitim programlarında öğrenme yöntemi olarak
dramatizasyon kavramı eğitim tarihimizde belirtilmiştir. 1980'lerden sonra eğitim araştırmalarında drama ya da yaratıcı drama kavramları kullanılmıştır. Dramanın anlamı zaten drama kavramından daha fazlasıdır. Dramada yeniden yapılanma genellikle tiyatro çalışmaları gibi belirli kurallara göre çalışır. Öğretmen rol de değil, bir yönetmen gibi görünüyor.
Dramatizasyon, her yaştan öğrencinin sevgi ve zevkle katıldığı ve ilgiyi en üst düzeyde tuttuğu çok yaratıcı bir etkinliktir. Öğrenciler sözel yeteneklerinin yanı sıra beden dillerini de geliştirerek herhangi bir tarihi canlandırıyorlar. Dramatizasyon ile ilgili aşağıdaki örneklerde, öğretmen öyküleriçin uygun malzemeyi hazırlar3. DRAMATIK GAMEGame ve dramatik
oyunlar farklı kavramlardır. Birçok oyun önceden bilinir, ancak kendiliğinden olur. Dramatik oyun - bir grup oyunu. Bu dramatik oyunların başlangıcı ve sonu olamaz. Bu çocukların kendini ifade doğal yollarından biridir. Çocuklar oyunlarda farklı nesneleri kullanabilir, onlarla ilgili olayları konuşturabilir, soru sorabilir veya olayları tasvir edebilir. Dramatik oyunda,
o bir çocuk bir değişim adam haline yardımcı olur. Çocuk kendi dünyasını yaratır, dertlerini giderir4. DRAMA (DRAMA OLUŞTURMA) lider tarafından geliştirilen zaman zaman, aynı zamanda kendi başına oldu bir olaydır. Öğrenci üzerinde baskı olmadan, öneriler temalar içinde doğaçlama dayanmaktadır. Bir deneyim olarak, bir deneyim olarak drama belirli
bir eğitim amacı vardır, ama tiyatro unsurları kullanır ve tiyatro dili ulaşabilirsiniz. Dramanın teması çocukla birlikte lider tarafından belirlenir. Şiir, öykü, makale, fotoğraf, fotoğraf, müzik gibi konular bir çıkış noktası olabilir5. OYUNLAR - DOĞAÇLAMA Doğaçlama insan davranışını kontrol eden önemli bir unsurdur. Aynı zamanda çocuğun tüm hareketlerini,
hayal gücünü kullanarak oyun oynaması için bir doğaçlamadır. Örneğin, ev oyunlarında, kızlar annelerinde tüm ciddiyetiçinde yoğunlaşırken, erkekler babalarını taklit eder, kendilerini yerlerine koyarlar ve onları onlarla özdeşleştirmeye zorlarlar. Drama aynı zamanda doğaçlama, yaratıcı bir yöntem olarak kabul edilir değişken ve anlık oluşturma anlamına
gelir. Fikirler doğaçlama döneminde toplanır, sorunlar çözülür. Çocuk kendi kendine konuşuyor ve grupla konuşuyor. Bu çalışma aynı zamanda hem bireysel hem de grup ile yaratıcılığı göstermektedir.6. ÖYKÜ YARATILMASI Öğretmenin araştırmada vereceği konunun amacına uygun olarak, hikaye günlük yaşam, olaylar, sembollere dayalı bir grupla
oluşturulabilir. Şu andan itibaren, öğretmen onlara odaklanmak için çeşitli şekillerde hikayeler oluşturmak için çalışacağız. Bu emeteling iş çeşitli yapabilirsiniz. Aşağıda drama ve hikaye oluşturma bazı örnekler: 1. Oluşturma ve kelime ve onluk2 öyküleri çoğaltma. Fotoğraflardan veya fotoğraflardan öyküler oluşturun 3. Şiirlerden öyküler oluşturma 4.
Simgelerden öyküler oluşturun 5. Soyut kavramlardan öyküler oluşturun 6. Resimler ve tablolar oluşturun ve hikaye 7'ye geçin. Sesler7'den Hikayeler Oluşturun. SOSYAL KONULAR VE DRAMA Günlük hayatın bazı bölümleri, gazete ya da radyo hikayesi, televizyonda gördüğümüz olaylar bir drama dersi çalışmanın konusu olabilir. Ulusal ve evrensel
hikayeler, çocuk hikayeleri, masallar ve tarihi olaylar da ele alınmıştır. Öğretmen bu soruyu sınıftaki çocuklara sunar. Çocuklar gruplara ayrılır. Her grup rolleri kendi aralarında böler, konuyu tartışır, nasıl oynanmaya ve oynayacağına karar verir. Öğretmen çocuklara yaratıcılıklarını engelleyen öneriler de vermez. Örneğin, bir öğretmen oluşturmak istiyorsanız
öğrencilere iletişim hakkında bilgisi eder ve tartışır. İletişim hakkında bir hikaye bir hikaye ya da bir belgesel daha fazla konu için uygulama görülebilir olabilir. (Öğretmen hikayeyi kendisi oluşturabilir veya kaynaktan yararlanabilir.) . Gruplara kısa bir çalışma ve düşünme, görüş alışverişi verilir. Örneğin, çevre sorunu hemen hemen her sınıf düzeyinde birimler
içindedir. Çevreyi bizim ve başkaları için canlı kılmak, doğanın dengesini bozmamak ve insanların yarattığı sorunları çözmek için çocukların çevreye duyarlı olacağı oyunlar özellikle yer alabilir. drama8. DOKUNMATIK VE DEV OYUNLAR oyunlar, mobilite amaçlı duyusal oyunlar. Genelde ısınmak için çalışır. Günlük yaşanmızda, sık sık vizyonda hareket
ediyoruz. Bu duygu azaldığında, diğer duyular daha fazla kullanılmaya başlar. Bu nedenle, diğer duygular üzerinde araştırma körü körüne yapılır. Lider, grup üyelerinin dokunma duyusu yla hayal gücünü harekete geçirmek için peçenin altına sakladığı nesnelere tek tek dokunmalarını ve hissetmelerini istiyor. Boynunu, elini, şeklini, sertliğini algılamaya çalışır.
Kapak açılır, her seçilen adın nesneönünde oturan. Nesneyi kaldırır ve yeni özellikler yükler, hayal gücünü ona ekler. Size hangi amaçla, neden, nerede, nasıl kullanıldığını söyler. En çok gözlerimizi kullanırız, ama gözlerimizi yeterince kullanamayız. Aynı zamanda görme duygusu çalışmak gereklidir. İyi bir gözlemci olmak için, ayrıntıları yakalamak için
duyularınızı çalışan oyunlar olmalıdır. Görme İşitme Çalışması Koku Çalışması 9. SOSYAL YAŞAMLa İlGİlİ OYUNLAR Tiyatro alanında özellikle toplumsal yaşamla ilgili konular önemlidir. İnsanlar belli bir çevrede yaşarlar. Onlar sürekli iletişim ve etkileşim bulunmaktadır. Otobüs ortamı, hastane, terminaldeki çevre karmaşası, resmi ofisteki telaş gibi
toplumsal yaşamı canlandırmak için, durum işe alınabilir. Doğru ve gerçekçi roller desteklenir. Gerekirse, oyun karşılaştırılmalı ve yeniden oynanmalıdır. Karşılaştırmalı rol yapma oyunu doğru ve gerçekçi bulmak için yapılır. Abartılı, sahte roller kazanılması gereken doğru ve gerçekçi davranışları görmek için çocuklar için çok uygun değildir. Ancak, oyun bir
eğitim boyutu vermek için farklı her rol oynamak için doğru bir yaklaşım olabilir. Sosyal yaşam oyunlarına örnekler verilmiştir: 1. Öğretmen öğrencilere talimatlar vererek öğretime başlarken, grup etkinlik alanında serbestçe dolaşır. Ayaklarınızın altında çeşitli meyve ve sebzeler vardır. Renkli, taze ve güzel kokulu. İstersen ağzın sulıyor. Ama yemek
yiyemezsin. Sadece dokunabilirsin. Onların arasında yürüyorsun. Git, al ve at. Al, at. Al, at. Yavaşlıyor.2. Bir şehir otobüsündesin. Bu, liderin verdiği bir konudur. Yapılacak rollerin şu olması beklenmektedir: - Köyden indirilmiş yolcu, engelli yolcu, hamile kadın, öğrenciler, okula gitmek, şoför, vb 10. İMAJ GELİşİmSEL OYUNLAR Görüntüler hemen hemen her
zaman nesnel, görüntü gibi, zihinsel resim bir tür. Bir çocuğun resimlerle düşünmesi nin temel gereksinimi okulda sınırlıdır. Çünkü eğitim sistemimizde sözlü hikaye anlatımı hakimdir. Zihinsel süreçlerden biri olan düşünme sürecinde imgelerkullanırız. Düşünmek sadece kavramlarla ilgili değildir. Büyük yaşamlarımız, deneylerimiz ve algılarımız imgelere
dayanır. Fikirlere neden olmak ve zihnimizde oluşan sayısız görüntü çizer. Yaratıcı dramatik olaylarda, çocuk çevreile etkileşime girer ve görme gücünü gerçekleştirir. Hayatlarının sonuçlarına dayanarak, eski imgeleri reohokhtki'yi seçiyor, yenileriyle birleştiriyor ve oradan yeni fikirler üretiyor, kavramlara geçiyor. Nesneler, kelimeler, müzik bir başlangıç
noktası olarak kullanılabilir. Bunlar, nesnelere dayalı dokunma duygusunu harekete geçiren oyunlar, animasyon sesleri nin neden olduğu, görüntü incelemesi ve seslerle hikayeler oluşturmak için yapılan çalışmalar gibi drama aşamalarıdır. Klasik müzikle rüya gibi bir yolculuk yapmak, rüya gibi bir ortamda kendi oyunlarınızı oynamak, çocuğun kendini özgürce
ifade etmesini ve bağımsız hareket etmesini sağlar.11 OYUN YAPI ÇABALARI Oyun kurma çocuk oyunlarında kullanılan bir deyimdir. Çocuk, kendi kendine oynayacağı oyunu tanımlar, düşüncelerini arkadaşlarına açar, bir grup oluşturur ve birlikte ünlü bir oyun oynar. Bu oyunun yaratılması. Çocuk oyunları grup bağ önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklardan
sınıfta bildikleri oyunları birbirlerine öğretmeleri istendiğinde, kendi oyunlarını ayarlarlar. Dramatik bir süreç sırasında bir oyun oluşturmak söz konusu olduğunda, öğretmen o günlerde sınıfta yaşanan birimler veya sorunlara göre çocuklarla oynayacağı oyunun konusunu keşfedebilirsiniz. Oyunu kurmanın bir yolu da takım üyelerinin anılarını oynamaktır. Her
grup, bir arkadaşının önemsediği ve oynadığı bir anıyı dinler. Okula geldiği ilk gün, karneyi aldığı gün, tatilde geçirdiği durum ya da arkadaşlarıyla paylaşmak istediği özel an, bir oyuna konu olabilir.12 PanDOMIM (NONVERK GAME) Pandomim genellikle bir peri masalı, sanat ya da sadece bedensel hareketlerle tarihi aktarmak için bir araçtır. Tanımlanmış.
Konuşmadan önce jest ler ve jestler gelir. Küçük çocuklar korkularını kelimelerle ifade etmeyi öğrenmeden önce arzularını ve duygularını jest ve jestlerle ifade ederler. Pandomim genellikle öğretmen yönlendirerek yapılır. Yönlendirme ekipleri farklı ruh hallerine sahip olmalıdır. Bu pandomimler ısıtılabilir veya oyunun görüntü ve hareketleri dahil olabilir. Bazı
kıssalar veya ifadeler ile Pandomim Çalışma Master küçük kağıtlar üzerinde farklı atasözleri yazar ve bir çanta içine katlar. Bütün öğrenciler çantadan bir kağıt parçası çıkarıyor. Kağıt taki metin yeniden canlandırıldı, nasıl yazıldığından bahsetmiyorum bile. Bazı kıssalar ve ifadeler: Dilimdeki saçlar Siyah Su ayaklarıma indi, süpürge kılı, deride süpürge gözlü
tüyler diken diken oldu okuldan geri sarkan, bacakları DOLL kuklası ile yeniden yapılanma oyununu oynamıyor dramaya katkıda bulunabilir. Kukla oyununda konular ve konuşmalar, diyaloğa dayalı öyküler öğretmen tarafından seçilir. Kukla çalışmalarında bir malzeme olarak, kağıt kuklalar ve kutular üzerine çizilmiş hayvanların görüntüleri kullanabilirsiniz. Bu
materyaller öğrencilerle birlikte de hazırlanabilir. Bir masa ve basit bir perde gibi araçlar bir sahne olarak kullanılır. Öğrencinin oynadığı bebeğin karakterine aşinalığı duygularını anlamasını ve empati kurmasını sağlar. Sağ -lar.
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