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Dışavurumcu Tekn�kler

*Uluslararası Dışavurumcu Sanat Terap�ler� Derneğ� de bu
terap� yöntem�n�n der�n k�ş�sel gel�ş�m ve toplum gel�ş�m�
�ç�n görsel sanatlar, hareket, drama, müz�k, yaratıcı yazı
ve d�ğer yaratıcı süreçler� b�rleşt�ren b�r terap� olduğunu
bel�rt�lmekted�r (Internat�onal Express�ve Arts Therapy
Assoc�at�on, 2017 ).



Çemberde Buluşmak

El ele tutuşuyoruz ve ş�md� b�r balon g�b�
ş�ş�yoruzzz, gen�şled�k ,kocaman olduk.. Had�
ş�md� de yavaş yavaş küçülüyoruz.. Fısssssss

Çemberler �ç�nde, 
güvende h�ssed�yoruz; �fade etmeye,
görülmeye, duyulmaya ve şefkat �le
tutulmaya güvenl� alanlar açıyoruz. 
H�kayeler�m�z�, korkularımızı,
umutlarımızı, hayaller�m�z� paylaşıyoruz.



Ebe K�m Olacak ? 

İlk K�m Başlayacak ?

Çocuklara tanıdık gelen şarkılar seçmek , o an herkese h�tap edecek
�çer�kler �le devam etmek sürec� olumlu kılar.

Grup oyunlarında " K�m ebe olmak �ster?" d�ye sorab�l�r�z , gönüllü çıkmaz
�se Sayışma Tekerlemeler�nden faydalanab�l�r�z.



Oooo.. İğne battı canımı yaktı 
Tombul kuş Arabaya koş 
Arabanın teker� 
İstanbul un şeker�
Hop hop altın top 
Bundan başka oyun yok

Portakalı soydum, 
Başucuma koydum. 
Ben b�r yalan uydurdum, 
Duma duma dum. Kırmızı mummmm. 

Yağmur Yağ yağ yağmur, 
Teknede hamur, 
Bahçede çamur, 
Ver Allah’ım ver, S�c�m g�b� yağmur.

O p�t� p�t� 
Karamela sepet� 
Teraz� last�k, C�m-nas-t�k 
B�z s�ze geld�k, B�t-len-d�k. 
Hamama g�tt�k, Tem�zlend�k 
T�k, t�k, t�k



Oyun Hamuru
Duygu Regülasyonu ve İfade
becer�ler�nde kullanab�leceğ�m�z ,
çocuğun hayatındak� öneml� k�ş�ler�, o
an k� duygularını ve düşünceler�n� tems�l
eden şek�ller oluşturmasını �ster�z.



Kurab�ye Adam

Kurab�ye adam üzgün olduğunda vücudunda
bazı değ�ş�kler oluyor. Had� ş�md� o
değ�ş�kl�kler� bulalım ve �şaretleyel�m(gözler�,
omuzları, yüzü, bacakları)
Sen de üzüldüğünde vücudunda ne g�b� tepk�ler
farked�yorsun?

Korku, üzüntü, öfke g�b� temel duygular üzer�ne
sohbet ed�ld�kten sonra oyun hamuru kullanılarak
b�r�kte yada bağımsız olarak kurab�ye adam
yapılır . 



Hamurla böyle oynamak sana ne h�ssett�rd�?

Hamurdan arkadaş yapmak nasıl b�r h�s?
En çok hang�s�n� yapmaktan hoşlandın?
Bunlara �s�m vermek �ster m�s�n?
Ayşe y� yaparken ne h�ssett�n?

1 . Aşama-Oyun Hamurunu H�sset
Ş�md� oyun hamurundan küçük parçalar koparmanı ve avucunda yuvarlamanı �st�yorum.Sonra �k� el�nle �y�ce
sık ve bırak, ayır heps�n�, tekrar b�r araya get�r , yuvarla, ortasına b�r del�k aç, solucan yap .....

2. Aşama-Olay Aktarımı

Ş�md� bana bu oyun hamurları �le b�r arkadaş yapmanı �st�yorum. İsted�ğ� kadar yapab�l�r.

Ş�md� bana bu oyun hamurları �le şu anda nasıl h�ssett�ğ�n� anlatan b�r heykel yapmanı �st�yorum.
Ş�md� de bebek hal�ne benzeyen b�r heykel yapmanı �st�yorum
Ş�md� de b�r parça daha al ve 10 yıl sonrak�  hal�ne benzeyen b�r heykel yapmanı �st�yorum.

3- Aşama- Yaşantı Paylaşımı
Buradan bakınca bu heykel bana ne anlatıyor?
Bebekl�k hal�ne baktığında nasıl görünüyor, bunu yaparken nasıl h�ssett�n?
Kend�n� nasıl h�ssett�ğ�n hal�n� yaptığın heykel �le bebek hal�ndek� heykel arasında fark var mı?



"Ş�md� oyun hamurlarını alıp ben�m nasıl göründüğümü ve nasıl h�ssett�ğ�m� tahm�n ederek b�r
heykel yapmanızı �st�yorum" den�r. Ortaya çıkan şek�ller�n ve duygu �fadeler�n�n yansıtması yapılır.

"Şu anda kend�n�z� nasıl h�ssett�ğ�n�z� grup arkadaşlarınıza anlatacak b�r şek�l yapmanızı �st�yorum".
 
"Ş�md� herkes Tuğçe'n�n heykel�ne bakarak onun ne h�ssett�ğ�n� tahm�n etmeye çalışsın. Bu heykel
s�zce ne düşünüyor?"
" Ş�md� de herkes kend� heykel� hakkında neler düşündüğünü söyles�n."

Oyun Hamurunun Grup Çalışmalarında Kullanımı



Kukla Kullanımı
Çocuğun özdeş�m kurduğu b�r fügür olab�leceğ� g�b�
hareket etme ve �fade etme �ht�yaçlarına hızlıca
cevap veren b�r tekn�kd�r.



Takl�t Oyunu
Danışman kağıttan yada hazır
materyallerden oluşturduğu kuklası �le d�kkat
çekerek etk�nl�ğe başlar ve kukla vücudunün
neres�n� oynatırsa çocuklarda aynısını takl�t
ederler.



Kukla Yapımı
Çocuklar �le masaya oturun. Malzemeler�
masaya koyun ve her çocuğa b�r çorap ver�n.
Bunlardan kuklalar yapacağınızı söyley�n. 
•Çocukların çorapları eller�ne geç�rmeler�ne
yardım ed�n. 
•Öncel�kle ağız ve gözler�n�n yerler�n�
bel�rley�n, �şaretley�n. 
•Ağız ve gözler�n�n yerler�n� �şaretled�kten
sonra çorabı eller�nden çıkarab�l�rler. 
•Yüzünü, saçını, kulaklarını ve gözler�n�
yapmak �ç�n; düğmeler, yün veya tül
parçaları kullanab�l�rs�n�z. 
Her aşamada çocuklara kuklalarını nasıl
�sted�kler�n� sorun. Yaratıcılığınızı kullanın!

Özdeş�m Kurma
Hal� hazırda var olan b�r h�kayey� kuklaları
kullnarak canlandırab�l�r yada kend�n�z var
olan �ht�yaca yönel�k b�r h�kaye anlatarak
karşılıklı d�yaloğa geçeb�l�rs�n�z.



Müz�k Kullanımı

Müz�kle b�rl�kte hareket etmek, uyumlanmak
ve eşl�k etmek, donma /hareket etme
tepk�ler� göstermek amacı �le kullanılab�l�r.



Marakas

Müz�k çalar çocuklar dans eder, hareket
eder, müz�k durduğunda çocuklar donar.

• Çocuklar �le masaya oturun.
Malzemeler� masaya koyun ve her
çocuğa �k� plast�k ş�şe ver�n.

Bunlardan b�r müz�k alet� olan
“marakas” yapacağınızı söyley�n.
• Ş�şeler�n �çer�s�ne b�rl�kte b�raz
merc�mek/p�r�nç/makarna koyun ve
kapaklarını kapatın.
• Sonra marakaslarının dışını s�m,
renkl� kağıtlar, yün �pler �le �sted
�kler� g�b� süsleyeb�lecekler�n�
söyley�n.

S�z�n l�derl�ğ�n�zde b�r Orff Schulwerk
temal� müz�k açılır ve çocukların eşl�k
etmes� sağlanır.

Donma Tepk�s�



Şapka Yapma

L�der çocukları 3-4 k�ş�l�k gruplara ayırır ve;

L�der kaasına b�r şapka takar ve müz�k eşl�ğ�nde çocklar �le b�rl�kte yavaş yavaş dans
eder. 10 san�ye de b�r müz�k durur ve l�der kafasındak� şapkayı b�r çocuğun kafasına
takar. Kafasında şapka olan çocuk kend�s� �le �lg�l� b�r özell�k söyler(adı- yaşı-sevd�ğ�
yemek vs)...

-Kend�ler�ne br ülke kurmalarını ve bu ülken�n b�r selamlama şekl�n� bel�rlemeler�n�, ülkeye a�t
b�r özell�k söylemeler�n� ve en sonda b�r şapka yapmalarını �ster. ŞApka yapım �ç�n gerekl�
malzemeler� ver�r.(kağıt, yapıştırıcı, boya kalemler�, makas, vs)
" Her grup kend� ülkes�n� büyük grupta tanıtır.



Gücün Çocukta
Olduğu Oyunlar

Kr�z anları ve sonrası yaşanan kontrol kaybı
ve güvende h�ssetme �ht�yacına yönel�k
b�reysel olarak oynanab�lecek oyunlar.



Kıpırdayan Yılan 

Oyuncuları �p�n ucuna basmaları hakkında cesaretlend�n. Denemeye başladıklarında �p�n ucuna basmamaları
�ç�n �p� kıpırdatıp kaçırmaya çalışın. İpe basınca oyun b�t�r�n.

Balon Beyzbolu
Gazeteden sopa yapılır. Güçlü sopalar �ç�n 2 kat gazete kullanılab�l�r. Gazeteden yada balonlar kullanılarak
farklı k�ş�lere farklı görevler ver�lerek oyun çeş�tlend�r�l�r. 

Kördüğüm:
Eller ve kollar kördüğüm olacak şek�lde b�rleşt�r�l�r. 3. K�ş� bu kördüğümü çözmeye çalışır. 

P�petle Top Üfleme Yarışı:

P�npon topları katılımcılara ver�l�r. B�rer adette p�pet ver�l�r. 1-2-3 dey�nce üfleyerek toplar ç�zg�ye kadar
üflen�r.



Balon Denges�:
 
Çocuk ve kend� aranızda b�r balon tutun ve oda boyunca düşürmeden yürüyün. Eğer mmkünse bu akt�v�tey� eller�
kullanmadan devam ett�r�n.

Denge Akt�v�teler�:
Çocuk sırt üstü yere yatar ve ayakları havaya uzatır. Çocuğun ayakları üzer�ne b�r yastık koyun ve dengede
tutmasına yardımcı olun. Çocuk dengede tutab�ld�ğ� sürece üstüne yastık ekley�n. Yada çocuktan yastığı
kafasının üstüne koyarak da odada dolaşmasını �steyeb�l�rs�n�z.

Ayak Parmakları İle B�r şey Alma:
 Yere pamuk topları, renkl� bez toplar atın. Çocuğa ayak parmakları �le yerdek� toplardan toplamasını �stey�n.

Parmak, kol ya da bacak güreş�: Başlama �şaret� ver�lerek, güvenl�ğ� sağlayarak yet�şk�n ve çocuk
bel�rled�kler�n� vücut parçalarıyla güreş�rler 
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