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Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaratıcı 

Yazma Etkinlikleri 

Etkinlik Örnekleri 

Etkinlik 1: Yaratıcı bir şiir yazma çalışması 

Öğrencilere yönerge: 

Gözlerini kapat… Kendini düşün… İyi fiziksel ve kişilik özelliklerini koluna taktığın sepete 

doldur… Bazı özellikler doğuştandır… Bazı özellikler sonradan elde edinilir… Düşün… Sepette 

en az dört özellik olmalı… İki üç dakika düşün bakalım. 

 Zaman tamam… Özellik bulamadıysan uydurabilir ve abartabilirsin. Uçmak uydurmak serbest 

ama ayakların yere basarak uçacaksın. Yazdığının kendi içinde bir mantığı olacak.  

Şiirimizin birtakım kuralları var: 

1) Şiirin ismini öğretmen olarak ben veriyorum. Bu başlığı kullanacaksın.  

2) Şiirin dört dizeden oluşacak. 

3) Her dizede en az bir tane iyi özellik olacak. 

4) Şiirin kendi adınla başlayacak ve sen diye hitap ederek yazılacak. 

5) *Beşinci dize ‘Ah bir de ...’ şeklinde yazılacak. 

 

Örnek: 

 Başlık: Ben Kimim? Dört Dörtlük Biriyim!                           

                          Ceyda sen rengarenk birisin, 

Neşe içinde hüzün, durağanlık içinde hareketsin, 

Teknolojinin nimetlerini seven, doğallığı kutsayansın, 

Can verensin, Cananın canlarındansın, 

Ah bir de giz ardında olmasaydın!..  

 

Etkinlik 2: Yaratıcı bir kısa yazı çalışması 

Öğrencilere yönerge: 

Yazı yazmadığın elinle kendi ismini yaz. 

Bu ismi bir hayvana dönüştür; yani isminin yazılışından yola çıkarak bir hayvan çiz. 

Sonra bu hayvanın sevdikleri ve sevmediklerini yaz. (Örneğin; yemek, ders, spor, aile fertlerini, 

arkadaşları, vb.)   
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Etkinlik 3: Üç dizeli, yaratıcı bir şiir yazma çalışması 

Öğrencilere yönerge: 

1) Gözlerini kapat ve isminle ilgili sevmediğin bir şey bul. 

2) Adın ne olsaydı? Neden? 

3) Neyse ki…  

Örnek: 

Ne yazık ki benim adım Ceyda.                                                                                                                

Keşke Ceydam olsaydı; daha samimi olurdu.                                                                                       

Neyse ki ben çok içten bir insanım. 

 

Etkinlik 4:  

Öğrencilere yönerge: 

Aile fotoğraflarının arasından bir fotoğraf seç. Seçtiğin fotoğraf hayal dünyanda ne 

canlandırıyor? Bağımsızca düşün. Fikirlerini ifade et.  

Yazdığın öyküyü daha sonra istersen arkadaşlarınla ve benimle paylaşabilirsin ve/veya aile 

üyelerine anlatabilirsin. 

 

Etkinlik 5: Kısa mesaj yazma 

Öğrencilere yönerge: 

Senaryo: Evde annenin olmadığı bir gün annenin en sevdiği vazoyu kırdın. Annenden bir mesaj 

geldi. 15 dakika sonra evdeyim. Her şey yolunda mı? Bir mesaj yazacaksın. Annen bu mesajını 

okuyunca öfke duygusuna kapılmasın. 

Örnek: 

Annem her şey yolunda. Az evvel Tarçın’ın başı balkon korkuluğuna sıkışıp kaldı. Acı acı 

havlarken onu kurtarmaya koştum. Telaşla hareket ederken sehpanın üzerindeki, siyah Çin 

vazona çarptım ve yere düştü. Tarçın iyi ama vazon üç parça şu anda. Seni seviyorum! 

 

Etkinlik 6: Kelime-Cümle-Öykü  

Öğrencilere yönerge: 

1) Soyut bir kelime yaz. (Göremediğin, ancak var olduğunu bildiğin bir kavram) 

Örnek: arkadaşlık  

2) Bir renk yaz ve tanımla.  

Örnek: limon kabuğu renginde sarı 

3) Bir nesne yaz.  
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Örnek: çekmece 

4) Şimdi bunları 1-2-3 sırasında birleştirip bir cümle haline getir. 

Örnek: Arkadaşlık, limon kabuğu renginde sarı bir çekmecedir. 

5) Bu cümleyle başlayarak bir öyküleştirme çalışması yap.  

6) Düşün ve yazarken açıklamaya çalışarak öykünü genişlet. Limon kabuğu nasıl bir sarı? 

Arkadaşlık niye limon kabuğu renginde bir sarı renkte? Ne gibi bir benzeşme var? 

Arkadaşlık niye bir çekmece? Bir çekmece mi gerçekten? Yoksa başka bir şeye 

benzetilebilir mi? Çekmecenin içinde neler var?  . . . 

 

Etkinlik 7: Yaratıcı bir şiir yazma çalışması 

Öğrencilere yönerge: 

1. Gözlerini kapat ve anneanneni düşünün. Anneanneni uzun süre görmemiş veya hiç 

görmemiş olabilirsin. İstersen büyükbabanı düşünebilirsin. Veya başkasını… 

2. Anneannenin kişilik ve /veya fiziksel özelliğini düşünün. Bir hayvana benzet. Ama 

‘gibi’ kelimesini kullanmadan bir benzetme cümlesi yaz. 

                                  Anneannem bir kedidir. 

3. İkinci dizeye niçin anneanneni bu hayvana benzettiğini açıklayan bir cümle yaz. 

                                  Sürekli temizlik yapar. 

4. Bir satır boşluk bırak ve beş farklı benzetme kullanarak bir anneannem şiiri oluştur. 

 

ANNEANNEM 

Benim anneannem bir kedidir, 

Sürekli temizlik yapan. 

Benim anneannem bir çınardır, 

Kovuğunda açıkta olanı barındıran. 

Benim anneannem bir tenceredir, 

Aç karınları doyuran. 

Benim anneannem irmik helvasıdır, 

Hem tatlıdır hem hatır koruyan. 

Benim anneannem serin bir gölgedir, 

Kavuran güneşten koruyan. 

 

Etkinlik 8: Fantastik öykü yazma çalışmasına giriş 
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Öğrencilere yönerge: 

1-3-5 yıl öncesine git. Seni etkileyen bir olayı düşün. Tüm detayları düşün ve hatırlamaya çalış. 

Şimdi bunu simgelerle, sembollerle fantastik bir şekilde anlat. Annenin kişiliğini bir kediye 

yapıştır mesela. Hangi durumda annen ne yaparsa, kedi de onu yapsın. O şekilde bir öykü 

kurgula. 

Örnek: 

Mırnav her gün olduğu gibi sabah herkesten önce uyandı ve odun sobasını yaktı. Çocukları 

Tekir, Pamuk, Sarman ve Zeytin henüz uyanmamıştı. Bahçeye çıktı, derin bir nefes aldı ve 

“Miyav” diye gerindi. Bostandan üç beş domates topladı… 

 

Etkinlik 9: Diyalog 

Öğrencilere yönerge: 

Ufak kağıtlara farklı duygular yaz ve kağıtları kapatıp bir şapkanın içine at. 

“Demek sen geldin?” cümlesi kullanılacak. Her seferinde bir kağıt çek ve o duyguyla cümleyi 

söylemeye çalış.  

Duygu ne? Neler yapıyorsun? Yüzündeki ifade nasıl? Sesin nasıl? Kaşlarını ne yapıyorsun?  

Örnek: 

Sabah uyandın. Kapı çaldı.  

“Demek sen geldin?” de şaşkınlıkla. 

“Demek sen geldin?” de kızgınlıkla. 

 “Demek sen geldin?” diye haykır öfkeyle. 

“Demek sen geldin?” de mutlulukla. 

Etkinlik 10: Cümleleri zenginleştirme çalışması 

Kelime Sandıkları Hazırla: 

• KOMİK KELİMELER SANDIĞI  

• YASAK KELİMELER SANDIĞI 

• AYIP KELİMELER SANDIĞI 

• ANLAMINI BİLMEDİĞİN KELİMELER SANDIĞI 

• SÖYLEMEYİ SEVDİĞİN KELİMELER SANDIĞI 

• SÖYLEMEYİ SEVMEDİĞİN KELİMELER SANDIĞI 

• BENZER ANLAMA GELEN KELİMELER SANDIĞI 

• AYNI HARFLE BAŞLAYAN KELİMELER SANDIĞI 

Örnek: 
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Aynı harfle başlayan kelimelerle cümleler kurmak . . . ‘Kocaman, kart, kızgın, kırmızı kurt ...’ 

Kelime sandıkları ile cümlelerini zenginleştirebilirsin. Bu şekilde kısa bir paragraf yaz. Konuyu 

sen seçebilirsin. 

Etkinlik 11: Beyin esnetme sorularıyla yaratıcı yazı çalışması  

Her hafta aşağıdaki örneklerdeki gibi bir beyin esnetme sorusu seçin. Hafta boyu 

öğrencilerinizle görüşebildikçe beyin fırtınaları yapın. Cuma günü gelince, öğrencilerinizden 

hafta sonu evde haftanın sorusu ile ilgili bir yazı yazıp size fotoğrafını yollamalarını isteyin. 

Örnek: 

• Kalbini toprağa dikseydin, ne büyürdü?  

• Guinness rekorlar kitabına girsen, ne yaparak girerdin? 

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinizden Nasıl Geri Bildirim Alabilirsiniz? 

1. Öğrencilerinizin yaptıkları yaratıcı yazma etkinlikleri ile ilgili geri bildirim vermelerini 
beklediğinizi baştan belirtin. 

2. Çeşitli şekillerde geri bildirim verebilirler: 
a. Dramatizasyon yaptıkları veya yazma öncesi düşünme süreçlerini görüntülü kaydedip size 

yollayabilirler. 
b. Yazdıkları ürünle ilgili ses kaydı yapıp size gönderebilirler.  
c. Yaratıcı yazma çalışmalarını WhatsApp üzerinden fotoğraf veya ses kaydı ile size 

iletebilirler. 

 


