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Kavramlar ve Anahtar Sözcükler: Duygular, hayal gücü, yaratıcılık, okul heye-
canı, merak, sorumluluk, sevgi, empati, bağımsız davranma, sorumluluk, istekli.

IB Tema Bağlantıları:
Aşağıda yer verilen alanlarda “IB Tema Bağlantıları”nın beceri, kavram ve profil 
aşamalarında kurulması hedeflenmiştir.
Kendimizi İfade Etme Yollarımız:
“Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade 
etme yollarını sorgulama yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk 
duyma yolları estetik olanı takdir etmemiz.” (IB’nin tema için genel özetidir.)
Kavramlar: duygu, düşünceler, yaratıcılık, doğa
(Hikayede yer verilen doğa dersi, birlikte yaşamayı öğreniyoruz dersi değer- if-
ade etme yollarından sorgulama yapılmasına fırsat tanımaktadır.)
Kim olduğumuz:
“Bireyin kendi doğasını sorgulaması inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, 
sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan 
ilişkileri, haklar ve sorumluklar insan olmanın anlamı.” (IB’nin tema için genel 
özetidir.)
Kavramlar: Denge-yaşam kalitesi
Hikayede farklı ülkelerin oyunları dersi üzerinden sorgulama yapılması 
düşünülmüştür. (Kültürlerarası etkileşim)

Öğrenen Profilleri
Dönüşümlü Düşünen: Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine 
düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve 
güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz. (IB’nin profil için genel özetidir.)
(Hikayenin sonunda karakterin okul ile ilgili başlangıçtaki düşüncelerinin 
değişmesi ve bu duygu durumunu ifade etmesi karakterin bu profilini geliştird-
iğini göstermektedir.
Buradan bağlantı kurabilirsiniz.
Dengeli: Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamamızın farklı 
yönleri (fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer in-
sanlarla ve yaşadığımız dünyayla dayanışmamızın farkındayız.(IB’nin profil için 
genel özetidir.)
 
(Karakterin kaygılı ve meraklı bir şekilde okula gelişinden sonra okulu gezdiren 
arkadaşıyla kurduğu bağ ve dayanışmanın izleri üzerinden bağlantı kurabilirsin-
iz.)
Riski Göze Alan: Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yeni-
likçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim 
karşısında becerikli ve dayanıklıyız. (IB’nin profil için genel özetidir.)
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(Karakterin okulu gezerken duyduğu farklı dersler ve onlarla ilgili kurduğu hay-
aller, zihninden geçenler, okula ısınmasını sağlayarak okula karşı olumlu tutum 
geliştirmesini sağlamıştır. Bu alanda bağlantı kurabilirsiniz.)
İletişim Kuran: Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve 
yaratıcı şekilde ifade edebiliriz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dik-
katle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yaparız. (IB’nin profil için genel özetidir.)
(Karakterlerin birbirleriyle merak duygularını beslemeleri ve yorumlayabilme 
becerileri üzerinden bağlantı kurabilirsiniz.)
Duyarlı: Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne 
inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizde dünyada olumlu bir fark yarat-
mak için hareket ederiz. (IB’nin profil için genel özetidir.)
(Karakterin sorularına anne ve babanın şefkat göstererek içtenlikle kızlarında 
olumlu bir fark yaratmak için cevaplamaya çalıştıkları alanlarda ve kurdukları 
diyaloglarla bağlantı kurabilirsiniz.)
Düşünen: Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylem-
lerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçe-
li etik karar almada insiyatif kullanırız. (IB’nin profil için genel özetidir.)
(Karakterin düşünen profili bağlantısını kitabın ilk sayfasından itibaren okul ile 
ilgili yaşadığı durum ve duygular üzerinden kurabilirsiniz.)

Öğrenme Becerileri:
Düşünme 
İletişim
Öz yönetim
Kişilerarası ilişkiler
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Ön Okuma Aktivitesi
Sınıf olarak, kitapta bir "resim yürüyüşü" yapabilirsiniz. Öğrencilerden sadece 
resimlere bakmalarını ve resimleri incelemelerini isteyebilirsiniz.
“Resimlere göre ne düşünüyorsunuz?”
“Kapak tasarımı size bu kitapla ilgili neler düşündürüyor? 

Kelime Bilgisi
Bu hikaye, okul heyecanını yaşayan bir öğrencinin yaşadığı duygu durumlarını 
okuyucuya aktaran bir kitaptır.
Okumadan önce, aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını tartışarak öğrencileri hazır-
layabilirsiniz.
Öğrencilere kitabı sesli bir şekilde okurken bu kelimelere dikkat etmelerini ist-
eyebilirsiniz. Öğrencilerin bireysel okuma yapmalarını isteyen öğretmenler için 
ise bu kelimeleri tahtaya yazabilir ve bu duyguların bulunduğunu düşündükleri 
bölümleri işaretlemelerini isteyebilirsiniz.
Öğrencilere bağlam ipuçlarını kullandırarak sözcüklerin ne anlama geldiğini pe-
kiştirebilirsiniz ve kullanımlarıyla gerçek hayattaki bağlantılarını kurdurabilirsin-
iz.
Ayrıca öğrencilerin bu kavramlarla birlikte kavram haritalarını oluşturmalarını 
isteyebilirsiniz.
Kelimeler; Mutlu, üzgün, korkak, cesur, umutlu, heyecanlı, endişeli.
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Okuma Standartları Temel Fikirler ve Detaylar
Sesli, sessiz, paylaşımlı okuma etkinlikleri şeklinde okuma zamanı çeşitlendirebil-
irsiniz.

Okuma Sonrası Tartışma Soruları ve Aktiviteleri
"Düşün-Eşleş-Paylaş" alıştırması için öğrencilerinizi grup olarak ayırabilirsiniz.
Aşağıdaki sorular hakkında "düşünün", başka bir öğrenciyle "eşleşin" ve bilgil-
eri "paylaşın" yönergesi verilir. Düşün-eşleş-paylaş zamanlamasını uygun zaman 
aralıklarını vererek gerçekleştirebilirsiniz.
1) Ana karakter kim?
2) Kitabın başında ana karakter kendini nasıl hissediyor?
3) Kitabın sonunda ana karakter kendini nasıl hissediyor?
4) Duygularında değişiklikler varsa buna neler sebep oldu?
5) Bu kitabın teması veya "büyük fikri" nedir?
6) Siz okulunuzda hangi derslerin olmasını isterdiniz?

Harekete Geçirici Ögeler
Bu çalışma ile merak edilenler dile getirilerek öğrenciler bireysel yoruma davet 
edilerek üretim amaçlanmıştır.
Mutlu aşağıdaki derslerde neler yapıyor olabilir? İstediğiniz yöntem ve tekniği 
kullanarak ve hayal gücünüzü yanınıza alarak ifade ediniz. (Sayfa 4’e bölünme-
lidir.)

1) “Birlikte Yaşamayı 
Öğreniyoruz” 2) “Doğa ile İyi Anlaşıyoruz”

3) “İstediğim Kadar Pasta 
Yiyorum”

4) “Uzaktaki Arkadaşımla 
Oynuyorum”
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Sanat ve Kelimeler
Resimli bir kitap, bir hikaye anlatmak için gücünü kelimelerin ve resimlerin güçlü 
yönlerini birleştirmekten alır. Hikayedeki karakterlerin ortamını veya olaylarını 
açıklamak için çizimler ve ayrıntılar kullanabilirsiniz.
Sınıfı küçük gruplara ayırınız ve her gruba büyük bir sayfa veriniz. Her grubun 
istediği bir aktarım seçeneğini kullanarak çalışmasını yaratmasına fırsat verebil-
irsiniz.
Her gruptaki gönüllülerden çalışmaları bittikten sonra sınıf arkadaşlarıyla ya da 
diğer sınıflardaki arkadaşlarıyla paylaşmalarını isteyiniz.
Soruları her gruba yazılı olarak vermeniz grup çalışmasında daha kolay çalışma-
larını sağlayacaktır.
Sorular:
1) Okuyucu olarak resimlerden bilgi alıyor musunuz?
2) Metinden olmayan ancak resim yoluyla aktarılan neler var?
3) Görsellerin ve sözcüklerin birlikteliği size neyi anlatıyor?
4) Siz sanat yoluyla bu kitabı nasıl ifade etmek istersiniz?

Duyulara Hitap Etme
Kitabı öğrencilere tekrar okuyunuz. Kitabın içerisindeki metafor, benzetme ifade-
leri duyduklarında ellerini kaldırmalarını isteyiniz.

Duygu ve Düşüncelerin İlişkisi
Duygular, yetişkinler için bile yanıltıcı olabilir. Bu çalışma ile dünya hakkında 
daha az deneyime sahip olan ve duyguları anlamakta ve kendilerini ifade etme-
kte zorlanan çocuklar için duygu dilini geliştirmek ve duygu formasyonlarını 
geliştirmek amaçlanmıştır.
Duygularınızı nasıl hissettiğinizi ifade etmek için renkli kalplerden bir kolaj 
çalışması yapınız. Mutlu, üzgün, kızgın, cesur, umutlu, utangaç veya başka her-
hangi bir duygunun sizi nasıl hissettirdiğinin resmini çiziniz.
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Öğrencileri ikili gruplar haline gelmelerini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kitabı in-
celemelerini ve duygu sözcüklerinin geçtiği bölümleri fark etmelerini isteyebilir-
siniz. İkili gruplara yazarın bu duyguyu bu cümlede neden seçtiğini düşündüre-
bilirsiniz.
Hikayedeki duyguları öne süren veya duyulara hitap eden kelimeleri ve cümleleri
tanımlamalarını isteyebilirsiniz. Hikayenin dışında öğrencilerin aklına gelen duy-
guları yazarak duygu sözlüğü oluşturabilirsiniz ve bunu sınıfınızda sergileyebil-
irsiniz.
Böylece birçok duyguyu fark edebilir, iletişim kurarken duygu dilinizi kullanabil-
irsiniz.
Öğrencilere ilk okul günlerinde ne hissettiklerini sorabilir ve öğrencilerin günlük 
hayatlarıyla ilişki kurdurabilirsiniz.
Aşağıdaki duyguları kullanarak cümle tamamlama etkinliği yapabilirsiniz.

Gerçek ve Hayali Unsurlar
Hikayede geçen hayali, kurgulanmış ve gerçek unsurlar nelerdir? Tabloya yaza-
bilirsiniz.

Ben heyecanlanınca............................................................................................
Ben sevinince.......................................................................................................
Ben üzülünce.......................................................................................................
Ben kızınca...........................................................................................................

Hayali UnsurlarGerçek Unsurlar
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Benzerlik- Farklılıklar:
Aynı konudaki iki karakter arasındaki temel benzerlikleri ve farklılıkları tanımlay-
abilirsiniz. Hikayedeki karakterlerin maceralarını ve deneyimlerini kendi deney-
iminiz ile karşılaştırabilirsiniz. Seçtiğiniz karakterin kendiniz ile ortak ve farklı 
özelliklerini “venn şeması” yoluyla ifade edebilirsiniz.

Yazma Standartları
“Hikayenin sonunu değiştirmek ister misiniz?” Öğrencileri meraklarıyla güdüley-
erek hikayenin sonunu hayal güçlerini kullanarak değiştirmelerini isteyebilirsiniz.

Soru Oluşturma ve Soru Panosu Yaratma
Hikayenin içerisinden “Kim, ne, nerede, ne zaman, neden ve nasıl” soru sözcükler-
ini kullanarak sorular hazırlayabilirsiniz ve soru panonuza asabilirsiniz. Tüm sor-
ular panoya asıldıktan sonra öğrencilerin farklı kişilerin sorularını cevaplandır-
malarını isteyebilirsiniz.
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Hikayede Önce Ne Oldu, Sonra Ne Oldu?
Önemli ayrıntıları kullanarak hikayedeki karakterleri, ortamları ve önemli olay-
ları olay oluş sırası sözcüklerini kullanarak açıklayabilirsiniz.
İlk önce:
Sonra:
Daha sonra:
En sonunda:

3-2-1 Çıkış Kartı Etkinliği
Öz değerlendirme aracı olarak kullanılması amaçlanmıştır.

Yazar Ziyareti
Yazar ziyareti için yayınevi ve yazarla iletişime geçebilirsiniz. 
Yeniinsan: yeniinsanyayinevi.com
Kardelen Özdemir: kardelenozdemir0@gmail.com 
Instagram: @krdlnozdemir
Hazırlayan: Kardelen ÖZDEMİR

3 Bugün öğrendiğim şeyler:
2 İlginç Bulduğum şeyler:
1 Yazara sormak istediğim soru:


