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“Çocuklar, anne 

ve babalarının 

laboratuvarlarında 

okuyuculara 
dönüşürler…”



… sonra öğretmenlerinin rehberlik ve desteği ile iyi 
birer okuyucu olurlar.

Keşfeden, 
sorgulayan, 

gözlemleyen, 
dinleyen, eleştiren, 

eleştirildiğinde 
dinleyebilen…



«İnsan beyni düşünmek için değil 

her fırsatta düşünmekten kaçınmak 

için tasarlanmıştır.»

Daniel T. Willingham 

AMA NASIL?

















İşin ABC’si















İŞİN TÜRKÇESİ

“Siz de Buluş Yapabilirsiniz” isimli metnin işlenişi 

sürecinde katılımcının dört soru sorduğu 

gözlenmiştir. Bu sorular metinde adı geçen 

buluşlara, görsel unsurların yorumlatılmasına, 

metnin konusu ve ana fikrine ilişkin sorulardır. 

Düşük zihinsel beceri gerektiren ve hatırlamaya 

dayalı bir soru olan, metinde adı geçen buluşların 

belirlenmesine ilişkin sorunun cevaplanmasına 

ayrılan süre yaklaşık on dakikadır. Bu süreçte 18 

öğrenci bu soruya cevap vermiştir. İlk öğrenciden 

sonra diğer öğrencilerin söyledikleri, önceki 

söylenenleri tekrardan ibarettir. Ana fikir 1.5 dk









İŞİN MATEMATİĞİ

1+1=……….?



ALIŞILMADIK SORULAR!

1(x)+1(y)=…….?



BİRAZ DAHA DÜŞÜNELİM!

1(?)+1(?)= 5(?)

1(?)+1(?)= 14(?)

1(?)+1(?)= 22(?)



BİRAZ DA HAYAL EDELİM!

1(x)+1(y)=…….?



BİRAZ DA HAYAL EDELİM!

1(   )+1( )=1….?



BİRAZ DA HAYAL EDELİM!

1(   )+1( )=1…



BİRAZ DA HAYAL EDELİM!

1(   )+1( )=1…



BİRAZ DA HAYAL EDELİM!

1(   )+1( )=1…



İŞİN MATEMATİĞİ

1+1= 2
En azından bazen «2» eder.



İŞİN İNGİLİZCESİ

NOT ONLY……………….BUT ALSO

Either…… or  / neither…..nor

In my opinion ……………..

I think that …………………

As far as I know …………….

I can say about what I read…..



kBİR KAPI, BİR SÜRÜ ANAHTAR!



kAMA ÖNCE…

Yapılacak işlerden biri de 
metinlerin anlam kurmayı 
zenginleştirecek şekilde 
organize edilmesidir. 































İnsanlar her şeyi 
tükettiklerinde hayatta 
kalmak için ihtiyaç duyacakları 
yegane şey.…???

Bakış Açıları – Eleştirel okuma – Metinlerarasılık
Karşılaştırma kıyaslama



OKURYAZARLIK BECERİLERİ

Akıcı okuma

Kelime bilgisi

Sıralama ve sınıflama

Betimleme-tanımlama

İlişki kurma

Karşılaştırma kıyaslama

Neden-sonuç ilişkileri kurma

Çıkarım yapma

Soru sorma

Anlama-anlatma

Aşamalandırma

Tahminde bulunma

Zihinde canlandırma

Metin yapıları

Strateji öğretimi

Organize etme

Akıl yürütme

Eleştirel okuma

Metinlerarasılık

Okuma zevk ve alışkanlığı



● Farklılıkları ve benzerlikleri fark et
● Detayları fark et
● Zıtlıkları fark et
● Problemi tanımla-öneri geliştir-test et-

olasılıkları hesapla

Karşılaştırma – Kıyaslama
Metinlerarası İlişki Kurma

Problem Çözme

51



Her şey senin bakış 
açına bağlı…..

Kurt iyi mi kötü mü?
Şanslı mıyım şanssız mı?
Neyse ki mi ne yazık ki mi?
Çocuk başardı mı başaramadı mı?
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● Zihinsel gelişim (pratik) / düşünmeyi sağlama

● Farklı kapılar açma ve yeni (……)lerle tanıştırma

● Hayal gücünü ve merakı besleme, soruları tetikleme

● Duyarlı kılma

● İletişim becerileri

Başka?



● Kelimelerin anlamlarını irdeleme
● Metni anlaşılır hale getirme
● Detayları ve özellikleri fark etme
● Ön bilgi ve fikirler arasında bağlantılar oluşturma
● Farklılıkları ve benzerlikleri fark etme
● Olasılıklar üzerine düşünme
● Çıkarımlar ve tahminler yapma
● Olayları farklı perspektiflerden görme
● Fikirleri karşılaştırma-kıyaslama-yargılama
● Sonuçları ve etkilerini keşfetme
● Eleştirel okuma ve dinleme
● Önemli fikirleri anlama
● SORGULAMA…...MERAK

DÜŞÜNME BECERİLERİ



21. Yüzyıl Becerileri

Eleştirel düşünme
Problem çözme
İletişim
İşbirliği
Yaratıcılık ve İnovasyon

55

Kaynak: http://www.p21.org/our-work/citizenship/a-parents-
guide

http://www.p21.org/our-work/citizenship/a-parents-guide


Bir yerde bir sorun varsa 
orada mutlaka ……. vardır?

Problem Çözme/ Duygusal Düzenleme –
Karşılaştırma Kıyaslama /Metinlerarasılık



SİSFOS ÇIKMAZI
PROBLEM ÇÖZME



1. Problemi tanımlama

2. Fikirler ve çözümler üretme

3. Çözümleri analiz etme ve değerlendirme

4. Uygulama

58

Yaratıcı problem çözme
BİLİMSEL SÜREÇ BECELERİ!



Dewey, sorun çözme sürecini beş mantıksal adımla 

tanımlar. Bu adımlar; bir zorluğu hissetme, zorluğu 

tanıma, mümkün olan çözümleri hesaba katma, 

çözümlerin sonuçlarını tartma, sonuçlardan birini 

onaylama.



Çocuklar doğuştan filozoflardır.

Merak ve sorgulama 

hayatlarının temel amacıdır. 

ÇOCUKLARLA FELSEFE



rutini sorgulamak, mutluluk / üzgün olma, 
yaşamın anlamı, yolda olmak, güzellik / çirkinlik, 
akıl yürütme, cesaret / korkaklık, ise bilginin 
kaynağı, cesaret, mücadele, baskıya karşı duruş, 
ötekileştirme, ne pahasına olursa olsun inandığı 
yolda yürüme, Merak, tedbirli olmak, yalan 
söylememek, baskıya boyun eğmeme, heyecanlı 
olma, özgürlük, dürüst olma, yaşamın anlamı, 
yerleşik olanı sorgulama, öteki(leştirme), 
mücadele



Çocuğun bencilce davranıp davranmadığı 

konusunda ne düşünüyorsun?

Ağacın mutlu olup olmadığı konusunda neler 

söyleyebilirsin? Ağacın yerinde olsaydın mutlu 

olur muydun?

Hikayenin sonunda çocuğun mutlu olduğunu 

düşünüyor musun? Ya ağaç? Neden?

Mutlu olmak için başkalarına ihtiyaç duyuyor 

musun? Nasıl?

Sevmediğin insanlara farklı, sevdiklerine farklı 

davranıyor musun? Neden?

Sahip olmakla mutluluk arasında nasıl bir ilişki 

var?

ÇOCUKLARLA FELSEFE

BÜYÜMEK NE DEMEKTİR?

62

Mutluluk nedir?



Hayvanları koruma ve onlara saygı duyma konusunda bir 

sorumluluğun olduğunu düşünüyor musun?

Bir insanı izleyerek onun ne düşündüğünü ve hissettiğini bilebilir 

miyiz?

Çevrendeki insanlardan farklı olduğunu düşündüğün oldu mu? 

Farklı olmak nasıl bir şey? Nasıl hissettiriyor?

Bir grup insanın bir şeyin doğru olduğunu iddia etmesi, doğru 

olması için yeterli midir?

Yetişkinler hep haklı mıdır?

Bir şeyi yapabiliyor olma hakkına sahip olman, onu yapman 

gerektiği anlamına mı gelir?

ÇOCUKLARLA FELSEFE
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● Güzel şeyler seni her zaman mutlu eder mi?

● Bir şeyin güzel olup olmadığına kim karar 

verir?

● Güzellik sadece insanlara mı özgüdür?

● Güzel bir şey bulmak zor mudur?

● Bir şeyi güzel yapan şeyler nedir?

● İç güzelliği ne anlama gelir?

● Güzellik göreceli midir?

Güzelliğin on par’etmez.

Bu bendeki aşk olmasa… (avş)

ÇOCUKLARDA FELSEFE
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Tam ve bütün olmak ne anlama gelmemektedir?

Bir şeyin eksik olmaması ne demektir? Eksikliğini hissettiğiniz şey tamam 

olunca ne olur?

Hem kendi başına bir bütün (birey) hem de başka bir şeyin parçası olmak 

mümkün müdür?

Başkalarının elinde sevilen bir oyuncak olmak mı yoksa birileri sevmese bile 

kendimiz olmak mı?

Cevabını yalnızca okurun verebileceği sorular sorun

Ya da cevabı belli olmayan…

KİM OLDUĞUNU BİLMEK!



Gerçek fakat kusurlu bir dost mu kusursuz fakat hayali bir dost mu?

Başkalarının size sürekli olarak istemediğiniz şekilde davranması size 

ne hissettirir? Bunu nasıl isimlendirebiliriz?

Bununla nasıl mücadele edersiniz?

KİM OLDUĞUNU BİLMEK!



Yaratıcı problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi ve 
bu sürece yönelik  modellik yapılması gerekmektedir. 
Nitelikli çocuk kitapları bu konuda iyi örnekler sunar.

Yaratıcılık – problem çözme – eleştirel düşünme
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• Çocukların daha az tüketmeye ve daha fazla üretmeye 

yönlendirilmesi gerekmektedir.

• Yaşamın anlamını, neyi neden yaptıklarını, tercihlerini ve 

nedenlerini sorgulamayı öğrenmeleri gerekir.

Yaşamın anlamı? Neden?
NE İSTEDİĞİNİ BİLMEK!

NEYİ NEDEN YAPTIĞINI…?
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Sanatçıların/bilim insanlarının biyografileri
Bilimsel Süreç Becerileri –
Araştırma – Merak- Toplumsal 
Duyarlılık 
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Her şey atomlardan 

mı oluşuyor yoksa 

yıldız tozundan mı?



GERÇEK YAŞAM PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ
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Ya okul olmasaydı?

E harfi olmasaydı?

Harfler olmasaydı?

YA OLSAYDI / OLMASAYDI…???

30

Ya uzun bir süre 

evden çıkamasaydın?

Ya matematik olmasaydı?



Sorular….

Karakterin hisleri ne olabilir? 

Karakter ne söylemiş olabilir?

Sonrasında ne olacak?

Dramaturjik çalışma

SESSİZ KİTAPLAR
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Bakış açısı, 

görelilik, var olan 

dünyanın dışına 

çıkıp yorumlama…

BAKIŞ AÇISI!
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…Çocukları var 

oldukları dünyanın 

dışında düşünmeye 

cesaretlendirir!

SESSİZ KİTAPLAR
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…Her şey göründüğü 

gibi olmayabilir!

Metnin ne kadar 

dışına çıkabiliyoruz?



The Best Children’s Books - booklists by topic, etc

http://www.the-best-childrens-books.org/

Institute for Humane Education

http://humaneeducation.org/blog/2014/12/15/12-childrens-picture-books-human-rights-

issues/ Picture books about human rights issues

A Mighty Girl - features over 2000 girl-empowering book titles

http://www.amightygirl.com/books

Books of Wonder & Wisdom

https://readaloudsforallchildren.wordpress.com/

Wordless Picture Books

http://childrensbooksguide.com/wordless

https://www.goodreads.com/shelf/show/wordless-picture-books

The Picture Book Review

https://thepicturebookreview.com/
92
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