
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Çeşitlilik ve 
COVID-19 
 

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI 

Hazırlayan: Uzm. Çağrı Peköz 

 



 

 
 
 
İçindekiler 

Başlarken ............................................................................................................................ 1 

Öğretmenlere Notlar ................................................................................................. 3 

Aile İşbirliği ................................................................................................................... 5 

Etkinlik Özetleri .......................................................................................................... 7 

Kaynaklar ....................................................................................................................... 8 

İleri Okuma .................................................................................................................... 8 

Etkinlikler ................................................................................................................ 9-17 

Ek-1 ....................................................................................................................................18 

 

 



 

Başlarken… 

 

İnsanlık kadar eski bir olgu olan kültürel çeşitlilik, yakın geçmişimizde 

ülkeler arası sınır kavramının farklılaşması ile insanlık tarihi boyunca 

görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Yine yakın tarihte, göç ve mobilitenin 

getirdiği kültürel çeşitliliğin yanı sıra, toplumların halihazırda içerisinde 

bulunan çeşitli grup ve alt kültürler görünürlük kazanıp bu çeşitliliğin bir 

parçası olmuşlardır. Oluşan bu yeni toplum yapıları farklı etnik, dinsel, 

ırksal ve sosyal kimlikler içermekte, bu çeşitliliğin içerisinde toplumda 

cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, engel durumu, ten rengi, alt 

kültürler gibi olgular kapsamında ayrımcılık ve ön yargı meydana 

gelebilmektedir. Bu durumun üstesinden gelip, uyum içinde yaşanması 

adına kültürel çeşitliliğin olduğu toplumlar çokkültürlülüğü politika 

düzeyinde benimsemiş ve eğitim sistemlerini çokkültürlü eğitime göre 

düzenlemişlerdir. 

Çokkültürlü eğitim, etnik kökeninden dolayı azınlık olarak görülen, 

cinsiyetinden, dinsel inancından, cinsel yöneliminden veya engellerinden 

dolayı dışlanan öğrencilerin eğitim deneyimlerini iyileştirmeyi ve bu 

öğrenciler için ayrımcılığın ve eşitsizliğin olmadığı eğitim ortamları 

yaratmayı hedefler. Bu tanımdan görülebileceği gibi, sınıflarda kültürel 

çeşitliliğin olması (sınıfların çok kültürlü olması), sınıflarda 

çokkültürlülüğün (kavramsal olarak) bulunduğu anlamına gelmez; 

KKTC’de son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda [1-4] eğitim sistemi 

içerisinde farklı kültürlerden pek çok öğrenci bulunduğu, ve gerek 

öğretmenlerin gerekse farklı kültürlerden gelen öğrencilerin problemler 

yaşadığı tespit edilmiştir. 

 

  

 

 

Okul öncesi dönem, çokkültürlü eğitimin başlanması için kritik dönemdir. 

Sanılanın aksine çocuklar 3 yaşından itibaren farklılıkları tanımakta ve 

önyargılı tutumlar geliştirmektedir. Çocuklar, ırksal, sosyo-ekonomik, 

kültürel, cinsiyet, cinsel yönelim ve kabiliyet farklılıklarını aile bireyleri 

ve akranları ile olan etkileşimler, deneyimler ve görsel medya gibi farklı 

kaynaklardan öğrenmektedir.  

 En az COVID-19 kadar hızlı yayılan ön yargı, yabancı düşmanlığını 

(xenophobia) ve yaş ayrımcılığını (ageism) beraberinde getirmiştir. 

Uluslararası çocuk örgütleri, bu konu ile ilgili çeşitli yayınlar yaparak, 

içinde bulunduğumuz bu zor dönemde çocuklardaki ön yargıyı azaltacak 

önlemlerin alınması yönünde çağrılar yapmaktadır. 

KKTC’de son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda 

eğitim sistemi içerisinde gerek öğretmenlerin 

gerekse farklı kültürlerden gelen öğrencilerin 

problemler yaşadığı tespit edilmiştir. 

Bu sebeple oluşturulan bu kitapçıktaki etkinlikler, merkezine yabancı 

düşmanlığı ve yaş ayrımcılığını alarak, çokkültürlü eğitim felsefesi ile 

bütünü ve çeşitliliği görebilme, çatışma çözümleme ve ön yargıyı 

tanıyabilme becerilerine odaklanır. 
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Öğretmenlere Notlar 

Etkinlikler nasıl düzenlenmiştir? 
Kitapçıktaki etkinlikler, birbirini takip eden, birbiri ile bağlantılı ve ortak 

bir amaca hizmet eden küçük etkinliklerden oluşmaktadır. Küçük 

etkinlikler, öğretmenler tarafından çocukların ihtiyaçlarına ve veli 

profiline göre düzenlenmelidir. Düzenlemeler yapılırken, etkinliğin 

vermeye çalıştığı farkındalık göz önünde bulundurulmalıdır.  

Aile ve çocuklardan dönütler nasıl alınabilir? 

Etkinlikler tasarlanırken öğretmen-aile-çocuk ilişkisinin, çevrimiçi 

(online) olarak sürdürülebilmesi amaçlanmıştır. Bunun sebebi, 

çocuklardaki ön yargı ve çeşitliliğe ilişkin tutumların, ailelerin ve 

öğretmenlerin tutumlarından etkilenmesidir. Bu sebeple öğretmenin, 

öğretmen-aile-çocuk ilişkisi kurabilmesi çocuğun gelişimini olumlu 

etkileyeceği gibi, ailelerin çeşitliliğe ilişkin olumsuz görüşleri varsa 

onların da düzenlenmesine imkân tanıyacaktır.  

Ailelerden ve çocuklardan dönütler; Facebook Messenger, Viber, 

WhatsApp, gibi anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığı ile veya Zoom, 

Skype gibi anlık görüntülü sohbet platformları aracılığı ile alınabilir. Bu 

dönütler çocuğun nasıl hissettiğini anlatan kısa bir video olabileceği gibi, 

etkinlik süresince çekilen fotoğraflar da dönüt olarak öğretmene 

ulaştırılabilir.  Dönütler değerlendirme yapma amacı ile değil, 

etkileşim kurmak amacı ile kullanılmalıdır. 

 

   

 

Çeşitlilik hakkında çocuk ile nasıl konuşulmalı? 
• Farklı ülkeler/kültürler hakkında konuşulurken, genelleme 

yapılmasından kaçınılmalıdır. Bu durum, çocuklarda incelenen 

kültüre dair tek tipleştirme geliştirmesine neden olabilir. 

Örneğin; Afrika, sadece kabilelerden, Mısır ise sadece 

piramitlerden ibaret olmadığı gibi, bir ülkede yaşayan 

birbirinden farklı bireylerin olduğunu çocuk görebilmelidir. 

Günümüzde COVID-19 virüsünün, Çin’de yaşayan tüm insanlara 

mal edilmesi ve meydana gelen ırkçı olaylar (dünya genelindeki 

nefret söylemi ve eylemler) bu önermeye örnek gösterilebilir. 

 

• Çocuklar gerek evde gerekse etkinlik sürecinde çeşitliliğe ilişkin 

sorular soracaktır. Bu soruların göz ardı edilmeden, dikkatlice 

cevaplanması gerekmektedir. Çocukların basit fakat doğru 

cevaplara ihtiyacı vardır. 

Çocuklara bu cevaplar verilirken, ayrımcılıktan ve 

genellemelerden uzak cevaplar verilmesi önemlidir. Örneğin; 

çocuklar bu virüsün nasıl yayıldığını merak edebilirler. Bu 

soruyu cevaplarken belirli ülkeleri veya göçmenleri hedef 

göstermek yerine, virüsün insandan insana bulaştığını söylemek 

daha doğru olacaktır. Aksi takdirde, güncel raporlarda 

sunulduğu gibi, çocuklarda yabancı düşmanlığı 

körüklenebilmektedir. 
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Aile İşbirliği 

Bu bölüm öğretmenlerin konu ile ilgili velileri nasıl bilgilendireceği ve 

dönüt alışverişine ilişkin bilgileri içerir. Daha önce de bahsedildiği gibi, 

çocukların ön yargıları düzenlenirken öğretmen-aile-çocuk ilişkisi çok 

önemlidir. Çeşitli stratejiler ile bu işbirliği, çokkültürlü etkinlikler 

açısından faydalı bir hale getirilebilir: 

• Etkinlikler sırasında ailelerden, çocukların sorduğu soruları ve 

verdikleri cevaplar istenebilir. Böylelikle öğretmen, bir sonraki 

etkinliği planlarken gerekli düzenlemeleri yapabilir. 

• Ailelerden aile fotoğrafları istenebilir. Böylelikle çocuklar, 

arkadaşlarının ailelerindeki çeşitliliği görme imkânına sahip 

olabilir. 

• Sınıfta farklı dilleri konuşan ailelerden, kendi dillerindeki çocuk 

şarkılarını ve anlamlarını içeren kısa bir video istenebilir. 

Böylelikle çocuklar farklı kültürleri öğrenebileceği gibi, farklı 

kültürden gelen çocuklar, kendi kültürlerini kaybetmeden var 

olabilir. 

Çevrimiçi olarak aile işbirliğinin kurulması zor olsa da imkansız değildir. 

Fotoğraf 1’de Zoom uygulaması aracılığı ile etkileşim kuran, kültürel 

çeşitliliğin bulunduğu 1.5-5 yaş arasındaki çocukların oluşturduğu bir 

“çevrimiçi sınıf” görülebilir. 

Çocuklardaki ön yargı ve çeşitliliğe 

ilişkin tutumlar, ailelerin ve 

öğretmenlerin tutumlarından 

etkilenmektedir. 

   

 

 

Fotoğraf 2: Çevrimiçi sınıflarda aile işbirlikli "kek saati". Çocuklar normal 

rutinlerinde haftanın bir günü sınıfça kek yapmaktadırlar. Çevrimiçi 

sınıflar aracılığı rutinlerine devam etmektedirler. 
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Fotoğraf 1: Kültürel çeşitliliğin bulunduğu, 1.5-5 yaş arasındaki 

çocuklardan oluşan “çevrimiçi sınıf”. 



Etkinlikler 

Kırmızı Şapkalı Kız 

 
 

Bu etkinlik setinde, Kırmızı Şapkalı Kız hikayesi 

aracılığı ile farklı görüşleri önemseme ve çatışma 

çözümleme becerilerine yönelik etkinlikler 

bulunmaktadır. 

Fotoğraf Çekelim 

 
 

Fotoğraf Çekelim etkinlik setinde, fotoğraflar 

aracılığı ile yaş kavramı üzerinde durulup, yaş 

ayrımcılığı incelenecektir. 

Korona’nın Rüyası 

 
 

Korona’nın Rüyası etkinlik setinde, yabancı 

düşmanlığı konusunu irdelemek için farklı 

kültürler ve ülkeler incelenip; ırksal ve kültürel 

çeşitliliğe ilişkin farkındalık kazandırmaya yönelik 

etkinlikler bulunmaktadır. 
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İleri Okuma 

• UNICEF: COVID-19 does not discriminate; nor should our 

response (Belge İçin Tıklayın) , (Çeviri İçin Tıklayın) 

• NAEYC: Coronavirus Scare-Preventing Xenophobia in Early 

Childhood (Belge İçin Tıklayın) 

• NASP: Helping Children Cope With Changes Resulting From 

COVID-19 (Belge İçin Tıklayın) , (Çeviri İçin Tıklayın) 
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Kırmızı Şapkalı Kız 

Etkinlik 1-Kırmızı Şapkalı Kız ve Ormandaki 

Çeşitlilik 

Çocuğa en çok hangi masalı sevdiği sorularak etkinliğe başlanır. 

Çocuk ile kısa bir sohbetin ardından veli, konuyu Kırmızı Şapkalı 

Kız masalına getirir ve bu masalı bilip bilmediğini sorar.  Ardından 

veli, başka bir masalı dinleyebilmeleri için önce Kırmızı Şapkalı 

Kız’ın masalını dinlemeleri gerektiğini söyler ve masalı okur. Eğer 

evde Kırmızı Şapkalı Kız masalı yoksa (Buraya tıklayarak) masal 

çevrim içi olarak dinlenebilir.  

Masalın ardından veli, masala ilişkin çeşitli sorular sorarak 

çocuğun ilgisini çekebilir. Örneğin; “Hikayedeki kızın şapkası ne 

renkti?”, “Sence kırmızı şapkalı kız, büyükannesine hangi 

yiyecekleri götürmüştür?” vb. Ardından masalın geçtiği ormanda 

kurttan başka hangi hayvanların olabileceğini sorar. Bu sorunun 

amacı, tıpkı bir ormanda farklı hayvanların bir arada bulunduğu 

gibi, etrafımızda farklı özelliklere sahip insanların bulunduğunu 

çocuklara gösterebilmektir. Bu örnekleri veli, çocuğun sosyal 

çevresindeki insanlardan verebilir. Hayvanlardaki çeşitliliği 

göstermek için (bu bağlantıdaki) veya (bu bağlantıdaki) 

videolar kullanılabileceği gibi, oyuncaklar, dergiler gibi çeşitli 

materyaller kullanılabilir.  

Etkinliğin sonunda çocuktan, evdeki malzemeler ile bir şapka 

tasarlaması istenebilir. Etkinliğin bu bölümü aile katılımlı olabilir. 

 

 

 

 

 

  

Kırmızı Şapkalı Kız 

Etkinlik 2- Haksızlığa Uğrayan Kurdun Masalı 

ve Olaylara Farklı Açılardan Bakmak 

Çocuğa Kırmızı Şapkalı Kız masalını hatırlayıp hatırlamadığı 

sorularak ilgisi çekilir. Ardından masalda geçen karakterlerin 

kimler olduğu sorulur çocuk ile bir sohbet başlatılır. Sonrasında ise 

çocuğa masalı önce kırmızı başlıklı kızdan dinlediklerini, şimdi ise 

olanları kurdun ağzından dinleyeceklerini söyler ve haksızlığa 

uğrayan kurdun masalını okur. 

Masalın okunmasının ardından veli, her iki masalı kıyaslayan 

sorular sorabileceği gibi, sadece haksızlığa uğrayan kurdun masalı 

ile ilgili sorular sorabilir. Ardından çocuk ile yapılan sohbet, bazı 

olayların bize anlatılandan farklı olabileceği noktasına getirilir.  

“Tıpkı iki masaldaki gibi, ayni olay farklı şekillerde 

anlatılabilir. Bizim ise yapmamız gereken, herkesi 

dinleyip doğruyu bulmaya çalışmaktır ,, 

Bu durumun somutlaştırılması için evdekiler ile birlikte kulaktan 

kulağa oyunu oynanabilir. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2h_aiBo5H1E
https://www.youtube.com/watch?v=xfUdDhV-bNU
https://www.youtube.com/watch?v=3dp4Jtn-LUc


Kırmızı Şapkalı Kız 

Etkinlik 3- Kırmızı Şapkalı Kız ve Kurt, Neler 

Oldu? 

Etkinlik 1-2’nin ardından çocuk ve aileden çeşitli dönütler 

istenebilir. Aşağıda bu dönütlerin neler olabileceğine dair çeşitli 

stratejiler verilmiştir:  

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması (WhatsApp, Messenger) 

aracılığı ile iletişim kuran öğretmenler, çocukların istediği 

hikâyeyi çizerek anlatmasını isteyebilir. Veliler çocuğun anlatısını 

video kaydı alabilir. Öğretmen video kaydı aracılığı ile, 

masallardan ve çocuğun anlattıklarını örnek olarak kullanıp, bu 

gibi yaşadığımız anlaşmazlıkları konuşup karşımızdakini 

anlayarak çözebileceğimiz, geri dönüt olarak örneklendirebilir. 

Çevrimiçi görüntülü konuşma uygulamaları (Zoom, Jetsi, Skype) 

aracılığı ile tüm sınıf ile iletişim kuran öğretmenler, sınıf düzeyine 

göre çocuklara masallar ile ilgili sorular sorabilir. Örneğin, 

çocuklara hangi masalı daha çok sevdikleri, hangi masalın doğru 

olabileceği vb. sorular sorulabilir. Ardından öğretmen, 

masallardan ve çocukların anlattıklarından örnekler kullanıp, bu 

gibi yaşadığımız anlaşmazlıkları konuşup karşımızdakini 

anlayarak çözebileceğimiz, geri dönüt olarak örneklendirebilir. 

 

 

 

 

 

 

  

Fotoğraf Çekelim 

Etkinlik 4- Fotoğraf ve Bir Günüm 

Bu etkinliğin amacı, çocukların fotoğraflar aracılığı ile yaş 

kavramına dair farkındalık kazanmalarına yardımcı olup ilerleyen 

etkinliklere hazırlamaktır.   

Veli, bir gün boyunca evde ne yaptıklarını çocuğa sorar ve günlük 

hayat ile ilgili bir sohbet başlatır.  Bu sohbette çocuk için önemli 

olaylar kullanılıp önce/sonra üzerinde durulabilir. Örneğin; 

“(Önce) sabah uyandık, sonra senin kahvaltıyı yaptık” vb. Ardından 

çocuğa, bir gün boyunca ne yaptığımızı fotoğraflayalım önerisinde 

bulunulur. Evde bulunan tablet/telefon veya kamera araçlığı ile 

çocuğun evde geçirdiği bir gününü fotoğraflaması istenebilir. 

Alternatif olarak birer saat aralıklar ile alarm kurulup fotoğraflar 

birer saat ara ile çekilebilir. 

Günün sonunda çocuk ile birlikte tüm fotoğraflar incelenir ve yine 

önce/sonra kavramları kullanılarak çocuk ile sohbet edilir.  

Etkinlik, çocuğun ilgisine göre ilerleyen günlerde tekrarlanabilir. 
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Fotoğraf Çekelim 

Etkinlik 5- Benim Fotoğraflarım 

Etkinlik 4’ün yapılmasının ardından, çocuğa bugün farklı bir 

etkinlik yapacakları söylenerek ilgisi çekilir.  Bu etkinlikte çocuğun 

evdeki aile bireylerini fotoğraflaması istenir. Etkinliğin bir sonraki 

aşamasına geçilmeden önce/sonra kavramı, 4 yaş için buradaki 5-

6 yaş için buradaki veya buradaki videolar izlenebilir.   

Etkinliğin devamında, eski aile albümleri çocukla beraber 

incelenir. Bu inceleme yapılırken çocuğun ve diğer aile bireylerinin 

yaşları ve önceki/sonraki halleri üzerinde durulur. Tüm albümün 

incelenmesinin ardından, çocuğun kendindeki ve aile 

bireylerindeki değişimleri gözlemlemesi istenebilir. Çocuğun 

kendi fotoğrafları karıştırılıp, yaşına göre (küçükten büyüğe) 

dizmesi istenebilir.  

Sonrasında ise çocuk ile konuşulup, herkesin önce çocuk olduğu, 

sonrasında ise herkesin büyüdüğü, albümdeki aile bireyleri 

üzerinden örnekler verilebilir. Buradaki amaç, fiziksel görünüş ve 

kabiliyetlerindeki farklılıklarına rağmen, çocuklara yaşlıların da 

bir zamanlar çocuk olduğunu göstermektir.  Buradaki, buradaki  

veya buradaki videolar izlenerek, bitkiler üzerinden örnekler 

verilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotoğraf Çekelim 

Etkinlik 6- Bir Günüm, Neler Oldu? 

Etkinlik 4 ve 5’in yapılmasının ardından çocuk ve aileden çeşitli 

dönütler istenebilir. Aşağıda bu dönütlerin neler olabileceğine dair 

çeşitli stratejiler verilmiştir:  

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması (WhatsApp, Messenger) 

aracılığı ile iletişim kuran öğretmenler, çocuklar kendi seçtiği 

fotoğraflardan bir seçki hazırlayarak öğretmene bir günlerini 

anlattıkları video kaydı ve aile albümünden fotoğraflar 

gönderebilir. Öğretmen video kaydı aracılığı ile, çocukların 

anlattıklarını ve aile albümündeki bireyleri kullanarak, yaşlıların 

da bir zamanlar tıpkı onlar gibi çocuk olduğunu söyler. İçinde 

bulunduğumuz bu zor süreçte ise yaşlıların, hastalığın kaynağı 

veya kötü insanlar olmadıkları, dışarı çıkmamalarının 

istenmesinin onların hasta olmaması için olduğu dönütünde 

bulunabilir. Ayrıca çocukların telefon/görüntülü arama yolu ile 

ailelerindeki yaşlı bireyler ile iletişime geçmesi istenebilir. 

Çevrimiçi görüntülü konuşma uygulamaları (Zoom, Jetsi, Skype) 

aracılığı ile tüm sınıf ile iletişim kuran öğretmenler, çocukların 

kendi seçtikleri fotoğrafları diğer çocuklar ile paylaşıp bir 

günlerini anlatmaları istenebilir. Ardından öğretmen, aile 

albümlerinden örnekler verip yaşlılar ile ilgili bir sohbet başlatır. 

Sonrasında öğretmen yaşlıların da bir zamanlar tıpkı onlar gibi 

çocuk olduğunu söyler. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte ise 

yaşlıların, hastalığın kaynağı veya kötü insanlar olmadıkları, dışarı 

çıkmamalarının istenmesinin onların hasta olmaması için olduğu 

dönütünde bulunabilir. Ayrıca çocukların telefon/görüntülü 

arama yolu ile ailelerindeki yaşlı bireyler ile iletişime geçmesi 

istenebilir. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9sIEzaiwDBU
https://www.youtube.com/watch?v=0m7Wt7VWJ1A
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=sMK-BKUYM0s
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=bfi3iipTQo0


Korona’nın Rüyası 

Etkinlik 7- Dünyadaki Çeşitlilik 

Veli, çocuğa Kırmızı Şapkalı Kız ve Haksızlığa Uğrayan Kurt’un 

masallarını hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Ardından masallar ile 

ilgili sohbet edilir. Sonrasında ise çocuğa, bugün yeni bir masal 

okunacağı söylenir. Korona’nın Rüyası isimli masala  buradan 

erişilebilir. 

Masalın okunmasının ardından, çocuğa masal ile ilgili sorular 

sorulur. Örneğin; “Korona’nın en büyük hayali neymiş?” vb. 

Ardından masalda Korona’nın gezdiği ülkelerin hangileri olduğu 

konuşulur. Sonrasında çocuk ile beraber dünya haritası üzerinde 

masaldaki ülkeler ve Kıbrıs bulunmaya çalışılır. Dünya haritasına 

buradan, Kıbrıs haritasına ise buradan erişilebilir, 

Ardından çocuk ile, dünyada birbirinden farklı insanların yaşadığı, 

herkesin farklı diller konuşup, farklı şekillerde yaşamasına 

rağmen herkesin insan olduğu üzerine konuşulur. Bu konuşma, 

farklı ülkelerdeki selamlaşma şekilleri izlenerek 

somutlaştırılabilir. Video sonrasında çocuğa hangi ülkelerin 

aklında kaldığı, hangi ülkelerdeki selamlaşmayı en çok beğendiği 

sorulabilir. Bu sohbet çocuklar ile yapılırken; ilginç, kötü, 

komik gibi nitelendirmeler kullanılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Korona’nın Rüyası 

Etkinlik 8- Dünyadaki Çeşitli Diller 

Çocuğa Korona’nın Rüyası masalını hatırlayıp hatırlamadığı 

sorulur ve sohbet edilerek etkinliğe başlanır. Ardından hangi 

ülkeleri ve hangi ülkelerdeki selamlaşma şekillerini hatırladığı 

sorulur. 

Sonrasında çocuklara Korana’nın Rüyası Kıbrıs ağzı ile okunur. 

Masala buradan erişilebilir. Ardından ise çocuk ile beraber 

masalın Portekizcesi buradan dinlenebilir. Okuma bilen çocuklar, 

buradan masalın farklı dillerdeki yazımlarına ulaşıp, alfabeleri ve 

yazımları inceleyebilir.  Ardından çocuk ile dünyadaki çeşitli diller 

hakkında konuşulur. Buradaki amaç, çocuğa dünyada çeşitli 

dillerin konuşulduğunu, aynı dilin farklı şekillerde 

konuşulabileceğinin farkındalığını kazandırmaktır. 

 Etkinliğin son aşamasında bu bağlantıdaki farklı dillerdeki 

“Merhaba ve Hoşçakal”ın söylenişleri dinlenip. Çocuk ile farklı 

diller ve kişilerin ırksal/kültürel özellikleri incelenebilir. Bu 

sohbet çocuklar ile yapılırken; ilginç, kötü, komik gibi 

nitelendirmeler kullanılmamalıdır. 

 

15   16 
 

https://pt.calameo.com/read/004394822bb16c56cbd89
http://cografyaharita.com/haritalarim/3g_dunya_siyasi_haritasi.png
https://www.google.com/maps/@35.068151,33.2680673,9z
https://www.youtube.com/watch?v=mv2LFQLK8Bs
https://pt.calameo.com/read/0043948227f06184a583d
https://www.youtube.com/watch?v=owS08CX5f1g&feature=share&app=desktop#menu
https://coronastory.weebly.com/
youtube.com/watch?v=ARF7nZKqXl0


Korona’nın Rüyası 

Etkinlik 9- Dünyadaki Çocuklar 

Bu kısa etkinlikte amaç çocuğun çeşitliliğe ilişkin farkındalığını 

arttırmaktır. Veli, çocuk ile beraber yaptıkları etkinliklere ilişkin 

çocuk ile sohbet eder. Ardından çocuk ile birlikte farklı 

ülkelerdeki okullar ve dünyadaki çocuklar ile ilgili videolar 

izlenir ve içerikler ile ilgili konuşulur.  

Sonrasında ise çocuktan resim aracılığı ile, dünyayı ve içindeki 

çeşitli insanları çizmesi istenir. Eğer çocuk isterse, aile bireyleri de 

resim sürecine katılabilir. Farklı yaş grupları ile farklı resim 

konuları seçilebilir; Örneğin, Korona’nın Rüyası kitabındaki gibi, 

Korona’nın Kıbrıs’ı ziyaretini çizmesi istenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Korona’nın Rüyası 

Etkinlik 10- Dünyada neler oldu? 

Etkinlik 7-9’un yapılmasının ardından çocuk ve aileden çeşitli 

dönütler istenebilir. Aşağıda bu dönütlerin neler olabileceğine dair 

çeşitli stratejiler verilmiştir:  

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması (WhatsApp, Messenger) 

aracılığı ile iletişim kuran öğretmenler, çocuklar etkinliklerdeki 

deneyimlerini ve çizdikleri resimlerini anlattıkları bir video ve 

çizdiği resmin, fotoğrafını gönderebilir. Öğretmen video kaydı 

aracılığı ile, çocukların anlattıklarını yorumlar. Yorumlamayı 

yaparken, çocuğun deneyimlerini kullanarak, dünyada birbirinden 

farklı insanların yaşadığı, herkesin farklı diller konuşup, farklı 

şekillerde yaşadığını, bu farklılıklara rağmen, Korona’nın Rüyası 

masalındaki gibi, insanların birbirinden nefret ederek değil; 

birbirini sevip, birlikte hareket ederek dünyayı kurtarabileceğimiz 

mesajını verir. Öğretmen dönütünü video kaydı aracılığı ile çocuğa 

iletebilir. 

Çevrimiçi görüntülü konuşma uygulamaları (Zoom, Jetsi, Skype) 

aracılığı ile tüm sınıf ile iletişim kuran öğretmenler, çocuklar 

etkinliklerdeki deneyimlerini ve çizdikleri resimlerini arkadaşları 

ile paylaşır. Öğretmen tüm çocukları dinledikten sonra, çocukların 

ortak ilgililerini göz önünde bulundurarak, dünyadaki çeşitliliği 

örneklendirir. Sonrasında ise, bu farklılıklara rağmen, Korona’nın 

Rüyası masalındaki gibi, insanların birbirinden nefret ederek 

değil; birbirini sevip, birlikte hareket ederek dünyayı 

kurtarabileceğimiz mesajını verir. 
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Ek-1 

Haksızlığa Uğrayan Kurdun Masalı* 
Merhaba. Orman benim evimdi. Orada yaşıyordum ve ormanı çok 

seviyordum. Onu temiz ve düzenli tutmaya çalışıyordum. Güneşli bir 

günde, ormanda piknik yapanların ardında bıraktıkları çöpleri 

temizlerken ayak sesleri duydum. Hemen bir ağacın arkasına saklandım 

ve elinde sepet taşıyan küçük bir kızın geldiğini gördüm. Bu küçük kızı 

görür görmez şüphelendim. Çünkü biraz garip bir şekilde giyinmişti.  

Başından ayağa kırmızılar içindeydi. Kırmızı bir palto giymişti. Başında 

da sanki kendini başkalarından saklamaya yarayan kırmızı bir başlık 

vardı. Bu küçük kız, birdenbire benim ormanımın çiçeklerini koparmaya, 

özenle büyüttüğüm minicik fidanlarımın üzerine dikkatsizce basmaya 

başladı. Onu durdurup sorular sormaya karar verdim. Kim olduğunu, 

nereye gittiğini, sepetinde ne taşıdığını sordum. O ise şarkı söyleyip, 

etrafımda dans ederek bana yanıt verdi. Büyük annesine yemek 

götürüyormuş. Aslında iyi bir kıza benziyordu. Ama bu ormanda benim 

ormanımdı ve komik elbisesi ile şüpheli birine benziyordu. Ayrıca küçük 

kızın ormanda tek başına dolaşması da pek uygun değildi. Bu nedenle ona 

ormanın tehlikeli bir yer olabileceğini, böyle kimseye haber vermeden tek 

başına ormanda dolaşmasının doğru olmadığını göstermek için bir ders 

vermenin yararlı olacağını düşündüm. 

Yoluna devam etmesine izin verdim. Ama kısa yollardan hızla koşarak 

ondan önce büyük annesinin evine geldim. Büyük anne çok hoş, çok kibar 

biridr. Çok uzun zamandan beri beni tanır ve dostluk ederiz. Büyük 

anneye durumu anlattım ve o da küçük kıza bir ders verilmesini uygun 

buldu. Büyük anne, ben ona seslenene kadar saklanacaktı. Yatağın altına 

girip beklemeye başladı. Ben de büyük annenin giysilerinden birini 

giydim. Yatak başlığını da kafama geçirdim. Küçük kız beni büyük annesi 

sanacaktı. 

 

 

 

 

   

 

 

Küçük kız eve vardığında, hemen yatağa girdim ve kızı yanıma çağırdım. 

Küçük kız, yanakları kırmızı kırmızı olmuş bir şekilde yanıma geldi. 

Yatağın yanında durdu ve kulaklarımla ilgili alaycı bir şeyler söyledi. Daha 

önce de kulaklarım büyük diye alay edenler olmuştu. Bu nedenle ona 

aldırmadım. "Kulaklarımın onu daha iyi duymak için büyük olduğunu" 

söyledim. Yani ondan hoşlandığımı, ona değer verdiğimi ve söylediklerini 

ilgi ile dinlemek istediğimi anlatmaya çalıştım. Benim bu iyi niyetli 

tavrıma karşılık ne yaptı dersiniz? Alaycı bir şekilde "gözlerimin niye 

böyle patlak" olduğunu sordu. Artık bu terbiyesiz küçük kıza karşı neler 

hissetmeye başladığımı tahmin edebilirsiniz.  Ama yine de kızgınlıktan 

kendimi kaybetmedim. Yüzüme bir gülümseme yerleştirdim ve iyi 

davranmaya devam ettim. "Gözlerimin onu daha iyi görebilmek için 

büyük olduğunu" söyledim. 

Ama bundan sonraki hareketi beni gerçekten kırdı. Laf aramızda benim 

bir sorunum var dişlerim biraz kocaman. Bu beni hep üzmüştür zaten. 

Hatta bir diş doktoruna gitmeyi bile düşündüm. Anlayacağınız, bu küçük 

kız, benim en duyarlı olduğum, en çok üzüldüğüm özelliğimle alay etti. 

Biliyorum kendimi tutmalıydım. Ama dayanamadım. Yataktan fırlayıp 

homurdanarak dişlerimin "onu daha rahat yemek için büyük olduğunu" 

söyledim. Şimdi şunu kabul edelim ki hiçbir kurt küçük bir kızı yiyemez. 

Ben de arkasından koşarak ona şaka yaptığımı anlatmaya çalıştım. Ama 

maalesef işe yaramadı. Birden kapı açıldı ve elinde kocaman bir balta olan 

bir avcı içeri girdi. Onu görür görmez başımın fena halde dertte olduğunu 

anladım. Neyse ki açık bir pencereden kendimi dışarı atıp kaçtım. 

İşte efendim, öykü aslında böyle geçti. Ama büyük anne nedense hiç 

benim açımdan anlatmadı. Kısa sürede tüm dünyada benim ne kadar 

zalim ve kötü biri olduğum söylentileri dolaşmaya başladı. Kırmızı 

başlıklı kız bana "Koca Kötü Kurt" adını taktı. 
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