
Küçük Filozof SERİSİ
Küçük yaştaki çocukların düşünme eğitimine katkıda bulunan,  

önemli soruların altından başarıyla kalkan, bilimsel ve sıradışı bir 
başvuru kaynağı

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Filo, dostu Zof’a sürekli sorular 
sorup duruyor. Sizce böyle yapması 
doğru mu? Soru sormadan da bir 
şeyleri öğrenmek mümkün müdür?

2. Sizin de Filo gibi, aklınıza takılıp 
cevabını veremediğiniz sorular var mı? 
Neler? Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Sizce sevgi nedir? Sevgiyi nasıl 
hissederiz? Sevgisizlik mi daha 
kötüdür, yoksa aşırı sevgi mi?

4. İstediğiniz her şeyi yapamamanızın 
sebebi sizce ne olabilir? Kurallar ve 
imkânlar izin verdiğince yaşamak nasıl 
bir duygu?

5. Sizce neden okula gitmek 
zorundasınız? Okulda 
öğreneceklerinizi evde de 
öğrenebilirsiniz belki; peki ama okulun 
evden ne farkı var?

6. Neden var olduğunuzu biliyor 
musunuz?

1. Arkadaşlarınızla birlikte, kitapları 
canlandırın. Biriniz Filo, birinizse Zof 
olsun ve birbirinize ilginç sorular 
sorarak yanıtlamaya çalışın.

2. Mutluluğun resmini yapabilir misiniz? 
Çok mutlu ve çok mutsuz olduğunuz 
anları düşünün ve ikisini de farklı farklı 
resmedin.

3. Her istediğinizi yapabildiğiniz 
bir dünya hayal edin ve o dünyanın 
resmini çizin.

4. Arkadaşlarınızla bir soru-cevap 
oyunu oynayın: Farklı sorulara, 
başka soruların yanıtlarını verin ve 
ortaya çıkan yeni anlamlar üzerine 
derinlemesine düşünün.

5. Siz de kendinize, kitaptaki Zof gibi 
bir arkadaş yaratın ve hayalinizde 
canlandırdığınız hâlinin resmini çizin. 
Kime benzedi?

• Dünya çocuklarına 
felsefeyi sevdiren Fransız 
filozof Oscar Brenifier 
tarafından, küçük yaştaki 
çocukların düşünme eğitimi 
için kaleme alınan bir seri.

• Çocuklarla yetişkinler 
arasındaki sözel ve 
davranışsal ilişkiyi geliştiren 
yapıcı paylaşımlara yer 
veriyor.

• Didaktik olmaktan uzak. 
Düşünmeyi ve farklı 
bakış açılarını keşfetmeyi 
okurlarına sevdiriyor.

• Soru soran ve soru 
sorduran içerikleriyle, 
çocukları düşünmeye teşvik 
ediyor.
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“Küçük Filozof” serisi, 4-7 yaş arasındaki miniklere 
yönelik zihin açıcı kitaplardan oluşuyor. Küçük Filo 
ile arkadaşı Zof’un birlikte hayatı sorgulamalarından 
oluşan kitaplar, “Neden istediğimi yapamıyorum?”, 
“Neden varım?”, “Beni neden seviyorsun?” ve “Neden 
okula gitmek zorundayım?” gibi can alıcı sorulara 
yanıtlar arıyor. Çocukların anlamak ve öğrenmek için 
sıraladıkları bu sorulara açık uçlu yanıtlar vererek de 
onların hem düşünce süreçlerinin gelişmesine katkı 
sağlıyor hem de eğlenceli öyküler aracılığıyla kitapları 
ve kitap okumayı sevmelerine yardımcı oluyor. Seri, 
eleştirel düşünme yetisinin erken yaşta ele alınması 
gerektiğini vurguluyor.

Konu: 

286 - ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ




