
Altı bölümden oluşan kitap, 
toplumsal yaşamın sonucunda 
ortaya çıkan sorun ve değerler 
üzerine çocukların düşünmelerini 
amaçlayan bir etkinlik kitabı. Her 
bölüm, ikisi çocuk ikisi yetişkin 
dört karakterin diyaloglarından 
oluşuyor. Bölümlerin sonundaki 
sorular sayesinde okur 
düşünmeye davet ediliyor. 
“Yaratıcı Öğretim” adındaki 
bölüm öğretmenler için kılavuz 
niteliğinde.
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Almanca Bölümü’nde ders 
veren İpşiroğlu; tiyatro, edebiyat, 
eğitim, anı, yaratıcı yazma 
alanlarında çok sayıda ve ödüllü 
yapıta imza attı. Hâlen Almanya’ 
da, Türkçe öğretmenliği 
alanında dersler vermektedir.

Gelin Çocuklar Birlikte Düşünelim
Zaten bilindiği düşünülen gündelik kavramların üzerinden  

bir kez daha, bilimsel bir şekilde geçen, soyut kavramları somutlaştıran, 
değerli bir etkinlik kitabı 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Sizce insanlar neden ve ne zaman 
yalan söyler? Yalan söylemek doğru 
bir davranış mıdır?

2. Sizce ömrünüzün ne kadarı emirlerle 
geçiyor? Bunların hepsi haklı emirler 
mi? Tartışın.

3. Toplumsal roller sizce ne kadar 
kesin ve doğru? Anne ve babanın 
görevleri her zaman tamamen farklı ve 
belirli mi olmalıdır? Tartışın.

4. Şiddet nedir? Sizce “haklı şiddet” 
diye bir şey olabilir mi? Güçlü olanın 
zayıf olana karşı şiddeti doğru mudur? 
Şiddet temalı bilgisayar oyunları 
oynarken neler hissediyorsunuz? Bu 
sorular ve genel olarak şiddet kavramı 
üzerine sınıfta tartışın.

5. “Kadın-erkek eşitliği” kavramından 
ne anlıyorsunuz? Tartışın.

6. Sizce, televizyon ve internetsiz bir 
hayat mümkün mü? Tartışın.

1. Sizce toplumumuzda çocuklara 
nasıl bakılıyor? Çocuklarla ilgili 
atasözü veya deyimlerden, bildikleriniz 
var mı? Birini seçin ve onun doğru-
yanlışlığını tartışan bir kompozisyon 
yazın.

2. Kitapta pek çok karikatür var. Siz de 
bu karikatürlere, kitaptakilerden farklı 
olarak çeşitli sorular yazmaya çalışın.

3. Kardeşiniz var mı? Varsa, onunla 
aranızdaki, farklılıkları açıklayan bir 
kompozisyon yazın. Hanginizin, ne gibi 
hak ve ödevleri var?

4. Televizyonda gösterilen her şeye 
inanmak sizce doğru mudur? Bu konu 
üstüne düşünün ve bir kompozisyon 
yazın.

5. Hava kirliliğinden ve çevre 
bilincinden bahseden bir afiş 
tasarlayın ve bir “afiş sergisi” 
düzenleyin.

Konu: 

Başvuru, 232 sayfa
5, 6, 7, 8. sınıflar
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Çevre Bilinci, Okuma ve Yazma Kültürü, Eşitlik
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• Okurun sadece düşünmesi 
değil, içinde yaşadığı 
toplumu gözlemlemesi, 
kendinin ve bireylerin 
davranışlarını sorgulaması, 
eleştirmesi ve sorunlara 
çözüm önerileri sunması 
gibi katkılar sağlıyor. 

• Çeşitli proje ve aktivite 
önerileriyle, bireyi değerler 
hakkında bilinçlendirmeyi; 
okurların duyarlı 
davranmasını hedefliyor.

• Bölüm sonlarına 
eklenen, konunun anahtar 
kavramlarına yönelik 
açıklamalar, sözcük 
dağarcığının gelişimine de 
katkıda bulunuyor.
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