
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Mustafa Kemal Atatürk’ü 
çocuklara erken yaşta 
tanıtan, onun özelliklerini 
vurgulayan bir kitap.

• “Büyüyünce ne olacağım” 
sorusuna zekice yanıt 
veriyor ve soruya bambaşka 
bir açıdan bakmayı 
başarıyor.

• Eğlenceli çizimleriyle, son 
derece ciddi bir konuyu 
gülümseterek anlatmayı 
başarıyor.

• Kültürel değerlerimizi ve 
tarihimizi öğretici metniyle 
öne çıkarak araştırma isteği 
uyandırıyor.

1. “Atatürk olmak” sizce ne demek? Bir 
insanın birebir kopyası olmak mümkün 
mü, yoksa onun düşüncelerini 
yaşatmak daha mı iyi?

2. Sizce kitaptaki öğretmen, “Atatürk’ü 
anlıyorsan, o zaten her zaman senin 
içindedir,” sözüyle ne demek istiyor?

3. Atatürk’ün, “Beni görmek demek, 
mutlaka yüzümü görmek değildir,” 
sözü, sizin için ne ifade ediyor? Sınıfta 
tartışın.

4. Atatürk’ün yaptığı yenilikleri araştırıp 
arkadaşlarınız ile paylaşın.

5. Mustafa Kemal Atatürk’ün en 
çok hangi özelliğini seviyorsunuz? 
Kendinize örnek aldığınız davranışları 
hangisi? Neden o özelliğini seçtiniz? 
İleride bir gün zorlu bir durumla 
karşılaşırsanız, onun hangi davranışını 
hatırlayarak o durumdan çıkabilirsiniz? 
Sınıfta tartışın.

1. Bir “Atatürk Köşesi” hazırlayın 
ve Atatürk’ün farklı yönlerini 
araştırdığınız yazılarınızı buraya 
yerleştirin.

2. Atatürk’ün çocukluk yılları ile ilgili 
fotoğraflar bulup onları okul panonuzda 
sergileyin.

3. Atatürk’ün çocuklarla ilgili anılarını 
ve fotoğraflarını araştırıp sınıf içinde 
kısa bir sunum hazırlayın.

4. Atatürk ile ilgili şiirler bularak sınıfta 
okuyun. 

5. Siz de sınıfınızda Atatürk olun! 
Mustafa Kemal’in, hayatının farklı 
dönemlerindeki farklı görünüm ve 
fikirlerine bürünerek sınıfta küçük 
bir oyun sergileyin, Mustafa Kemal’i 
canlandırın.
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Büyüyünce ne olacağını merak eden küçük çocuk, uzun uzun düşünür: 
Babası gibi tuhafiyeci mi, annesi gibi eczacı mı olsa daha iyidir? 
Ressam, mimar yoksa kaptan mı? Bir türlü karar veremez. Bir gün, 
sınıf öğretmeni, Atatürk’ü anlatır; ülkeyi düşmanlardan kurtardığını ve 
Cumhuriyet’i kurduğunu söyler. Çocuk, işte o zaman, Atatürk olmaya 
karar verir. Fakat onun bu düşüncesine herkes olumsuz tepki verir: 
Onun Atatürk olamayacağını, “Atatürk olmanın” bir okulu olmadığını 
söylerler. Neyse ki, öğretmeni bir gün, “Atatürk’ün yaptıklarını anlar, 
düşüncelerini izler, ilkelerini korursan, sende ondan bir parça var 
demektir,” deyince çocuk sevinir ve içindeki Atatürk’ün, hayatı boyunca 
yüreğinde yaşayacağını, barış ve kardeşlik yolunda, ona ve bütün 
çocuklara sonsuza kadar ışık tutacağını anlar.

Atatürk Olmak
Mustafa Kemal’in pek çok özelliğini kısa ve eğlenceli bir kitaba sığdırmayı 
başaran Atatürk Olmak, büyüyünce Atatürk gibi olmak isteyen bir çocuğun 

sevimli, samimi ve öğretici öyküsü
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