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Küçük kız büyüyünce ne olmak istediğine karar vermiştir. O 
da annesi gibi bir doktor olacaktır; ama bildiğiniz doktorlardan 
değil, bir psikolog! Annesinden öğrendiği üzere, psikologlar 
insanların sorunlarını dinler ve çözümler bulurlar. Tabii, iyi bir 
psikolog olmak için hemen çalışmalara başlamalıdır. Annesinin 
muayenehanesine gelen herkesle konuşur, notlar alır ve 
önerilerde bulunur. Burada dünyanın en üzgün çocuğu ile arkadaş 
olur. Araştırmalarına göre, onu neşelendirmenin yolu, çocuğun 
babasını neşelendirmekten geçer. Küçük hekimin, bu soruna 
çılgın bir çözümü vardır! Planını başarıyla uygular. Artık çocuk 
da babası da neşelenmiştir. Sıra bir sonraki hastadadır, bakalım 
onun için ne planlar yapacaktır?

Küçük Hekim
Meslek seçiminin püf noktalarına değinen, kendini 
tanıma ve büyüme sancılarına dair umut aşılayıcı, 

eğlenceli bir kitap.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Meslek edinmenin 
zorluklarına değiniyor.

• Şaşırtıcı ve merak 
uyandırıcı bir kurgusu var.  

• Çocukların ilgisini çeken 
meslekler konusunu, 
eğlenceli bir şekilde ele 
alıyor. 

• Mutluluk ve mutsuzluk gibi 
kavramları detaylı ve başarılı 
bir şekilde kurguya yediriyor.   

• Satır aralarında, 
yetişkinlerin göremediği 
gerçekleri paylaşıyor. 

• Umut ve inancın iyileştirici 
yönlerine değiniyor.

1. Meslek seçmek neden önemlidir? 
Erken yaşta bir meslek seçmek gerekli 
midir?

2. Küçük hekimin yerinde siz olsaydınız, 
dünyanın en üzgün çocuğunu nasıl 
tedavi etmeye çalışırdınız? Fikirlerinizi 
paylaşın. 

3. Yetişkinlerin hayatımızdaki etkileri 
nedir? Sizin hayatınızı en çok etkileyen 
yetişkin kimdir? 

4. İnsanların sorunlarına müdahale 
etmek doğru mudur? Bunun sınırı nedir 
ve nereden anlarız? Tartışın.

5. Duygularımızı paylaşmak önemli 
midir? Neden? 

6. Psikologlara neden ihtiyaç duyulur? 
Sizce ne olsaydı psikologlara ihtiyaç 
kalmazdı. 

7. İleride hangi mesleğe sahip olmak 
istediğinizi biliyor musunuz? Neden bu 
mesleği tercih ettiniz?

1. Herkes ilgi duyduğu meslek 
grubu ile ilgili bir sunum hazırlasın. 
Sunumunuzda, bu mesleğin incelikleri, 
yaygınlığı ve tarihsel gelişimini ele 
alın. Eğer mümkünse bu mesleklere 
sahip insanları sınıfta konuk edin ve 
kısa söyleşiler gerçekleştirin. 

2. Siz de küçük hekim gibi, 
yanınızdaki arkadaşınızı dinleyin. 
Ona ve problemine iyi geleceğini 
düşündüğünüz şeyi paylaşın. 

3. Anne babanızla veya problem 
yaşadığınız bir büyüğünüzle 
konuşmayı deneyin; isterseniz mektup 
da yazabilirsiniz. Onun göremediği 
şeyleri anlatın ve değiştirmesini 
istediğiniz şeyi söyleyin.

4. Kendinize bir duygu haritası çıkarın. 
Bir hafta boyunca her gün, yaşadığınız 
duyguları renkler ve kelimeler ile ifade 
edin. Bakalım bir haftanız nasıl geçmiş?
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