
Etiketler: Eleştirel Düşünme,  
Aile İlişkileri, Bilim ve Teknoloji

Kıvırcık saçlarıyla hiç barışamayan küçük kız, sonunda onları 
istediği gibi kesip düzeltmeye karar verir. Kestikten sonra bir de 
güzelleştirmek için saçlarını istediği şekilde jöleler. Çok güzel 
olmuştur! Zamanla, jölenin etkisi gidince, yine kabarık kıvırcık 
saçlarla kalan ufaklık bu seferki denemesinde temkinli olmakta ve 
daha kalıcı bir etki yaratmakta kararlıdır. Annesi, saçını kesmesini 
yasaklamıştır; ama boyamasıyla ilgili bir şey söylememiştir. Bu 
sefer ona, saç boyasını üstünde denemek için bir denek gerekir: 
sınıflarındaki silik ve arkadaşı olmayan çocuk bu iş için biçilmiş 
kaftandır… Belki de bu, sıkı bir dostluğun başlangıcı olacaktır.

Saçımla Derdim Var
Kendini tanımak ve kabul etmek teması etrafında şekillenen,  

hayal gücünü gerçekle buluşturan matrak bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Eğlenceli ve komik bir 
kitap.

• Çocukların empati 
kurabileceği bir konu ele 
alıyor.   

• Kendimizi kabul 
etmenin önemine ve bize 
kazandıracağı özelliklere 
değiniyor.  

• İnsanlara önyargı ile 
yaklaşmamamız gerektiği 
mesajını veriyor. 

• Dış görünüşün ve güzellik 
algısının değişkenliğinden 
bahsediyor. 

1. Dış görünüşümüz ne kadar 
önemlidir? Örneklerle tartışın. 

2. Güzellik göreceli bir kavram mıdır? 
Bir şeyin “güzel” olduğuna nasıl karar 
veririz? 

3. Sizce ana karakterimizin 
sınıfta küçümsediği birini, kendi 
emeline ulaşmak için denek olarak 
kullanması nasıl bir davranış? Bu, 
size ne hissettirdi?

4. Saçınızı değiştirebilecek olsaydınız, 
nasıl olmasını isterdiniz? Ya da olduğu 
gibi kalmasını mı tercih ederdiniz?

5. Annesi saçını kesmeyi 
yasakladıktan sonra, küçük kızın 
saçlarını boyaması doğru bir 
davranış mı? 

1. Bir kuaför ile söyleşi gerçekleştirin. 
Kuaför, size müşterilerinin saçları ile 
ilgili neler istediğini, deneyimlerini, 
yaptığı birbirinden farklı saçı ve 
güzellik algısı ile ilgili gördüğü 
ve duyduğu şeyleri paylaşsın. Bu 
sayede insanların, ne kadar farklı 
şeyleri “güzel” bulabildiğine tanıklık 
edeceksiniz. 

2. Herkes bir haftalığına, sınıfta çok az 
konuştuğu biri ile yan yana otursun. 
Belki muazzam bir arkadaşlığın 
başlangıcı olur, kim bilir?

3. Eğer sınıfta kıvırcık saçlı bir 
arkadaşınız varsa onunla kitap 
hakkında bir röportaj gerçekleştirin. 
Kitaptaki afacan kız gibi saçlarından 
şikâyetçi mi? Kıvırcık saçlı olmak 
nasıl bir duygu? Ne gibi zorlukları 
var, bunları aşmak için neler 
yapmak gerekiyor? Şimdi kıvırcık 
saçlı insanlarla daha iyi empati 
kurabilirsiniz.
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