
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ

(E-SÖYLEŞİ)

3. ve 4. SINIFLAR  

Kendini tanıma, Empati, 

Eleştirel düşünme, Duygular

“Yeteneklerini 
Keşfet”

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Arkadaşlarının kendileriyle ilgili 
düşüncelerini dinleme şansına 
erişirler.

  Kişiliklerinin güçlü ve zayıf 
yönlerini keşfeder, kendilerini 
geliştirme fırsatı yakalarlar.

  Düşünme yetilerini artırır, öz 
eleştiri yapma bilincine ulaşırlar. 

  Empati kurma yolunun öncelikle 
kendini tanımaktan geçtiğini fark 
ederler.

  Belirli bir konu ya da kişi üzerine 
fikir alışverişi yapma, görüş bildirme 
becerilerini geliştirirler.

  Kendi iç dünyalarına doğru 
bir yolculuğa çıkar, yeteneklerini 
bulmaya çalışırlar.

  Çevrimiçi toplantı uygulamaları 
sayesinde, klasik yazar-okur 
buluşmalarından ayrışan, yepyeni 
bir etkinlik deneyimi yaşarlar. 

Aytül Akal’la

Duyular, duygular ve farklılıkların zenginliği üzerine 
kaleme alınmış “Süper Çocuklar” serisinden esinle, 
öğrencileri yetenekleri üzerine düşünmeye ve 
tartışmaya yönelten, rengârenk bir çevrimiçi 
söyleşi.

Aytül 
Akal
Büyüyünce yazar ya 
da şair olmak, Akal’ın 
çocukluk düşüydü. 
1974’te başlayan 
yazın serüvenini, 160’ı 
aşkın şiir, öykü, masal, 
tiyatro oyunu ve roman 
türünde eserle sürdürdü. 
Çocukların kişilik 
gelişimi ve kendilerini 
tanımaları konusunda 
çalışmalar yaptı.

Pek çok masalı ve 
öyküsü, Almancaya, 
İngilizceye, 
İspanyolcaya, Farsçaya, 
Bulgarcaya, Macarcaya 
ve Arapçaya çevrilerek 
Almanya, Bulgaristan, 
İran, Mısır, Bolivya, 
Macaristan, Avusturalya 
ve Azerbaycan’da 
yayımlandı.



Etkinliğin Akış Programı

RENK DELİSİ
SÜPER ÇOCUKLAR-1

Sınıfa yeni gelen Asya 
sözcüklerin rengini görebiliyor. 
Mete ise süper gücünü 
keşfetmeye çalışıyor. Tuna mı? 

Bütün sınıfı ilgilendiren bir defterin de içinde yer 
aldığı çantasını hırsızlara kaptırıyor.

Üçü de kaybolan çantayı bulmak,
gizemli kulübedeki adamların 
planlarını bozmak üzere 
kolları sıvıyor. Ama işleri 
hiç de kolay değil!

Aytül Akal’dan duyular 
ve farklılıklar üzerine 
yepyeni bir dizi:
Süper Çocuklar...

SÜPER ÇOCUKLAR-1
RENK DELİSİ

RESİMLEYEN: YUSUF TANSU ÖZEL

RENK
 DELİSİ

SÜPER ÇOCUKLAR-1

SES DELİSİ
SÜPER ÇOCUKLAR-2

Aytül Akal

KOKU DELİSİ
SÜPER ÇOCUKLAR-3

Aytül Akal

  İlgili etkinlik, Zoom, Teams, Google Meet gibi 
çevrimiçi toplantı uygulamaları kanallarından 
biri üzerinden, aynı anda en fazla iki sınıfın (50-
60 kişi) katılımıyla gerçekleştirilir. Her oturum 40 
dakika sürer ve aynı gün içerisinde en fazla üç 
etkinlik düzenlenebilir.

  Etkinliğin verimi için; katılımcıların kendilerini 
rahat hissedebilecekleri bir ortamda bulunmaları, 
buna ek olarak kameralarını ve mikrofonlarını açık 
bulundurmaları gereklidir.

  Yeteneklerini Keşfet, birbirini tamamlayan iki 
bölümden oluşmaktadır. 

  Asenkron etkinlik materyali (etkinliğe ön 
hazırlık amacıyla sunum, video vb.) için lütfen 
yayınevi ile iletişime geçiniz. 
SÜPERİM, SÜPERSİN, SÜPER! 

  Aytül Akal, “Süper Çocuklar” serisinin 
ve yarattığı kahramanların kaleme alınış 
serüveninden bahseder ve aşağıdaki sorular 
ekseninde bir tartışma başlatır. 

  Kendini nasıl gördüğün mü, yoksa 
arkadaşlarının senin hakkında neler düşündüğü 
mü daha önemli? 

  Başkalarından farklı görünmek, farklı 
özelliklere sahip olmak bir üstünlük mü, yoksa 
bir zayıflık mı?

  Bir sabah, güne süper güçlerle uyansan 
yapacağın ilk şey ne olurdu?

AYNA AYNA, SÖYLE BANA! 
  Aytül Akal, öğrencilerden, kendilerinde en güçlü 

ve en zayıf buldukları yönlerini paylaşmalarını 
ister.  

  Dileyen öğrenciler söz alarak paylaşımda 
bulunur. Hemen sonrasında, sınıfın geriye 
kalan kısmı açıklamada bulunan arkadaşlarının 
doğruluk payını tartışmaya başlar. 

Farklılıkların zenginliğine vurgu yapan “Süper Çocuklar” kitapları, okurlarını kokuların peşinde, renklerin izinde, 
gizemli ve hareketli maceralara sürüklüyor. Serinin her halkasında, gizli yeteneklerini keşfetmeye çalışan çocuğun  
arkadaşlarıyla giriştiği heyecan dolu bir serüven yer alıyor. Süper Çocuklar, ortak bir hedef uğruna tek yürek olma 
bilincini aşılarken, kendilerini gerçekleştirme yolunda çocuklara rehberlik ediyor.
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