
Dostluk, Farklı kültürler, 

Yardımlaşma, Hoşgörü
3 ve 4. SINIFLAR

DÜŞÜNME 
OYUNU

“Farklıyız Çünkü 
Aynıyız”
ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Kişisel, sosyal, kültürel, 
toplumsal farklılıklar üzerine 
düşünme fırsatı bulurlar.

  Farklılıklara karşı hoşgörülü 
davranmayı öğrenirler.

  Tüm farklılıklarına rağmen 
herkesin özünde eşit ve aynı 
olduğu bilincini kazanırlar.

  Özgüven kazanırlar.
  Okudukları metni anlama ve 

üzerine yorum yapma becerilerini 
geliştirirler.

  Grup çalışmasına katılarak 
topluluk önünde söz alır ve temsil 
yeteneklerini arttırırlar. 

Çiğdem Gündeş’le

İnsana dair mutlulukların, farklılıkların ve hüzünlerin 
yer aldığı öykü kitabı A-TİK-TUK’tan esinlenilerek 
kurgulanmış, herkesin birbirinden farklı ama 
insan olarak aynı olduğu ilkesine dayanan 
eğlenceli bir düşünme oyunu. 

Çiğdem 
Gündeş 
Bursa’da dünyaya 
geldi. Şehir şehir 
gezerek ve oyun 
oynayarak eğitimini 
tamamladı. Kızları 
dünyaya geldikten 
sonra onlarla birlikte 
yeni oyunlar buldu. 
Bu oyunlar sayesinde 
birlikte büyüdüler, 
düşler kurdular.  
Zamanla düşleri 
sözcüklere büründü, 
masal oldu, öykü oldu. 
2003 yılından beri 
masal ve öyküleriyle 
başka çocuklara da 
ulaşmaya çalışıyor.



Etkinliğin Akış Programı
  İlgili etkinlik, sınıfta ya da kütüphane 

ortamında, en fazla 30 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en çok üç 
oturum düzenlenebilir.

  Farklıyız Çünkü Aynıyız, etkinlik, tanışma ve 
oyun olmak üzere birbirini tamamlayan üç ayrı 
bölümden oluşmaktadır. 
TANIŞMA

  Çiğdem Gündeş, öğrencileri etkinliğe 
ısındırmayı amaçladığı bu bölümde, 
öğrencilerden, birer kelimeyle sıra arkadaşları 
ile aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları 
belirtmelerini ister. Örneğin, fiziksel özellikler, 
alışkanlıklar, sevilen veya sevilmeyen  
yönler gibi. 

“AMA…” DEMEDEN OYUNU
  Kimine göre yanlış ve çirkin olan bir şeyin 

bir başkasına göre doğru ve güzel olabileceği 
konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen, 
karşılaştırma esasına dayalı bir oyun. 

  Öğrenciler sıra arkadaşlarıyla eşleşirler.
  Her öğrenci, söz alarak kısaca kendi 

özelliklerini ve farklılıklarını sıra arkadaşıyla 
karşılaştırır. Ancak oyunun kuralı gereği, 
olumsuz özelliklerden bahsederken asla “ama” 
bağlacını kullanamaz.  
Örneğin, “Ben geceleri hep aynı saate uyumaya 
dikkat ederken, sıra arkadaşım sabaha kadar 
uyanık kalmayı tercih eder,” gibi.

Çiğdem Gündeş, masal düşler yaratmadaki ustalığını bu kez öyküler kaleme 
almak için kullanıyor. Neler yok ki Gündeş’in öykü pınarında… Fasolada! 
Cacıki! Zeibekiko! 23 Nisan Çocuk Bayramı için Ege’nin karşı kıyısından 
Türkiye’ye gelen Elefteria’nın, Ceren’in ve ailesinin birbirlerinden öğrenecek 
çok şeyleri var. Hatta bizim bile… O zaman verin elinizi, şarkılar söyleyelim. 
Dilimiz farklı belki ama yaşamdan aldığımız tatlar benzer nasıl olsa.
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