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Kısa ve nükteli anlatımının okurlarına gülücükler
armağan ettiği Atıştırmalık Öyküler ile
ilişkilendirilmiş, çocukların hayal güçlerini
gıdıklayacak, eğlenceli bir yaratıcı düşünme
ve yazma atölyesi.

Elif Yonat Toğay’la

“Hayalimdeki
Atıştırmalık”

ELİF YONAT
TOĞAY
Üsküdar Amerikan

Lisesi’nde ve Boğaziçi
Üniversitesi’nde
öğrenim gördü.
İngilizceden dilimize
kitap çevirileri yaptı.
Öyküleri, Varlık, Sarnıç,
Kitapçı, Patika gibi pek
çok dergide ve kolektif
kitaplarda yayımlandı.
Tudem Edebiyat
(2016), Adnan Yücel
(2015), Kadın Öyküleri
(2015) yarışmalarında
ödüller aldı. Yaşar
Kemal (2016), Madenci
Edebiyatı (2014) ve
Nöroloji Öyküleri (2014)
yarışmalarında ise
eserleri yayımlanmaya
değer görüldü.

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR
ÜZERİNDE GÖZLENEN
ETKİLERİ
Yaratıcı düşünme sürecinin bütün
evrelerini kapsayan bol etkileşimli
bir etkinliğe katılım göstererek
düşünsel gelişimlerine katkıda
bulunurlar.
Kendi hayal güçlerinin ürünü olan
atıştırmalık bir yiyecek tasarlayıp
tarifini formüle ederler.
Bir işin veya sürecin aşamalarını
sırasıyla yazmayı öğrenirler.
Yazılı ve sözlü ifadede sözcük
seçiminin önemini kavrarlar.
Uygun isim, eylem, sıfat ve
bağlaçları kullanarak azla özü
anlatabilme konusunda
beceri kazanırlar.
Yönerge yazmanın incelikleri
hakkında fikir edinirler.

45

Etkinliğin Akış Programı
İlgili etkinlik, kütüphane, sınıf gibi, öğrencilerin
yazı yazabilecekleri bir ortamda, en fazla 30
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün
içerisinde en çok üç etkinlik düzenlenebilir.
Hayalimdeki Atıştırmalık, birbirini
tamamlayan iki ayrı bölümden oluşmaktadır.
ATIŞTIRMALIK ÖYKÜ DE NESİ?
Etkinliğe giriş niteliğindeki bu bölümde,
Elif Yonat Toğay aşağıdaki sorular ekseninde
öykü türü ve çeşitleri üzerine çocuklarla kısa bir
söyleşi gerçekleştirir.

TASARLAMA SIRASI ÇOCUKLARDA
Elif Yonat Toğay’ın rehberliğinde ilerleyecek bu
bölümde çocuklar, çeşitli yönergeleri takip ederek
kendi atıştırmalık yiyeceklerini tasarlar ve bunları
formüle etmeye çalışırlar.
Yazım çalışmasının ardından öğrenciler söz
alarak tasarladıkları yiyecekleri tanıtırlar.
Tasarlanan atıştırmalıklar oylanarak en
yaratıcı ilk beş atıştırmalık belirlenir.

Öykü nedir?
Atıştırmalık nedir?
Neden Atıştırmalık Öyküler?

Gündelik hayatla ilişkili on kısa öykünün yer aldığı bu eğlenceli
kitapta, içi içine sığmayan çocuklar, oyunbaz anne-babalar,
rengârenk oyuncaklar hayalden gerçeğe koşuşturuyor. Yaşsız olarak
nitelendirilebilecek öykülerini kaleme alırken her zamanki gibi hayatın
kendisinden ilham alan yazar, kısa ve nükteli anlatımı ile okurlarına gülücükler
armağan ediyor. Tudem Edebiyat Üçüncülük Ödülü’ne değer görülen
Atıştırmalık Öyküler, mutluluk, hayal kırıklığı, şaşkınlık gibi farklı duygulara
değinerek gündelik hayattaki iletişim kopukluğuna da vurgu yapıyor.

