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Elif Yonat Toğay’ın diş sağlığı ve bakımının
önemine değinen Dodi Dişdostu isimli kitabıyla
ilişkilendirilmiş, çocukların diş fırçalamanın
gerekliliğini kavrayacakları, eğlenceli ve
bilgilendirici bir sınıf içi deney çalışması.

Elif Yonat Toğay’la

“Minik Dişlerin İçin
Hangisi Senin Tercihin?”
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
Hayvanlar dâhil tüm canlılarda
ağız ve diş sağlığının önemini
kavrarlar.
Diş fırçalamanın gerekliliği
konusunda ikna olurlar.
Sınıf ortamında, bireysel olarak
eğlenceli bir deney yapma fırsatına
erişirler.
Merak etme ve yeni şeyler
keşfetme duygularını geliştirirler.
Yaptıkları deneyle bağlantılı
olarak neden-sonuç ilişkisi kurmayı
öğrenirler.
Söz alma, fikir belirtme ve
eleştirel düşünme becerilerini
geliştirirler.
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Etkinliğin Akış Programı
İlgili etkinlik, sınıf ya da kütüphane ortamında,
her oturumda en fazla 20-25 öğrencinin
katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en
çok üç etkinlik düzenlenebilir.
Deney için gerekli malzemeler: haşlanmış
(katı) beyaz yumurta, eski ve kullanılmayan bir
diş fırçası, diş macunu, yumurtanın sığabileceği
büyüklükte bir kavanoz veya bardak, kola veya
meyve suyu.
Minik Dişlerin İçin Hangisi Senin Tercihin?,
ön hazırlık ve etkinlik olmak üzere birbirini
tamamlayan iki ayrı bölümden oluşmaktadır.
ÖN HAZIRLIK

MİNİK ELLER DENEY BAŞINA
Yazar, interaktif okuma tekniğini kullanarak
Dodi Dişdostu kitabını yüksek sesle okur.
Kitapta bahsi geçen hayvanların diş
temizleme yöntemlerinden bahsedilir.
Bir gün önce sınıfta ön hazırlığı yapılan
şaşırtıcı deneyin ikinci aşamasına geçilir.
Öğrenciler, Elif Yonat Toğay’ın yönlendirmeleri ile
farklı sıvılarda beklettikleri haşlanmış yumurtalar
üzerine eğlenceli bir deney gerçekleştirirler.
Deneyin ardından öğrenciler söz alarak,
gözlemleri ve diş fırçalamanın önemi hakkında
görüşlerini aktarırlar.

Öğrenciler, beraberlerinde sınıfa getirdikleri
haşlanmış beyaz yumurtaları öğretmenlerinin
rehberliğinde, içi meyve suyu veya kola dolu bir
kavanoza veya bardağa yerleştirir ve etkinlik
gününe kadar ortalama bir gün bekletirler.

Dodi Dişdostu bir gün market rafından atlayıp yola koyuluyor. Çölde
bir file rastlıyor, denizde kocaman bir köpekbalığına. Sonra sincap,
kedi, maymun, su aygırı… Hepsine dişlerini temizleyebileceğini
söylüyor. Ama onların diş fırçasına ihtiyaçları yok ki… Doğa, onlara
bu konuda zaten yardım ediyor. Yine de Dodi’nin kendi işini yapması
gerek. Dodi Dişdostu, hijyenik olmanın önemini vurgularken,
gezegenimizdeki canlıların diş temizliğini nasıl yaptıklarına,
birbirleriyle olan ilişkilerine dair kıymetli bilgiler içeriyor. Ritmik
anlatımıyla da çocukların dil gelişimine katkı sağlıyor.

