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ERASMUS + PROJESİ 
MART-NİSAN AYI BÜLTENİ

HAZIRLIK GRUBU
Hikâyemizin kahramanı olan Pezzettino’nun, kendini bulma yolundaki maceralarını 
büyük bir keyifle dinledik. Küçük parçacık, ait olduğu yeri bulmaya çalışırken biz de 
hayallere daldık. Pezzettino ile birlikte dalgalarda savrulduk, yüksek dağlara 
tırmandık. Sonunda anladık ki aslında Pezzettino küçük bir parçacık olduğu için 
özeldi. Kendimiz olmak çok güzeldi.

Hikayemizi okuduktan sonra, playmais (bir çeşit oyun hamuru), renkli kağıt parçaları 
ve legolar aracılığıyla bir parçadan yola çıktık ve kendi bütün parçamızı oluşturduk. 
Oluşturduğumuz çalışmalar da aynı bizim gibi farklı özellikteydi. 
 
Son çalışmamızda ise; bir bütünün parçası olmanın önemini, hazırladığımız yap-boz 
parçalarını birleştirerek keşfettik. 

PEZZETTİNO

bir bütünün parçalarıyız.

ORTA GRUP
Hikâyemizin kahramanı Meli adında bir kız 

çocuğu idi. Çılgın saçları olan Meli’nin hikayesi 
ile, kendimizi sevmenin ve farklı olmanın ne 

kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. 
Farklı özelliklerimiz hakkında sohbet ettik ve 

aslında bu özelliklerimiz sayesinde benzersiz ve 
değerli olduğumuzu anladık. 

Hikayemizin ardından kendi saç tasarımımızı 
yaptık. Bu çalışmalarımızı Erasmus + Projesi 

köşemizde sergiledik.

TÜM GRUPLAR- OKUR YAZAR BULUŞMASI

AYŞEGÜL DEDE ile “BİRİ, DİĞERİ, ÖTEKİ, BERİKİ”
Tüm grupların katılımıyla gerçekleşen okur-yazar buluşmasında; yazar Ayşegül Dede, kendini eğri ve 

büğrü hâlleriyle kabul edip, mutlu olmanın yolunu arayanların hikâyesini bizlerle paylaştı. Aslında 
mutlu olmak için büyümeye hiç gerek yok. Beriki gibi biz de gıdıklandığımızda ya da başka bir 

sebeple mutlu olabiliriz. Önemli olan kendimizi tanımak ve nasıl mutlu olabileceğimizi keşfetmek.

Bu anlamlı hikayeyi kendi yazarından dinledik ve hikayenin sonunda kendi mutluluğumuzu 
anlatan resimler yaptık.

HAZIRLIK GRUBU
Hazırlık grubu olarak Nisan ayında “Pina” isimli kitabı okuduk. Evinde çok mutlu ve huzurlu olan 

Pina’nın dışarı çıkmak için cesarete ihtiyacı olduğunu gördük. Dışarıdaki güzellikleri keşfetmesi için 
bizim yardımımıza ihtiyacı oldu. Biz de bu hikaye sayesinde, yeni şeyleri deneme konusunda 

kendimize güvenmemiz gerektiğini anladık. Hikayenin ardından hepimiz birer tane Pina yaparak, 
bizi endişelendiren yeni durumlar karşısında nasıl hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü ve nasıl 

davrandığımızı arkadaşlarımızla paylaştık.

KÜÇÜK GRUP
“Tavşan Dinledi” hikayesi bize duygularımız 
hakkında konuşmanın önemini hatırlattı. Kulesi 
yıkılan Taylor’a, tüm hayvanlar kendileri için doğu 
olan çözümü önerdiler ama işe yaramadı. Tavşan ise 
sadece dinledi. Taylor duygularını ifade edince, 
kendisi için en uygun çözümü buldu. Hayal kırıklığı 
ile başa çıkmayı ve empatiyi konu alan bu kitap 
sayesinde, kulemiz yıkıldığında ne yapmamız 
gerektiğini artık çok iyi biliyoruz. 

Hikâyemizin ardından tavşan kuklası yaptık.  
Kuklalarımızı konuşturarak sorun yaşadığımızda ne 
hissettiğimizi ve nasıl çözebileceğimizi ifade ettik. 

ORTA GRUP
Nisan ayının kitabı “Petra” idi. Küçük Petra’nın büyük macerası, kendini tanıma ve kabul etmeye 

dair bizlere çok şey söyledi. Petra kendini ilk önce bir dağ, bir ada, bir yumurta sandı. Sonunda taş 
olduğunu anlayan Petra, kendisi olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu anlamlı hikâyenin ardından 

bahçeye çıkıp topladığımız taşları boyadık ve oluşturduğumuz karakterlerin özeliklerini paylaştık. 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini proje ortaklarımız ile paylaştık. Onlara, 
ülkemizde oynanan çocuk oyanlarını, 23 Nisan ile ilgili mandala boyama sayfasını, bugünün önemini 
anlatan bir hikaye ve videoyu göndererek bu heyecana ortak olmalarını sağladık. Onlar da yaptıkları 

etkinliklerin video ve fotoğraflarını bizlerle paylaştılar.

KÜÇÜK GRUP
“Çevremizde birçok insan var. Anneler, babalar, 
arkadaşlar, öğretmenler… Hepsi birbirinden farklılar. 
Fiziksel özelliklerimiz, duygularımız, kıyafetlerimiz, 
olaylara bakış açımız farklı olabilir. Bazı özelliklerimiz 
ise benzer olabilir. Mesela tüm çocuklar oyun oynamayı 
ya da dondurma yemeyi sever.”

Bireysel farklılıkları konu alan bu hikaye kitabı ile hem 
kendimizin hem de çevremizdeki insanların farklı 
özelliklerini keşfettik. Farklı olmanın normal bir durum 
olduğunu, herkesi olduğu gibi kabul etmenin önemini 
ve farklılıklara saygı duymayı öğrendik.

Hikayemizin ardından “Dondurma Oyunu” ile transfer 
çalışması yaptık ve en sevdiğimiz dondurmayı 
oluşturduk. 
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