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HAZIRLIK GRUBU
Mayıs ayında hazırlık grubu öğrencilerimiz ile “Olduğun Gibisin” adlı hikayeyi okuduk. 
Birbirimizi anlamamız konusunda bize yol gösteren bu hikaye sayesinde, olumlu iletişim ile 
sorunlarımızı çözebileceğimizi görmüş olduk. Ayrıca kitap bize küçük bir sır da verdi. 
“Biri bize; bizim hakkımızda bir şey dediğinde, bize kendisi hakkında da bir şey söylemiş 
olur”. Kitapta küçük tavşan Ponpon, kendisi için söylenen bazı sözlerden rahatsız oluyor. 
Aynı anda hem iyi hem de kötü olabilir mi? Aynı anda hem yardımsever hem de bencil 
olabilir mi? Kafası karışan Ponpon bu soruları ailesi ile paylaşıyor ve ailesinden çok değerli 
bilgiler öğreniyor. Ailesinin Ponpon’a cevabı “Sen olduğun gibisin Ponpon, biz de seni 
olduğun gibi seviyoruz”.

Hikâye sonrasında “Su Balonları ile Özgüven Kartları” isimli oyunumuzu bahçede keyifle 
oynadık. Önce su balonlarımızı renkli duvara attık ve gelen renge uygun olan soru kartını 
seçip buna cevap verdik. Farklı duygu durumlarına (en sevdiklerimiz, problem çözme 
becerileri vb.) yönelik sorular sayesinde kendimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. 

“İşte Ben” hikayesindeki farenin, bir kaplan gibi çizgili kürkü ya 
da bir flamingo gibi parlak pembe tüyleri yoktu. Çenesi 
kuşkusuz bir timsahınki kadar güçlü değildi ve elbette bir 
aslan gibi kükreyemiyordu. Ama o bu halinden çok 
memnundu. Minik fare ile dünyayı dolaşıp muhteşem 
hayvanlarla tanışma fırsatı bulduğumuz bu kitapta, koca 
yürekli minik fare bize kendini sevmenin her şeyden daha 
önemli olduğunu göstermiş oldu. 

Hikayemizin ardından “Bana Güzel Bir Şey Söyle” isimli oyunu 
oynayarak hem kendimize ait hem de arkadaşlarımıza ait 
özellikleri dile getirmiş olduk.

HAZIRLIK GRUBU
İç sesinin ne dediğini merak ediyorsan dinle! Heyecanlandığında karnında hissettiğin 
o eğlenceli şey mi? Yoksa patlayan bir havai fişek mi? Diddalum nedir, nasıl dinlenir? 
Tüm bu sorulara cevap bulmak için “Diddalum” kitabını okuduk. Kitabın yazarı Emily Childs, 
büyüdükçe iç sesine Diddalum demeye başlar. Ne zaman heyecanlansa, endişelense ya da 
alması gereken zor bir karar olsa sakinleşmeyi bekleyip “Diddalum” kelimesini kullanır. Biz 
de bu hikaye ile; yaşadığımız farklı duygu durumlarını, problem çözme becerilerimizi nasıl 
geliştireceğimizi, sorunlarımıza sakince nasıl çözüm bulacağımızı anlamış olduk.

Hikayemizin ardından kendi duygu durumlarımıza nasıl tepki verdiğimizi dile getirmek için 
kendi diddalumlarımızı resmettik. Birbirimizin duygularını daha iyi anlamak için “Ayna” 
oyununu oynadık. 

KÜÇÜK GRUP
 “Bu Ne Güzel Hediye!” hikayesinde Fufu, arkadaşı yarasa Mimi’ye doğum gününde 
farklı bir hediye almaya karar verir ve Mimi’ye “Sana dünyanın en güzel hediyesini 
aldım” der. Etrafına tersten bakmaya alışmış dostu Mimi bu hediye karşısında çok 
heyecanlanır, fakat paketi açtığında çok şaşırır. Hediye paketinden bir kaşık çıkar. 
Ne yapacağını günlerce düşünür. Acaba komposto mu içse ya da kum mu kazsa? 
Sonra bir gün kaşıkta kendi yansımasını görür ve hediyenin ne olduğunu anlar. 
Dünyanın en güzel hediyesi kendinin farkında olmaktır. 

Bu eğlenceli hikayenin ardından biz de kaşık kullanarak kendi yansımamızı 
inceledik ve kendimize ait özellikleri dile getirdik. 

ORTA GRUP 
“Duygularıyla Arkadaş Olan Çocuk” kitabı; duyguları bir misafir gibi karşılamayı, tanımayı ve 
neden geldiklerini anlamayı öğretirken, sadece isimlerini söylemek yerine; onları keşfetmek, 
hissetmek hatta onlarla arkadaş olmak konusunda bizi cesaretlendirdi.

“Artık ne zaman bir duygu gelirse bizimle oynamaya; ona hoş geldin demeli ve onu içeri 
almalıyız. Bizimle ne kadar kalmak isterse, ona izin vermeliyiz ve ona arkadaş gibi 
davranmalıyız”. Bu kitap sayesinde duygularımızın farkına vardık ve yaşadığımız o duygu 
durumunu kabul etmeyi öğrendik.

Kitabımızın ardından duygularımızı ve bedenimizi yakından tanımak için yoga ve 
meditasyon yaptık. Hangi durumlarda nasıl hissettiğimizi dile getirdik ve duygularımızı 
resmettik.

ORTA GRUP
Bu ay “Suki’nin Kimonosu” adlı kitabı okuduk. Suki’nin Kimonosu, her adımında -hatta 

dans ederken bile- yalnızca kendi içindeki müziğe kulak veren küçük bir kızın neşeli 
öyküsüdür. Suki’nin en sevdiği şey, mavi kimonosudur. Büyükannesinin hediyesi olan 
kimono, onun geçen yaz yaptığı ziyarete dair özel hatıralar taşır. O kimono sadece bir 

kıyafet değil aynı zamanda büyük annenin sıcaklığı, onunla geçirdiği harika bir günün 
somut bir hatırasıdır. Suki -kim ne derse desin- okulun ilk günü kimonosunu giymeye 

karar verir.  Önce kardeşleri, daha sonra da okul arkadaşları bu durumu alaycı bir tavırla 
karşılarlar ama Suki kendi içinden geleni, kendi sevdiği şeyi yapar ve bu durum onu çok 

mutlu eder.

Kitabımızı okuduktan sonra biz de kendimize has kimonolarımızı tasarladık ve 
tasarladığımız bu kimonoları arkadaşlarımıza sunduk. Hepimizin kimonosu birbirinden 

farklıydı ama hepsi bizim için özeldi.
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