
Aşağıdaki karikatürde bir aile tablosu yansıtılmaktadır. Karikatürü
iyice inceleyin. Söz konusu durumu sınıfta canlandıracaksınız. Bunun
için bir anne, bir baba ve bir çocuğa ihtiyaç var. Gönüllü olan var mı?

RESİM
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Şimdi yukarıdaki karikatürden yola çıkarak küçük bir öykü yazın.
Hayal gücünüzün derinliklerine inmeye hazır mısınız? Yalnız bazı
kurallarımız var!

5-7 Kişilik

gruplara

ayrılın.

Grup

sözcüsünü

kapalı oy

yöntemiyle

seçin

Grup

sözcüsü ilk

cümleyi

söylesin ve

sırayla herkes

kendi cümlesini

eklesin.

Öykünüzü

bu şekilde

tamamlayın.

Her bir grup

üyesi öykünün

son halini bir

kez gözden

geçirsin.

Grup sözcüsü

öyküyü sınıfla

paylaşsın.

1
2

3

4
5
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Kompozisyon dersi Mazlum’un en sevdiği derslerden biridir.
Mazlum, bu derste, ne zaman iyi bir kompozisyon yazdığını
düşünse, onu arkadaşlarıyla paylaşmak ister. Aşağıda, Mazlum’un
son derste yazdığı ve yazdıktan sonra çok beğendiği bir
kompozisyonu var. Onu sizinle de paylaşmak istedi. Kompozisyonu
okuyun; çünkü o, sizin görüşlerinizi çok merak ediyor.

Bizim evde istediğim şeyleri yapabilmem hemen hemen imkansız! Evin en küçüğü
ben olduğumdan, hiçbir konuda söz hakkım yok! “ Sen sus! Daha çocuksun. Küçükler
büyüklerin işine karışmaz!” sözlerini neredeyse her gün işitiyorum.

Babamın hayatıma müdaheleleri bitmek tükenmek bilmez. Ne yiyeceğimi, ne
giyeceğimi, nasıl davranacağımı hep kendisi belirlemek ister. “ Yemeğini bitirmeden
masadan kalkamazsın!”, “Bu kadar çok televizyon izleme!”, “Dişlerini fırçala ve hemen
yatağa git” gibi cümleler babamın ağzından hiç düşmez. Annem de, evin dışında
yapacaklarımı belirlemeye çalışır sürekli olarak. “Çok para harcama!”, “Bunlar iyi
arkadaşlar değil, onlarla gezme!”, “Eve geç gelme!” gibi cümleleri tekrarlar durur. Ya
ağabeyime ne demeli? Yalnızca iki yaş fark var aramızda. Aynı yatak odasını
paylaşıyoruz ve benim, odamızla ilgili herhangi bir konuda karar vermem mümkün
değil. “Gürültü çıkarma!”, “Müzik dinleme!”, “Dans etme!”, “Oyuncaklarını topla!”,
“Böyle yatak örtüsü mü olur, hemen değiştir!” emirleri birbiri ardına sıralanır. Sıra geldi
ablama. O benden bir yaş büyük. Doğrusunu söylemek gerekirse, evde en iyi onunla
anlaşırım. Tabii bilgisayarı ve bisikleti kullanmam konusunda bazı fikir ayrılıklarımız
olur ama diğerleriyle kıyaslandığında bana en çok söz hakkı tanıyan ablamdır.

Adı: MAZLUM DEMOKRAT

No: 771

DEMOKRAT AİLESİNİN EV HALLERİ
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Sınıfınızda, gördüğünüz şekilde bir konuşma halkası
oluşturun ve öğretmeninizin size soracağı soruları

yanıtlayın. Bu etkinliği gerçekleştirirken

uymak gerektiğini
unutmayın.

na

konuşma
halkası kuralları

Konuşma Halkası Kuralları

1.Alaycı, aşağılayıcı, kırıcı sözler
kullanmayacağız.
2.Kimsenin söylediğine gülmeyeceğiz.
3.Konuşan arkadaşlarımızın yüzüne bakacağız.
4.Görüşlerimizin gerekçesini açıklamaya hazır
olacağız.
5.Yalnızca sıramız geldiğinde konuşacağız.
6.Cismi almadan konuşmayacağız.
7.Söylenenleri dikkatle dinleyeceğiz.
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Yeliz Hanım ve çocuklarıdır.
Aşağıdaki resimlerde, dört kişiden oluşan bu ailenin günlük
yaşamından kesitler aktarılmıştır. aynı boyda olan iki
uzun çöp-insan Yeliz Hanım'la Ahmet Bey'i, aynı boyda olan kısa
çöp-insan da Ebru ile Halil'i simgelemektedir. Ancak, resimlere
baktığınız zaman, hangi işi kimin yaptığı anlaşılamamaktadır.

işi yapanın Yeliz Hanım olduğunu düşündüğünüz
yerlerde çöp-insanımızın yanına “YELİZ”
işi yapanın olduğunu düşündüğünüz

çöp-insanımızın yanına “AHMET”
c) işi yapanın Ebru olduğunu düşündüğünüz yerlerde

kısa çöp-insanımızın yanına “EBRU”
d) işi yapanın Halil olduğunu düşündüğünüz yerlerde

kısa çöp insanımızın yanına “HALİL”yazın.

Şi sınıfınızda bir oylama yaparak, sınıfın çoğunluğunun
hangi işleri kimlere yaptırdığını belirleyin. Bunu belirledikten sonra,
sınıfınızda 5-6 kişilik küçük gruplar oluşturun ve öğretmeninizin
gruplar için belirleyeceği resimlerde, sınıfın çoğunluğunun belirlediği
işbölümünün neden resimdeki gibi yapıldığını ve bu işbölümünün
değişip değişmeyeceğini tartışın.

Ebru ve Halil, Ahmet Bey'in

Bu resimlerde,
iki

Resimlerde,
a)

, uzun
b) Ahmet Bey

yerlerde, uzun
,

,

mdi,
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Saat: 7:00

Saat: 7:15

Saat: 11:00

Saat: 7:45
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Saat: 17:30

Saat: 18:30

Saat: 19:15
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Demokratik olan ya da hiç demokratik olmayan bir aile hayal
edin! Şimdi, hayalinizdeki ailenin aile içi ilişkilerini yansıtan bir resim
çizin. Çok güzel resimler çizmek zorunda değilsiniz.

Resimlerinizi
çizerken, kadın-erkek rolleriyle ilgili olarak yaptığımız tartışmaları
hep aklınızda tutun!

Önemli olan,
çizimlerinizle, anlatmak istediklerinizi anlatabilmeniz!
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Öğretmeninizin sizin için seçtiği senfoni
Dinlerken gözlerinizi kapatıp hayallere dalabilirsiniz.

İsterseniz, bu eseri dinlerken aklınıza neler geldiğini, neler hayal
ettiğinizi sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşabil

Şimdi, orkestranın şefinin, müzisyenlerin tamamını, yalnızca
keman çalmak zorunda bıraktığını düşünün Bu yeni orkestranın
çalacağı eser mi, yoksa az önce dinlediğiniz eser mi

Şimdi de şefin bulunmadığı, her müzisyenin dilediği gibi çaldığı bir
orkestrayı düşünün Bu yeni orkestranın çalacağı az
önce dinlediğiniz eser mi daha güzel olurdu?

k eseri hep birlikte
dinleyin.

irsiniz.

.
daha güzel

olurdu?

. eser mi, yoksa
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Aşağıdaki cümlelerden sınıfınızda tartışılması gerektiğini
düşündüğünüz iki tanesini seçin.

Önce birinci cümleyi okuyun ve o cümleyle ilgili görüşünüzü
belirten ifadenin yazılı olduğu kartonun altına gidin.

Herkes yerini aldıktan sonra, öğretmeninizin yürüteceği
tartışmaya katılarak, neden bulunduğunuz yerde olduğunuzu anlatın.
Bu etkinliğin başarılı olabilmesi için, herkesin birbirini dinlemesi
gereklidir. O nedenle, konuşan arkadaşınızı dinlemeye ve
öğretmeniniz söz vermeden konuşmamaya özen gösterin.
Arkadaşlarınızın görüşlerinden etkilenirseniz, onlar sizin
düşünemediğiniz şeyler söylerlerse, yerinizi değiştirmekten
çekinmeyin.

Birinci cümleyle ilgili tartışma bittikten sonra, aynı uygulamayı
ikinci cümle için de yapın.

,

Sınıf içinde, öğretmen dahil herkesin eşit söz hakkı olmalıdır.

Öğretmen, çok gerekli olduğunda, sınıfta sorun çıkaran bir
öğrenciyi sınıftan atmalıdır.

Sınıfta düzeni sağlamak için, öğretmen ne derse o olmalıdır.

CÜMLELER
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Katılıyorum

Katılmıyorum

Katılmıyorum
Kararsızım

Katılıyorum
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