Aydaki Keçi ve Anı Yaşamak Etkinlik Dosyası

Yaş Grubu: 3. – 6. Sınıflar
Süre: 2 ders saati
Hedef: Aydaki Keçi ve Anı Yaşamak kitabını okumuş çocuklarla, zaman, mutluluk, korkularla
yüzleşmek, hayatın anlamı gibi meseleler üzerinde düşünmek. Küçük okurun eserin felsefi boyutunu
kendi ve keçinin hayat deneyimlerinden hareketle keşfetmesini ve özümsemesini teşvik etmek.
Malzemeler: Aydaki Keçi ve Anı Yaşamak kitabı, Çalışma Sayfaları, Boya Kalemleri, makas
Yer: Sınıf ya da kütüphane ortamı
Hazırlık: Çocuklar kitabı ödev olarak ya da etkinlik öğretmeni ile birlikte / yönlendiriciliğiyle tanımlı bir
süre içinde okur. Etkinlik dosyasındaki Çalışma Sayfaları’nın çocuk sayısınca çoğaltılır.
Uygulama: Etkinlik öğretmeni Aydaki Keçi ve Anı Yaşamak kitabını kısaca hatırlattıktan sonra
yönlendirici sorularla bir sohbet başlatır: “Kitabı beğendiniz mi?”, “Okurken zorlandığınız yerler oldu
mu?“, En çok ne hoşunuza gitti?”, “Hatırladığınız komik bir sahne anlatabilir misiniz?”, “Olanağınız
olsaydı yazar ya da çizere ne sormak isterdiniz?”… Ardından katılımcılara Çalışma Sayfaları, makas ve
boya kalemleri dağıtılır ve çocuklardan soruları kendilerini aydaki keçinin yerine koyarak, hayal
güçlerini serbest bırakarak cevaplandırmaları istenir. Etkinlik her çocuğun Çalışma Sayfaları’nda yer
alan tişörtü içlerinde bulundukları ruh halini yansıtacak şekilde özgürce dizayn edip boyadıktan sonra,
kesip mekanın görünür bir yerine yan yana asmasıyla sona erer. İstenirse, etkinlik sonuçlarının
paylaşılıp tartışıldığı ek bir zaman planlanabilir.

ÇALIŞMA SAYFALARI

Kendini Aydaki Keçi’nin yerine koy. Hayal gücünü serbest bırak.

Şu an, aydaki tek zaman. Saatler hep dokuzu çeyrek geçeyi gösteriyor. Anda yaşamak keçinin
geçmişi düşünmesini ya da geleceği hayal etmesini engelliyor. Sen zamanı durdursaydın,
hangi saati seçerdin? Neden?

Keçi Ay’da yalnız, ama hiç yalnız hissetmiyor. Ta ki…

Keçiyi huzursuz eden her şey ayın en derin kraterini boyluyor. Peki, senin karanlık bir kraterin
olsaydı içine ne atardın?

Keçi geçmişi ve bir zamanlar yaşadığı “düz” dünyayı hatırlamak istemiyor. Belli ki keçinin
dünyasını dümdüz eden bir olay geçti başından. Sence ne yaşamış olabilir?

Üç hakkın olsaydı Aydaki Keçi’ye ne sorardın?

Keçi’ye kalsa telaş işleri daima zorlaştırır. Bu yüzden de kendine uzun uzun düşünmek için
zaman tanıyor. Ama bazen, bunu da biliyor keçi, düşünmeye bir nokta koymak ve öylece
harekete geçmek gerekiyor. Peki, ya sen? En son ne zaman fazla düşünmeden bir şey yaptın?
Neden?

Keçi “Aydaki en korkusuz keçi” unvanını kaybetmemek için onu ürküten şeylerle dolu
karanlık bir kratere iniyor. Peki sence, “Dünyadaki en korkusuz çocuk” unvanını kazanmak
için ne yapmak gerekir?

Hayal et! Aydaki tek keçi sensin. Anın tadını çıkarmak için ağzını neyle tıka basa doldurur, ay
tozuna neyi çizerdin? Ya da bambaşka bir şey mi yapardın? Anlat…

İşte, şu anki ruh halimi mükemmel bir şekilde yansıtan tişört:

