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Bu defteri aldıysan, herhalde birçok başka 
insanla bir konutta kalıyorsun. Belki de 
Almanya‘ya daha yeni geldin veya uzun zamandır 
burada yaşıyorsun.

Şu anda etrafındaki büyükler bazen Koronavirüs 
hakkında mutlaka konuşuyordur. Okulların 
kapanmasına ve öbür çocuklarla artık 
buluşamıyor olmana zaten virüs neden oldu. 
Çoğu kimse bunu aptalca, bazen de çok zor 
olduğunu düşünüyor.

Bu defter tam böyle zamanlar için yapıldı. Belki 
kendini iyi hissetmediğin anlarda ya da canın 
sıkıldığında sana bir yardımı olabilir. Cesaret, 
merak ve yaratıcılık zor zamanları atlatmanın en 
iyi yoludur. O halde bunu beraber deneyelim. 
Her bir sayfasında kendinde neler olduğunu 
keşfedebilirsin. Bunlar, şimdi aklına gelenlerden 
belki daha da çoktur. Kim bilir, belki de çok 
özel süper güçlerin vardır. Hazır mısın? O 
zaman haydi, beraber bulalım!
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BU SENIN DEFTERIN
Bu defterde şekillendirebileceğin ve resimlerini 
boyayabileceğin birçok sayfa var. Niçin? Çünkü 
defter sadece sana aittir ve sen eşsizsin. 
Sonunda tümünü de çok beğenmelisin.

Bu defterde okuyup yazabilecek ve resim 
yapabileceksin. Bunu tek başına ya da annen, 
baban, kardeşlerin veya sevdiğin başka insanlarla 
beraber yapabilirsin. Ama hiç acele etme. Her 
gün sadece hep tek bir sayfa yapsan da olur. Bol 
eğlenceler!

*Henüz çok küçüksen,  
yardımcı olabilirler mi diye  
büyüklerine sorabilirsin.

BELKI BÖYLE … BÖYLE ... BÖYLE ... ... YA DA BÖYLE

Sen kendin nasıl görünüyorsan 

saçları, deriyi ve elbiseleri öyle çizip 

boya. Yüzü de değiştirebilirsin. 

Kendi resmini nasıl hoşuna giderse 

tam öyle çizip boya.
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Sen tüm dünyada sadece bir kez varsın. Bildiğin gibi çok uzun bir zaman önce bilim, her insanın 
dünyada tam olarak eşsiz olduğunu buldu. Her insan çok özel bir şekilde meydana geldi.

Ama daha fazlası da var. Bir düşün hele, tam da senin dünyaya gelmen için milyarlarca kaç küçük 
olay gerekliydi. Annenle babanın olması için nine ve dedelerinin birbirini bulması gerekliydi. Anne-
babanın da buluşup tam doğduğun anda onların olman gerekiyordu. Bunlar, tam bugün olduğun gibi 
seni yaratan tüm olaylardan sadece birkaç örnektir. Demek ki sen gerçek bir mucizesin!

NE KADAR ÖZEL OLDUĞUNU 
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Örneğin ben çooook özelim! 
Ben bir göçmen kuşuyum 

ve birçok yerde evim var. Yazın 
Avrupa‘da ve kışın Afrika‘da 

kalıyorum.

GERÇEKTEN BILIYOR MUSUN?

StC_Toolkit_Heft_turkisch_RZ.indd   5StC_Toolkit_Heft_turkisch_RZ.indd   5 10.03.21   10:1010.03.21   10:10



Dünyamız değişik insanlar, hayvanlar ve 
bitkilerle doludur. Hepsi devamlı hareket 
ediyor ve durmadan değişiyor. Buna rağmen 
önümüzdeki haftanın, ayın veya yılın nasıl 
olacağı konusunda genellikle bir fikrimiz vardır 
... sonra da her şey düşündüğümüzden farklı 
olur.

Bu dünya işte böyledir. Bazen çok delice 
olduğunu düşünebiliriz. Aileler ve yerler 
değişebilir, Almanya gibi bazı ülkelerde havalar 
da yılda dört kez değişiyor. Kimi zaman 
yalnızca tişörtle dolaşıp terlerken, birkaç 
ay sonra üşümemek için şallar ve eldivenler 
giyiyoruz.

Bazı değişiklikleri güzel bulsak da, başkaları 
çirkin veya üzücü bile olabiliyor. Bu 
değişiklikleri çoğunlukla hiç istemeyiz. Belki 
sen daha önceden böyle bazı değişiklikleri 
yaşadın. Evet, belki hayatın tam şimdi böyle bir 
zamandadır.

Sürekli değişiyorum.

BAZEN HER ŞEY 
TERS DURUYOR…
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Özellikle son zamanlarda bu kadar fazla 
değişiklik olmasını birçok insan güzel bulmadı. 
Genellikle bunun sebebi, koronavirüse karşı 
alınan önlemlerdir. Koronavirüs bir hastalığa 
neden oluyor ve hızla tüm dünyaya yayıldı.

Yaşlı ve hasta insanlar için oldukça tehlikelidir. 
Virüs bir kişiyi çok hasta ederse, büyük 
yardıma ihtiyacı oluyor ve bazen hastaneye 
gitmesi gerekiyor.

KORONA GÜNLERINDEKI DEĞIŞIKLIKLER
Bu yüzden tüm dünyadaki insanlar, 
koronavirüsün birbirimize bulaşmasını ve 
birçok insanı birden hasta etmesini önlemeye 
çalışıyor. Herhalde buna sen de yardımcı oldun.

Bu örneklere bir kere bak. Hangilerini 
biliyorsun? Yoksa birkaç tanesi çok 
budalaca mı? Hangi önlemlerin bizi 
koronavirüsten koruduğunu işaretle.

İstersen,  
resimleri boya.07
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Örneğin oyun parkına 
veya alışverişe gittikten 
sonra sıklıkla ellerimizi 
yıkamaya çalışıyoruz.

Biz tokalaşmıyoruz ve 
karşılaştığımız herkesle 
mesafeyi koruyoruz.

Havaya ya da elimize 
değil, dirseğimizin içine 
 öksürüyoruz.

ÇÖZÜM IŞTE BURADA:

Kitap okumak, yaratıcı olmak, oyunlar ve spor: Tüm bunlar bizi eğlendirebilen şeylerdir.
Eğlence ve hareket, kendimizi iyi ve sağlıklı hissetmemiz için önemlidir. Öyleyse mümkün 
olduğunca senin için eğlenceli olan şeyleri yapmaya çalış. Fakat koronavirüsün bulaşmasından 
korunmak için bu şeyler doğrudan gerekli değildir. Neden bunun böyle olduğunu, sonraki sayfada 
okuyabilirsin.

Bunlar, bizi ve başkalarını koronavirüs ve diğer virüslere karşı koruyabilen önlemlerdir. Tabi ki 
küçük çocukların maske takmak zorunda olmadığını biliyorsun. Fakat anne babalar maske takmak 
zorundadırlar. Elleri yıkamak ve mesafeyi korumak, hepimiz bunları birbirimiz için yapabiliriz.

Yetişkin kimseler ve büyük 
çocuklar maske takıyor, 
örneğin otobüste veya 
alışverişte.

Kitap okumak Resim yapmak İp atlamak
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GERÇEKTEN VIRÜS NEDIR VE  
TÜM BUNLARI NIÇIN YAPIYORUZ? 

Virüsler her zaman her yerde vardır. Çoğu 
kez bu kötü bir şey değildir. Biz insanlar 
gibi onlar da çok farklıdır. Ne var ki onlar, 
gözümüzle göremeyeceğimiz kadar çok 
küçüktür.

Bazı virüsler – koronavirüs gibi – hasta 
edebiliyor. Temas yoluyla bir insandan 
başkasına geçiyorlar. Bu nedenle mesafeyi 
korumak iyidir.

Özellikle konuştuğumuzda veya 
öksürmemiz gerektiğinde, ağzımızdan 
küçük damlacıklar ve belki de virüsler çıkar. 
Bunun olmaması için, maske takıyoruz ve 
dirseğimizin içine öksürüyoruz.

Virüsler ellerimizin üstünde durabilir. 
Böylece bir şey tuttuğumuz anda başka 
eşyalara veya insanlara geçerler. Bundan 
dolayı ellerimize öksürmüyoruz ve onları 
sık sık yıkıyoruz.

Bilim, tekrar buluşabilmemiz ve – istersek 
– kucaklaşmamız için aşılar ve ilaçlar 
üzerinde çalışıyor.

Gerçekten 

de acayip, bu 

koronavirüs!

1

2

3

4

5
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Bir şeyler değiştiği zaman, bu bizi korkutabilir. 
Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bazen 
kızıyoruz ve her şeyi çok aptalca buluyoruz! 
Bu duyguları sen de biliyor musun? Son 
zamanlarda birçok çocuk başka çocuklarla 
buluşamadıkları için zorluk çekti. Hep böyle 
tek başına oynamak, fazlasıyla can sıkıcıdır ve 
yalnızlık çekiliyor.

ZOR ZAMANLARDA KORKU VE CESARET

O kadar canım sıkılıyor 
ki. Üstelik büyükler 

gürültü istemediği için 
sessiz olmam da gerekiyor. 

Bu gerçekten aptalca!
Annem durmadan 

korkuyor. Sonra ben de 
korkuyorum. Bizden birisinin 
hasta olmasını istemiyorum.

Şu anda neyi zor ya da 
aptalca buluyorsun? 
Konuşma baloncuğunun 
içine yaz.

Sen nasıl görünüyorsan,  
saçları ve deriyi öyle çizip boya.

Çoğu kez büyükler de streslidir. Bazı 
kişiler korona kuralları yüzünden yapması 
gereken çok şeyleri var veya hasta olmaktan 
korkuyorlardır. Birçok zorluğun olduğu 
zamanlarda genellikle fazladan sabır 
göstermemiz ve biraz cesur olmamız gereklidir.

10
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Bazen yardıma gerek duyduğumuz ve konuşacak 
kimsenin olmadığı anlar da vardır. Bunun için sayfa 
31’de bir telefon numarasını yazdık. Orada seni 
dinleyip yardımcı olacak büyüklerle konuşabilirsin.

Son zamanlarda güzel bir şeyler yaşadın mı? Seni dinleyen 
ve güvendiğin birisini telefonla araman mümkün olsa: Neyi 
anlatırsın? Söylemek istediklerini buraya çizip boya veya yaz.

11
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GERÇEK KAHRAMANLARIN YOLU
Şimdiye kadar hiç gerçek kahramanların 
başka insanlardan daha iyi olduğunu veya daha 
fazlasını yapabileceğini düşündün mü? O halde 
iyice bir bak. Gerçekten bu doğru mu?

Kitaplar ve filmlerden tanıdığımız 
kahramanların çoğu bize biraz benziyordur. 
Neredeyse tümü bazen korkuyor veya kendini 
yalnız hissediyordur. Çoğu birisini kaybetmiştir 
ve atlattıkları güçlükleri aşırı zor buluyordur. 
Ayrıca süper güçlerini iyi kullanabilmelerinden 
önce, onların birçok alıştırma yapmaları da 
gerekmiştir. Zaten neler yapabildiklerini, 
hikayenin başında çoğu kez bilmezler. Yani, 
kahramanın seyahati daha başlamadan önce.

Bu ve sonraki sayfalarda kahramanın 
seyahatinin neye benzediği üzerinde birlikte 
düşünebiliriz. Seni özel yapan şey nedir? Bu 
dünya için sadece sen neler yapabileceksin? 
Belki büyük maceralar atlatırsın. Veya 
daha önce hiç görülmemiş olan bir buluş 
yaparsın. Belki de doğaya, hayvanlara ya da 
başka insanlara yardım edersin. Ne kadar 
harika olduğunu, belki de daha tam olarak 
bilmiyorsun. Bunun önemi yok, çünkü hikayen 
henüz yeni başlıyor.

*Kahramanlar ile tüm çocuklar kast edilir. İster bir kız, 
ister bir erkek çocuğu ol ya da kendini değişik hisset, 
fark etmez. Herkes kahraman olabilir. Yani sen de.

12
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Kendini kahraman olarak çizip boya. Özellikle çok sevdiğin hayvanlar,  
tılsımlı yaratıklar veya insanlar var mı? Belki ortak bir şeyiniz de vardır.
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AYNADA KENDİNİ 
GÖRÜYOR MUSUN? 

SÜPER GÜÇLERIN NELERDIR? 
Kendi süper güçlerini keşfetmenin özellikle iyi bir yöntemi, aynaya bakmaktır. Belki de ilk  
bakışta henüz bir şey görmezsin. Bu sorun değil: Sonraki sayfada bulunan alıştırma sana bunda 
yardım edebilir.

14
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KAHRAMANLAR BİLE HER ŞEYİ DOĞRU YAPMAZ. ÖĞRENMEK İÇİN HATALARA İHTİYACIMIZ VAR. HEPİMİZ AYNI 
DURUMDAYIZ. DÜŞÜN HELE, ŞİMDİ ÖNEMLİ OLAN NEYİ ÖĞRENDİN?

ÖĞRENDİĞİM:

KENDİMDE BUNU ÇOK BEĞENİYORUM:

BUNU ÇOK İYİ YAPABİLİRİM:

BUNDAN GURUR DUYUYORUM:

DAHA ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM:

Ben de bir hata yaptım: 

Hep başka olmak isterdim. 

Ama daha sonra ne olduğumla 

gurur duymayı öğrendim. 

Küçüğüm, yuvarlağım ve bazen 

görünmezim. Bu harika bir 

süper güçtür!
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Çok iyi yapabildiğin bir şey keşfettin mi? Keşfetmediysen, bunun için daha zamanın var. Çünkü 
kahramanlar genelde ancak seyahatleri sırasında süper güçlü olur. Bunun nedeni, bu sürede 
birçok macerayı atlatmak zorunda olmaları, hata yapmaları ve bunlardan ders almalarıdır. Bu pek 
zor olduğu için en iyisi, yanında yardımcı bir takımın olmasıdır.

Çok akıllı kahramanlar yanlarında tılsımlı bir seyahat bavulunu da götürür. Bavul tılsımlı olduğu 
için, fazla ağır değildir. Ufacık ve bazen görünmez de olabilir. Herhalde şimdi elbise ve diş fırçaları 
gibi normalde valizinde olması gereken şeyleri düşünüyorsundur. Ama tılsımlı bavul başka bir şey 
için var. Çünkü, seyahat sırasında yardımcı olacak yetenekler doldurulabilir ona. İnsan nerede 
olursa olsun, bu yetenekler artık hep yanında olur. Valize neyi koyarsın?

TILSIMLI SEYAHAT BAVULUN

Yani ben valize merakı koyardım! Ve yaratıcılığı! Yeni arkadaş bulmayı da iyi biliyorum! Belki cesareti  ve gülmeyi de.

Unutma: Her gün küçük 

bir seyahattir. Tüm günü 

içeride geçirdiğimizde bile.

1 2
3

4
5
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Bir pusula nedir, biliyor musun? Bu bize ana yönleri ve böylece 
doğru yolu gösterebilen küçük bir nesnedir. Demek ki iyi bir 
pusula ve bir harita bir seyahatte çok önemlidir.

İnsanlar sıkça şöyle der: ”Kalbini takip et”. Bu ne demek 
olabilir ki? Kalbimiz içimizdeki bir pusula gibi çalışır. Bizim için 
neyin önemli olduğunu göstererek bize yardımcı olabilir. Dinle 
bakalım, kalbin sana neyi anlatıyor. Belki senin için, ailenin iyi 
olması önemlidir. Veya gerçeği söylemek. Belki kalbin sana 
tamamen başka bir şey anlatıyordur? Bunu haritanın üzerine 
yaz.

PUSULA VE HARITA

Unutma: Her gün küçük 

bir seyahattir. Tüm günü 

içeride geçirdiğimizde bile.

SENIN IÇIN NE ÖNE MLIDIR?

Ne yapacağımı 

bilmediğim zaman, 

kalbim bana cesaretime 

güvenmemi söylüyor.

17
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SENIN GÜCÜNÜN 
ANAHTARI
Güç, bir şeyleri değiştirme yeteneğimizdir. 
Elbette ki hoşlanmadığımız her şeyi değiştirmek 
her zaman mümkün değildir. Bu nedenle 
kahramanların nelere gücünün olduğunu 
ve olmadığını bilmeleri önemlidir. Bu bilgi, 
dünyamızı birlikte şekillendirip değiştirmemize 
yardım eden kendi gücümüzün anahtarı gibidir.

Çok üzgün olduğumuzda veya aslında 
gücümüzün yetmediği şeyleri değiştirmek 
istediğimizde, hayat çok yorucu ve moral 
bozucu olabilir. Ama daha önce düşündüğünden 
belki çok fazlasına da gücün vardır. Bununla ne 
yapacağına sen karar verebilirsin. Belki iyi bir 
şey yapmak istiyorsundur? İçindeki pusulan sana 
yardım edecektir.

Çıkartmaları doğru yerlere yapıştır: 
Kendin değiştirebileceğin veya 
etkileyebileceğin şeyleri, anahtar 
deliğinin içine yapıştır. Tek başına 
değiştiremeyeceğin şeyi, anahtar 
deliğinin çevresine yapıştır.

Unutma: Gücümüzün dışındaki bir şeyi 
değiştirmeye çalışmamız çok yorucu olabilir. 
Bu nedenle kendimizin etkileyebileceği şeyler 
üzerinde yoğunlaşmak daha iyidir.

 
Başka insanların aptal veya 

adi şeyler söylemesinin, benim 
elimde olmadığını öğrendim. Fakat 
buna nasıl bir tepki gösterdiğim, 
benim gücüme bağlıdır. Yüksek 

sesle bağırabilirim veya birisinden 
yardım isteyebilirim.

18
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GÜCÜME BAĞLI …

GÜCÜME  
BAĞLI DEĞIL …

Sen nasıl görünüyorsan 
öyle çizip boya kendini.
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Son alıştırma, gücüne bağlı olan tüm şeyleri sana gösterdi mi? Belki anahtar deliğine duygularını 
da yapıştırdın. Duygular genellikle hep hareket halindedir. Bu yüzden de, kendimizi önce 
fazlasıyla üzgün ve ardından tekrar neşeyle dolu hissedebiliriz bazen. Bir durumu iyileştirmek için 
hiçbir şey yapamıyorsak, bu hep çok zordur. O zaman sadece duygularımıza etkide bulunabilir 
veya onları kabul edebiliriz. Orada gücümüzün bir anahtarı vardır. Bunu bir kez deneyelim.

Unutma: Tüm duygular uygundur. Bu alıştırmayı, 
örneğin kızgın veya üzgün olduğunda yapabilirsin. 
Ya da patlayacak derecede neşeli olduğun zaman.

Çok sıkça yaşadığın 
duygular var mı? Böyle 
zamanlarda kafanda 
hangi düşünceler 
dolaşıyor? Onları ufak 
kağıtlara çizip boya  
veya yaz.

Sağ tarafta bir duyguya 
daha fazla bakalım.

BUNA GÜCÜMÜZ VAR: DUYGULARIMIZ

20
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Şu anda sende hangi duygu var?

Duyguyu vücudunun neresinde 
hissediyorsun?

Duygunun belirli bir rengi var mı? 
Hissettiğin gibi resmini yap.

Şimdi derin bir nefes al. En iyisi, 
duygunun vücutta olduğu yere 
doğru nefes al.

O duyguyu yaşadığında, yüzün nasıl görünüyor? 
Aynaya bir kez bak, ağızla kaşları kendin çizip 
boya.

Sonraki sayfada 
devam edeceğiz.

DUYGULARI HISSETMEK

Sana nasıl uygunsa, kendini ve 
elbiselerini öyle çizip boya.

Bu alıştırmayı her duyguyla 
tekrarlayabilirsin. Tek yapman 
gereken şey, bir kağıt alıp 
duyduğun veya düşündüğün 
şeyi yaz ya da resmini yap.

21
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Düşüncelerini yazıp vücudundaki duyguları 
hissettin mi? Harika! O halde birçok şey 
başardın. Çünkü bu çoğunlukla hiç de kolay 
değildir. Bazen hiç hoş olmayan düşüncelerimiz 
bile vardır. Örneğin, üzgün veya kızgın 
olduğumuz zaman. Sen de bunu fark ettin mi?

O zaman bazı duyguları, öbür duygulardan 
daha çok hissetmeyi sevdiğimizi de fark 

EN ÇOK 
SEVDIĞIM 

EN ÇOK SEVDIĞIN DUYGULAR NEDIR?
etmişsindir. Bunu biraz daha yakından 
inceleyelim. Çünkü şimdi en çok sevilen 
duygulara bakacağız. Yani en fazla hissetmeyi 
sevdiğin duygular. Daha önce bunu hiç 
düşünmedin mi? Sorun değil, tek yapacağın şey 
bunu denemen ve yazman.

Neşeyi, sevgiyi 

ve heyecanı 

seviyorum.

1
2

3

DUYGUL AR  
ŞUNL ARDIR:
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En fazla sevdiğin üç tane duyguyu buldun mu? Süper, o halde onları hangi zamanlarda sıkça 
hissettiğini bir düşünelim. Çünkü bu bazen, o anlarda yaptığımız şeyle ilgilidir. Sonraki sayfalarda, 
biraz düşünmene yardım edecek bazı örnekleri bulacaksın. Bunları bir kere gör ve dene. En çok 
sevdiğin duyguları ne zaman hissediyorsun?

Doğada olmayı seviyor musun? O 
halde en çok sevdiğin duygularını belki 
bir parkta veya ormanda yaşıyorsun. 
Uğrayabileceğin yakın bir yerde bitkiler 
ve ağaçlar var mı? 

. . .  DOĞADA MI?

. . .  OKURK EN MI?
Hikaye okumayı seviyor musun? Kitaplarda 
başkalarının maceralarını biz de yaşayabiliyoruz 
ve hatalarından bir şey de öğrenebiliyoruz. Bir 
dene bakalım.

En çok sevdiğim duygu neşedir. 
İnsanlara yardım ettiğimde, bunu 

sıkça hissediyorum. Geçen hafta 
komşumuza alışverişte yardım ettim. 
O bana teşekkür etti ve ben de 
sevindim.

. . .  SPORDA MI?
İnsanların çoğu hareket ettikleri zaman 
kendilerini iyi hisseder. Bazıları o esnada, 
örneğin koşarken veya dans ederken 
yalnız olmayı sever. Başkaları ise, futbol 
ya da basketboldaki gibi grup olarak 
spor yapmayı tercih eder. Sende bu 
nasıl?

. . .  KONUŞURK EN MI?
Genellikle zamanımızı hoşlandığımız 
kişilerle geçiririz. Ne yazık ki oyun 
oynamak için her zaman buluşmak 
mümkün değil. Örneğin evin uzak olduğu 
zaman. Veya korona günleri esnasında. 
O zaman birçok kişi telefonda görüşür. 
Sen nasıl yapıyorsun?

DUYGUL AR  
ŞUNL ARDIR:

. . .  YARDIM  
EDERK EN MI?
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...  SQUIGGLE OYUNUNDA MI?
Squiggle oyunu tek başına veya iki kişiyle rahatça oynanabilir. Oynanması 
çok basittir. Kutucuklardaki çiziktirmeleri görüyor musun? İyice bir 
bakmalısın. İçinde ne görüyorsun? Belki bir hayvan, eşya ya da bina 
mı? İçine resmini yap, bunun için boyaları kullanabilirsin ve yeni çizgiler 
ekleyebilirsin.

Bir resim 
yaptım bile!
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...  HAYAL KURARKEN MI?

HAYALINI KURMAYI 
SEVDIĞIN ŞEYIN 

RESMINI YAP:

Kendi resmini 
nasıl hoşuna 
giderse öyle 
çizip boya.

25

StC_Toolkit_Heft_turkisch_RZ.indd   25StC_Toolkit_Heft_turkisch_RZ.indd   25 10.03.21   10:1010.03.21   10:10



Kendimizi ve başkalarını koronavirüsten 
korumamız gerektiği için, şu anda birçok şeye 
izin verilmiyor. Örneğin öbür çocuklarla her 
zamanki gibi oynayamıyoruz veya beraber 
spor yapamıyoruz. Şimdi çok daha sıkıcı oldu! 
Aklına artık hiçbir şeyin gelmediği günleri de 
biliyorsundur.

CANIN SIKILDIĞI ZAMAN
Korona günlerinde medyalar çok önem 
kazandı, çünkü onlar uzaktan iletişim 
kurmamızı sağlıyor. Şimdi özellikle internet 
ve akıllı telefonlarımız var diye seviniyoruz. 
Fotoğraflara bakılırsa, başkalarıyla sohbet 
edilirse veya videolar izlenirse, zaman çok 
daha çabuk geçiyor.

Canım ööööyle 
sıkılıyor ki!

Benim de!

İnternette gezinmek, video izlemek ve arkadaşlarla sohbet etmek eğlencelidir. Fakat internet 

tüm dünyada birçok insanı birbirine bağladığı için, orada hiç görülemeyen tamamen yabancı 

insanlarla da buluşuyoruz. Orada birisi sana istemediğin bir şeyi yapabilir veya adice davranabilir. 

İnternette seni üzen veya korkutan bir şey varsa, en iyisi, onu hemen büyüklerine anlat. 

Böylece kendini ve başka çocukları korursun.

INTERNETTE NELERE DIKKAT ETMELIYIZ?

Ayrıca bu adrese bir e-posta da yazabilirsin. 
Ardından internetteki güvenliği iyi bilen büyükler 
sana cevap yazar.

Terbiyesizlik 
internette de 
yasaktır!

26
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Çoğu insan interneti kullanıyor. Örneğin başka çocuklarla veya 
akrabalarımızla buluşamadığımız zaman bize yardımcı oluyor. Çevrimiçi 
programlarla evde de öğrenim görüp derslerimize çalışabiliyoruz. Bazı 
insanlar spor yapmak için uygulamaları ve videoları kullanıyor ya da ağ 
günlükleriyle web sitelerindeki öyküleri okuyorlar.

Ne var ki kendimizi iyi ve sağlıklı hissetmek için, devamlı bilgisayarın 
veya akıllı telefonun önünde oturmamaya dikkat etmeliyiz. Örneğin her 
gün biraz dışarıda vakit geçirmek ya da yaratıcı bir şeyler yapmak, iyi bir 
fikirdir. Canın sıkıldığında neler yapabileceğini daha iyi düşünebilmek için, 
el işi uygulaması olarak bir “etkinlik çarkını” bu deftere ekledik. Belki bu 
sana birkaç fikir verebilir. Bir dene bakalım!

Talimatı incele. Zaten çıkartmaların 
üzerinde etkinlikler için bazı 
öneriler var. Fakat kendi fikirlerine 
de yer var.

Canın ne zaman sıkılırsa, oyun 
çarkını eline al. Gözlerini kapat 
ve onu çevir. Birden yüksek sesle 
şöyle de: Dur! Ardından tam olarak 
gördüğün şeyi yap.

27
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Şimdiye kadar hiç gelecekteki benliğine mektup yazdın mı? Gelecekte olmak 
istediğin şekilde kendin için bir şeyler yaz veya bir resmini yap. Belki öğrendiğin 
ve başkalarına duyurmak istediğin şeylerden bahsedersin.

GELECEKTEKI BENLIĞINE MEKTUP
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SEYAHAT IN DEVAM 
EDIYOR. IHT IYACIN OL AN 
HER ŞEY YANINDA MI?

GELECEK

29
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İstemediğim bir 
şeyi, hiç kimse bana 

yapamaz. Örneğin birisinin 
fotoğraflarımı internette 
göstermesinden 

hoşlanmıyorum!

HAKLARINI BIL!

Bana kulak verilmesini 
ve benim için olmasını 

istiyorum!Okulda ve 
evde öğrenim görmeye 

hakkım var.

Kahraman seyahatimizde kendimize çok dikkat etmeliyiz. Ama başka çocuklara da yardımcı 
olabiliriz. Özellikle haklarımızı bildiğimizde, bu çok kolaydır. Her çocuk iyi ve sağlıklı büyümeyi 
ve öğrenebilmeyi talep edebilir. Bunu büyükler de savunuyor. Kendini iyi hissetmediğinde veya 
yardıma gerek duyduğunda, mavi kutucuktaki (sağda) telefon numarasını arayabilir ve bunu 
oradakilere anlatabilirsin.

Bazen yardıma ihtiyacım 
var, ama birçok şeyi kendi 

başıma da yapabilirim. Bana 
sorsana bunu!
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Çocuklara 
bağırmak veya 
onlara acı vermek 

yasaktır!

Kendimi iyi ve 
güvende hissetmeye 

hakkım var. Bu aptal 
korona günlerinde bile!

Senin için ne önemlidir? 
Konuşma baloncuğunun içine yaz.

Kendi resmini nasıl 
hoşuna giderse öyle 
çizip boya.

Acil olarak yardıma ihtiyacı olan birisini tanıyor musun ya da sen kendin şu anda çaresiz misin? O 

halde bu konuda güvendiğin yetişkin bir kimse ile konuş. Belki annen / baban, öğretmenlerin veya 

konuttaki bakıcıların ile konuşabilirsin. Ya da “Derde karşı numarayı” ara:

Pazartesi’den Cumartesi’ye 

kadar 14:00-20:00 saatleri 
arasında telefon edebilirsin. 

Araman ücretsizdir ve  
kim olduğunu söylemek 
zorunda değilsin.
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Save the Children 1919 yılında İngiliz öğretmen 
Eglantyne Jebb tarafından kuruldu ve bugün 
dünyanın en büyük bağımsız çocuk hakları 
örgütüdür. Çocukların haklarını koruyan bir 
dünya için çalışıyoruz. Tüm çocukların sağlıklı ve 
güvende yaşadığı, öğrenim görüp özgürce ve kendi 
iradeleriyle büyüyebilecekleri bir dünya.

Danışmanlıkları için Enesa, Nefise, Malak, Fatima 
ve Tim’e ve kahraman resmi (bakınız yukarıda) için 
Hanifa’ya teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi için:  
www. superkraefte-toolkit. de

Projenin sponsoru: Çok teşekkür 
ederiz!

Sen de kahraman olarak kendi 
resmini yaptın mı ve herkese 

göstermek istiyor musun? 
O halde annenden / babandan veya 
konutundaki yetişkin bir kimseden 
onu bize postayla veya fotoğraf 
olarak e-postayla göndermelerini 

rica et.
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