
Çocukların, yaratıcılıklarını 
geliştirecekleri etkinlik ve 
fikirlerle dolu bu başvuru 
kaynağı, her sayfasında farklı 
temalara değiniyor. Çevre 
sorunlarına çözüm üretmekten 
kendi okullarını tasarlamaya 
kadar, çeşitli kazanımların 
edinilmesine katkı sağlıyor. 
Müzik aletleri icat etmek, 
Mars’ta araştırma yapmak ya da 
sihirli kalemle hayalleri kâğıda 
dökmek, sadece birkaç örnek. 

1980 yılında 
Adana’da doğdu. 
Yüksek lisansını 
psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik 
bölümünde yaptı. En 
büyük hayali çocukların 
yaratıcılığına rehberlik etmek 
olan yazar, hâlen rehber 
öğretmen ve aile danışmanı 
olarak çalışıyor. 

Akıl Fikir Kitabım
Gerek bireysel olarak gerekse sınıf ortamında çocukların nitelikli zaman 

geçirmelerine destek olan Akıl Fikir Kitabım, merak tetikleyen sorular sorarak 
çocukları düşünmeye, araştırmaya ve kendi fikirlerini tasarlamaya teşvik diyor

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Sizce dünyamızı olumsuz etkileyen, 
çevremize zarar veren olaylar nelerdir? 
Bu olaylar ile ilgili olarak kitaba ne 
eklemek isterdiniz?

2. Mars’ta başka hangi araştırmalar 
yapmak isterdiniz?

3. Resim yapmanın, kitap okumanın, 
sergilere katılmanın, müzeleri 
gezmenin, bir şey icat etmek ile ilişkisi 
nedir? Bilim, diğer alanlardan nasıl 
beslenir?

4. Cep telefonu hayatımıza girmeden 
önce insanlar birbirleriyle nasıl iletişim 
sağlıyorlardı? Günümüzde cep 
telefonları olmadan birbirimizle nasıl 
iletişim kurarız?

5. Sosyal sorumluluk nedir? Türkiye’de 
uygulanan sosyal sorumluluk 
projelerine örnek verir misiniz?

1. Dünyadaki ve Türkiye’deki tarihi, 
botanik veya bilim müzelerinden birini 
seçip içlerinde sergilenen eserlerden 
bahseden bir sunum hazırlayın.

2. Yazı bulunmadan önce insanlar 
nasıl iletişim kuruyordu? Geçmişten 
günümüze iletişim biçimlerine dair 
görsel destekli bir tarih şeridi hazırlayın.

3. Çevre kirliliğinin önüne 
geçecek, doğa ile dost bir icat 
yapacak olsaydınız ne yapardınız? 
Projelendirin. Proje adı, süresi 
ve projede yer alacak kişilerin 
görevleriyle, çalışmayı detaylandırın.

4. Savaş yüzünden evlerini terk etmek 
zorunda kalan insanları anlatan 
resimler çizin. Çizdiğiniz resimleri okul 
panosunda sergileyin.

Konu: 

Başvuru, 120 sayfa
2, 3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Bilim ve Teknoloji, Güzel Sanatlar, 
Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme, Merak ve Araştırma

Yazan: Aygül Yılmaz
Resimleyen: Güneş Bloedorn

Aygül  
Yılmaz

• Geniş kapsamlı 
etkinliklerle, çocukların 
hayal güçlerini 
zenginleştirmelerine ve 
girişimci olmalarına  
katkı sağlıyor.

• Edebiyattan sanata, 
spordan tasarıma, zengin 
temalarıyla, her çocuğun ilgi 
alanına hitap edebiliyor. 

• Araştırma, çözüm 
üretme gibi süreçlerle ilgili 
plan ve program yapma 
gibi kazanımların elde 
edilmesini teşvik ediyor. 

• Empati kurma, başkalarıyla 
işbirliği yapma gibi olumlu 
davranışları pekiştiriyor. 
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