
STRATEJİK 

KURTARMA OYUNU

3, 4 ve 5. SINIFLAR

Arkadaşlık, Büyüme ve 

olgunlaşma, Dayanışma

Kerem Işık’ın kaleme aldığı “Özgür Çocuklar” 
dizisinden hareketle, ilham verici bir dayanışma ve 
direniş örneğinin sergileneceği, etkinliğe katılacak 
öğrencileri tek bir hedefe kilitleyecek, keyifli bir 
stratejik kurtarma planı oyunu. 

“Özgür Çocuklar 
Görev Başında”

Kerem Işık’la

Kerem 
Işık
İzmir’de doğdu. 
Öyküleri Kitaplık, 
Varlık, Notos Öykü, 
Eşik Cini, Özgür 
Edebiyat dergilerinde 
yayımlandı. 2010 
yılında okurla buluşan 
ilk kitabı Aslında 
Cennet de Yok’un 
ardından 2012 
yılında kaleme aldığı 
Toplum Böceği adlı 
yapıtıyla Haldun 
Taner Öykü Ödülü’ne 
değer görüldü. Fırsat 
buldukça “Tek Kişilik 
Azınlık” başlıklı blog 
sayfasında edebiyat ve 
felsefeye dair yazılar 
paylaşmaya devam 
ediyor.  

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Hayal kurma ve yaratıcı çözüm 
önerileri üretme yeteneklerini 
geliştirirler.

  Okudukları kitaptan 
kurgulanarak oluşturulmuş bir 
strateji oyunu üzerine düşünme, 
tartışma ve yorum yapma olanağı 
elde ederler.

  Grup çalışması deneyimi 
kazanarak ortak bir sorunun 
üstesinden gelebilmenin yollarını 
ararlar.

  Topluluk önünde söz alma, fikir 
belirtme becerilerini artırırlar.

  Empati duygularını geliştirerek 
kendilerini kitabın bir kahramanına 
dönüştürürler.

  Kitabı, yazarıyla yeni baştan 
kurgulayarak farklı hikâyeler 
yaratmayı deneyimlerler. 

https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=93
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=108
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=108
https://www.tudem.com/kultur-yayinlari-liste.aspx?tema=367


Dünya üzerindeki dokuz ila on altı yaş arasındaki 
tüm çocukların, haklarını korumak ve özgürce 
yaşamak amacıyla üye olabildikleri gizli bir topluluk 
olan Özgür Çocuklar, yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya. Yeni bir lidere gereksinim duyan topluluğa, 
birileri yardım eli uzatıp yol göstermeli. Peki ama kim? 
Sorun odaklı hikâyesiyle çocukların dünyasına özgü 
çarpıcı bir dayanışma ve direniş öyküsü resmeden 
“Özgür Çocuklar” okurlarını rüyalarda buluşturuyor, 
fantastik serüvenlere çıkarıyor. 

Etkinliğin Akış Programı

ÖZGÜR ÇOCUKLAR-1    DAVETSİZ MİSAFİR

RESİMLEYEN: GÖKÇE YAVAŞ ÖNAL

Genç yazar Kerem Işık’ın ilk romanı
Özgür Çocuklar-1 Davetsiz Misafir, eğlenceli dili 

ve yaratıcı kurgusuyla bütün rüyaları 
canlandırmaya hazır!

Bu rüyaların bir anlamı olmalı!

Farklı çocuklar aynı rüyaları görüyor ve bütün 
rüyalarda o var: Şaşkın şaşkın bakan, kırmızı 

pardösülü, gizemli çocuk: Rubarba.

Rubarba’nın görevi çok önemli:
Özgür Çocuklar’ın lideri Barış’ı, yaklaşmakta olan 

yok olma tehlikesine karşı uyarmak.

 Liderlik mi? Özgür Çocuklar mı? Sıradan bir hayatı olan
sıradan bir çocuğa göre, bu ifadeler oldukça sıra dışı! 

Sonrasında yaşananlar ise fantastik ve komik!

KEREM IŞIK
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  İlgili etkinlik, sınıf ya da kütüphane ortamında, 
her oturumda en fazla 25-30 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en 
çok üç etkinlik düzenlenebilir.  

  Özgür Çocuklar Görev Başında, birbirini 
tamamlayan üç ayrı bölümden oluşmaktadır. 

RUBARBA’DAN MEKTUP VAR 
  Etkinliğe giriş niteliğindeki bu bölümde, 

Kerem Işık, kırmızı pardösüsü ve esrarengiz 
davranışlarıyla dikkat çeken Rubarba’dan  
gelen çok gizli bir mektubu paylaşır.

  Özgür Çocuklar Topluluğu, Uzaylılar tarafından 
deşifre edilmiş ve yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıyadır. Kimliği belirlenemeyen, sürekli şekil ve 
kılık değiştirerek farklı yerlerde beliren bir ÇocAV 
(Çocuk Avcısı) Dünya’ya gönderilerek topluluğa 
üye olan bütün çocukları tek tek ele geçirip 
uzaya kaçırmakla görevlendirilmiştir. İlk durağı 
Türkiye olan ÇocAV’ı henüz harekete geçmeden 
durdurabilmek için acil bir kurtuluş planı 
gerekmektedir. Üstelik Kamarot Sistemi çökmüş 
ve tüm iletişim bağları koparılmıştır.

ALARM ZAMANI
  Hareketli bir beyin fırtınasının 

gerçekleştirileceği bu bölümde, Rubarba’nın acil 
yardım çağrısına kayıtsız kalamayan öğrenciler, 

alarm durumuna geçerek topluluğun geleceğini 
kurtarmak için ortak bir kurtuluş planı hazırlar.

  Kaptan Kobarde ve Rubarba ile iletişim 
kurabilen tek insan olan Kerem Işık rehberliğinde 
harekete geçen öğrenciler, uzaylıların 
görevlendirdiği ÇocAV’la anlaşabilmek için farklı 
öneriler getirirler. 

ÖZGÜR ÇOCUKLAR GÖREV BAŞINDA
  Çocukların önerilerini zihin süzgecinden 

geçirerek telepati yoluyla doğrudan Rubarba’ya 
ileten Kerem Işık, hedefe kilitlenip Türkiyeli 
çocukları ÇocAV’dan kurtarabilmek için düşünsel 
bir cihaz geliştirir. Topluluğu tehlikeden koruyacak 
bu cihazın hangi maddelerden oluşacağı etkinliğe 
katılacak öğrencilerin tavsiyelerine göre şekillenir.
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