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ANLAŞALIM MATERYALİ NEDİR?

Bu materyal seti anlaşmazlık vaka kartları ile anlaşmaz-
lıkla bağ kurma posterinden oluşur. Sınıf Çemberi Kılavuzu’nun 
anlaşmazlık çözümünü konu alan haftalarını desteklemek için 
üretilmiştir. Anlaşalım adını verdiğimiz bu materyal seti, Sınıf 
Çemberi’nde kullanılabileceği gibi sınıf ikliminin ihtiyaçları uya-
rınca Sınıf Çemberi dışında da kullanılabilir. 

Bu materyal setinin arka planında anlaşmazlık, ihtiyaçları 
karşılama yollarının çatışması olarak tanımlanır ve bu durum 
yeni öğrenmeler için bir fırsat niteliği taşır. Dolayısıyla anlaş-
mazlık ilişkilerin doğal bir parçası olarak görülür. 

Anlaşmazlıkla Bağ Kurma Posteri’nin amacı, anlaşmazlık 
çözümü için barışçıl bir yol sunan sorular ile çocukları tanıştır-
mak ve anlaşmazlıkla bağ kurmalarını desteklemektir.

Vaka kartlarının amacı, anlaşmazlıklar üzerine düşünme-
nin ve konuşmanın, ihtiyaçlarımızı karşılama yollarına dair yeni 
farkındalıklar kazanmak ve birbirimizle yeniden bağlantı kurmak 
için bir fırsat olduğuna dikkat çekmektir.

Anlaşmazlıkla Bağ Kurma Posteri’nin kullanımına dair et-
kinlikler Sınıf Çemberi Kılavuzu’nun 14.-17. haftaları arasında de-
taylı olarak  yer aldığı için bu kitapçıkta çoğunlukla vaka kartları 
ve kullanımına dair bilgiler yer almaktadır.
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ANLAŞALIM MATERYALİ NE DEĞİLDİR?

Olayların sonucuna öğretmenin karar verebileceği bir mater-
yal değildir.

Bu materyaldeki amaç çocukların kartlar üzerindeki olay, 
duygu ve ihtiyaçlar üzerine düşünmesi ve ihtiyaç karşılama yol-
ları geliştirmesidir. Öğretmenin çatışmalara dair yönlendirme 
yapmak yerine çocukların fikirlerine alan açması beklenmekte-
dir.

Bir çocuğun diğer çocuktan özür dilemesini destekleyecek bir 
materyal değildir.

Anlaşmazlık çözüm yollarından, haklı ve haksızın üzerin-
den kurulan bir alan değildir. Anlaşmazlık yaşanılan durumlarda 
özür dilemek stratejilerden sadece biri olabilir. Her çocuk bu 
yolu tercih etmeyebilir. Bu vaka kartlarıyla birlikte iki çocuğun 
da duygu ve ihtiyaçlarını karşılayacak ortak bir yol bulmalarına 
alan açılmalı, çocuklar bu yönde desteklenmelidir.

Tek bir doğruya ulaşmak için değildir.

Vaka kartlarında anlaşmazlığa neden olacak olaylar yer 
almaktadır. Amaç bu vakalar için bir doğru yol bulmak değildir. 
Kartlarda her çocuğun aynı vakayı aynı şekilde anlaması bek-
lenmemektedir. Çocuklarla bu kartlar üzerinden çalışma de-
neyimimizden biliyoruz ki, her bir kart çocuklar tarafından farklı 
yorumlanabilir. Amaç anlaşmazlıklarla bağ kurmak olduğundan 
her bir karta dair çocukların yorumda bulunmaları teşvik edilir.   
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Her çocuğun kendini ifade etme zorunluluğu olan bir çalışma 
değildir.

Vaka kartları üzerine çalıştığınız durumlarda her çocuğun 
fikrini paylaşması konusunda ısrarcı olmayın. Çocukların fikirle-
rini paylaşmamaya da hakkı vardır. 

‘’Yanlış’’ davranışların farkına vardırma çalışması değildir.

Kartlarda anlaşmazlığa neden olan ‘’itmek, yalan söy-
lemek, eşyalara zarar vermek, söz almadan konuşmak’’ gibi 
yorumlanacak eylemlerden bahsediliyor. Bu materyal seti ile 
amacımız, davranışların doğru ya da yanlışlığını tartışmaktan 
ziyade anlaşmazlığa neden olan davranışların altında yatan 
duygu ve ihtiyaçları konuşmak, buradan hareketle de herkesin 
anlaşılmasına destek olacak alanlar yaratmaktır.
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MATERYALLERİ KULLANMAYA NASIL BAŞLAYABİLİRSİNİZ?

Anlaşmazlıkla Bağ Kurma Posteri’ni  14. haftada ‘’Her za-
man anlaşmak mümkün mü?’’ çalışmasıyla beraber duygu ve 
ihtiyaç posterlerinin ortasına asınız. Duygu ve ihtiyaç posterlerini 
daha önce asmadıysanız şimdi asın. Kavramlar üzerine farkın-
dalığın ardından, anlaşmazlık diyaloğu sorularını çocuklarla 
paylaşarak anlaşmazlık çözümü için barışçıl bir yol ile tanıştırın. 
14. haftayı takip eden 15. 16. ve 17. haftalarda Anlaşmazlıkla Bağ 
Kurma Posteri’ni kullanacağınız etkinlikler bulunmaktadır.

Vaka kartlarını 15. haftada ‘’Anlaşmazlık Diyaloğuna Giriş’’ 
çalışmasıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu haftayı takip eden 
16. ve 17. haftalarda vaka kartlarını kullanacağınız etkinlikler bu-
lunmaktadır.

Bunun yanı sıra materyalleri kullanmaya başlamadan 
önce kartlarda yer alan karakterler ile özdeşim kurabilmelerini 
desteklemek için aşağıdaki önerilerden yararlanabilirsiniz.

• Çocuklar kartlarda yer alan karakterleri çizebilirler.

• Öğretmenler kartlardaki karakterleri hikayeleştirebilirler.

• Çocuklar kartlardaki  karakterler hakkında hikayeler ya-
zabilir.

• Kartlarda yer alan karakterlerle canlandırma yapılabilir.

• Anlaşmazlık çözümüne dair zihin ve kavram haritaları 
oluşturulabilir.
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MATERYALLERİ NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

1. Vaka kartlarını ne zaman kullanabilirsiniz?

• Sınıf Çemberi yaptığınız durumlarda;

Sınıf çemberinde anlaşmazlık ve anlaşmazlıkla bağ kur-
ma üzerine konuşmak istediğiniz zaman bu kartları kulla-
nabilirsiniz.

• Anlaşmazlık yaşanılan durumlarda;

Sınıf içerisinde yaşanan bir anlaşmazlık durumunda, ço-
cukların anlaşmazlıkla bağ kurmasını desteklemek için bu 
kartları kullanabilirsiniz.

Barış / Çatışma Çözümü Köşesi gibi alanlar oluşturma 
durumunda;

Sınıf içerisinde barış köşesi ya da çatışma çözümü gibi 
bir alanınız varsa kartları oraya bırakabilir, çocukların 
incelemesine alan açabilir ve kendi çatışmalarıyla bağ 
kurmalarına destek olabilirsiniz.

2. Hangi vaka kartını konuşacağınızı nasıl seçebilirsiniz?

• Çocuklar sıra sıra vaka kartlarını çekebilir ve bu şekilde 
konuşabilirsiniz.

• Çocuklar vaka kartlarını istediği gibi seçebilir ve kendini 
hazır hisseden çocuk konuşmaya başlayabilir.

• Süreci oyunlaştırabilirsiniz. Örneğin; bir ebe seçilir, gözleri 
bağlı şekilde ortadan bir vaka kartı seçer.

• Kartlar günlere bölünebilir ve her güne bir kart seçip kart-
lar üzerine konuşabilirsiniz.



6

3. Duygu ve ihtiyaç farkındalığı üzerine nasıl çalışabilirsiniz?

Duygu ve ihtiyaç farkındalığı üzerine derinlemesine çalış-
mak için Sınıf Çember Kılavuzu’nun duygu ve ihtiyaç farkındalığı 
haftalarını uygulayabilirsiniz. Bu materyaller özelinde ise vaka 
kartlarının arkasında yer alan soruları sorabilirsiniz. Vaka kartları 
arkasında yer alan sorular:

• (Kartta yer alan çocuk) ne hissetmiş olabilir?

• (Kartta yer alan diğer çocuk) ne hissetmiş olabilir? 

• (Kartta yer alan çocuğun) neye ihtiyacı var?

• (Kartta yer alan diğer çocuğun) neye ihtiyacı var?

Bu soruları sorduğunuzda çocukların duygu ve ihtiyaç 
listelerinden faydalanması için listeleri çocukların görebileceği 
bir yere koyabilirsiniz. Birbirimizin duygu ve ihtiyaçlarını duymak  
aramızdaki bağlantıyı güçlendirerek anlaşmazlıkla bağ kurma-
mızı kolaylaştırır. 

Vaka kartlarıyla çalışırken çocukların ihtiyaçları ile duygu-
ları arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini sağlayın. Bunun için beden 
farkındalığı üzerine çalışın. Sınıf Çemberi Kılavuzu’nda da yer 
alan ‘’Duygularımı Tanıyorum’’, ‘’İhtiyaçlarımı Tanıyorum’’ hafta-
larındaki aşağıdaki sorularla beden farkındalığı üzerine çalışa-
bilirsiniz.

• Bu duyguyu yaşarken bedeninde neler oluyor?

• Bu duyguyu bedeninin neresinde hissediyorsun?

Duyguların bedende hissedilmesi ile ilgili örnekler verin, 
gelen örnekleri çoğaltın.   

“Heyecanlanınca midemde hareketler oluyor”, “tedirgin 
olduğumda elim terliyor”, “öfkelenince daha hızlı nefes alıyo-
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rum” gibi…

• ….. ihtiyacını karşılayamadığında bedeninde neler oluyor?

• ….. ihtiyacını karşıladığında bedeninde neler oluyor?

4. Anlaşmazlıkla nasıl bağ kurabilirsiniz?

Bu vaka kartlarının ve posterin amacı, çocukların an-
laşmazlıklarla bağ kurmasını desteklemektir. Anlaşmazlıkla 
bağ kurmak; diğer kişiyi duymaya, anlaşmazlığa neden olan 
durumdaki duygu ve ihtiyacı anlamaya çabalamaktır. Anlaş-
mazlıkla bağ kurmak; anlaşmazlığa konu olan durumu gözlem 
ifadesiyle dile getirmenin ardından kişilerin  birbirlerinin duygu 
ve ihtiyaçlarıyla bağlantı kurdukları, bu farkındalıkla ihtiyaçlarını 
karşılayacak yolu buldukları ve aldıkları sorumlulukları netleş-
tirdikleri bir diyalog ile gerçekleşir. Vaka kartlarında çocuklar 
Doğa ve Mercan’ın duygu ve ihtiyaçlarının ne olabileceğine dair 
konuştuktan sonra ikisinin de ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde 
fikir yürütebilirler. Vaka kartının arkasında bu soru ‘’ Bu iki ihtiyacı 
da karşılayacak nasıl bir yol bulabiliriz?’’ şeklinde yer almaktadır. 

5. Kartlar hakkında konuşmayı nasıl çeşitlendirebilirsiniz?

Vaka kartlarında yer alan olaylar üzerine çocuklarla soh-
bet edebilir ve yaşanan olayları sorgulamalarını destekleye-
bilirsiniz. Aşağıdaki sorularla çocukların vaka kartları hakkında 
konuşmalarını çeşitlendirebilirsiniz.

• Bu olay daha farklı gelişmiş olabilir mi? 

• Bu anlaşmazlığı başka bir şekilde çözmek mümkün mü? 

• Bu yol anlaşmazlığı yaşayan herkesin anlaşılmasına yar-
dımcı oluyor mu?
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Vaka kartlarında ‘’Doğa ne hissetmiş olabilir?’’,  ‘’Mercan 
ne hissetmiş olabilir?’’ sorusuna gelen cevabı alarak ‘’Her zaman 
‘’öyle mi’’ hissederiz?’’ sorusunu sorabilir ve çalışmayı derinleş-
tirebilirsiniz.

Vaka kartlarında;

‘’Önce ben kullanacağım. Bana lazım.’’ kartı için derin-
leşme sorusu örneği:

• İhtiyaç nedir? Bir şeyin ihtiyaç olup olmadığını nasıl anla-
rız?

• İhtiyaç ve istek aynı şey midir? Bu iki kavramı birbirinden 
ayıran şeyler neler olabilir?

‘’O benim arkadaşım. Seninle oynayamaz.’’ kartı için 
derinleşme sorusu örneği:

• Arkadaş olmak sürekli yan yana olmak mıdır? 

• Aynı anda kaç kişiyle arkadaş olabiliriz?

• Birine arkadaş dememiz için ne gerekir?

‘’O çikolatamı yemediğini söylüyor.’’ kartı için derinleş-
me sorusu örneği:

• Gerçeklik nedir?

• Doğruluk nedir? 

• Birine bir şey sorduğumuzda doğruyu söylemiyorsa onun 
duygu ve ihtiyacı ne olabilir?

‘’Önce ben el kaldırdım. Birim!’’ kartı için derinleşme 
sorusu örneği:

• Aynı şeyi birden fazla kişi istiyorsa nasıl bir yol izlenebilir?

‘’Oyunu Nane kazandıysa ben oynamıyorum.’’ kartı için 
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derinleşme sorusu örneği:

• Neden oyun oynarız?

• Oyun oynarken kazanmayı nasıl tarif edersin? Kaybetme-
yi nasıl tarif edersin? Kaybetmek önemli midir?

‘’Zakkum bana ‘’senin boyun kısa’’ dedi.’’

‘’Çemen bana ‘’bunda ağlanacak ne var’’ dedi.’’

‘’Sakız bizim ne söylediğimizi anlamaz.’’

‘’Kekik bilmece oynayalım istiyor ama bence kelime 
bulmaca oynayalım.’’ 

Yukarıdaki 4 kart fiziksel, duygusal, kültürel ve düşünsel 
çeşitliliklerden bahsediyor. Bu kartlar üzerine çocuklarla konu-
şurken;

Bizi biz yapan bir sürü özelliğimiz var. Sizi siz yaptığını 
düşündüğünüz özellikleriniz neler? sorusuyla çeşitlilik kavramını 
somutlaştırmak mümkün. Çeşitliliğimiz, farklılıklarımızdan gelir. 
Farklılıklarımız bizi özel, biricik yapar (“sizi siz yapmanın” açılımı).

• Buradan hareketle

• Çeşitlilik ne demek? 

• Çeşitliliklerimiz neler olabilir?

• Çeşitliliklerimizle bir arada nasıl yaşayabiliriz? 

• Hepimizin, etrafımızdaki her şeyin aynı olduğunu hayal 
ederseniz, bu nasıl bir dünya olur?

• Ayrıcalıklarımız bazen gizli yerlerde saklı olabilir, onları 
görmek zor olabilir. Örneğin, gözlerinizin sağlıklı bir şekilde 
görmesinin bir ayrıcalık olduğunu düşünmüş müydünüz 
hiç? Ya da istediğiniz kadar zıplayabilmenizin, ya da ge-
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celeri bir yatakta uyumanızın? Bunları ayrıcalık yapan, 
bazı insanların bunlara sahip olmamasıdır. Sizce başka 
hangi ayrıcalıklarınız olabilir?

gibi sorularla konuyu derinleştirebilirsiniz. 
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Şükran ve Kutlama Çemberi Önerisi:

Farklılıklarımızı şükran ve kutlama kaynağı olarak yaşa-
mak için çocuklarla bir çember yapabilirsiniz. Çemberdeki her-
kes aşağıdaki sorularla birlikte kendine ve arkadaşına dair bir 
farklılık söyler. 

Sizi biricik yapan farklılıklarınız nelerdir?

Peki sizce arkadaşınızı biricik yapan onun farklılıkları ne-
lerdir? sorularıyla çember yapabilirsiniz. Çemberde söz alan kişi 
farklılıkları söyledikten sonra 

 ‘’….. olduğum için kendimi kutluyorum.’’ ‘’Arkadaşım …… 
özelliğe sahip olduğu için onu kutluyorum.’’ cümleleri ile sırasını 
tamamlar.
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