
MERAK KEDİYİ BESLER:

 Amaç: 

Öğrencilerin soru sormaktan çekinmeyeceği bir sosyal kabul ortamı yaratarak öğrenme merakını artırmak

 Hedeflenen etki:

• Merak edilenlerin özgürce ifade edildiği bir sınıf iklimi oluşur.
• Öğrencilerin merak ettiklerini araştırmalarına yönelik iç motivasyonları artar.
• Öğrencilerin yargılanmaktan korkmadan soru sorar.

1. Sınıfa “Meraklı Kediler” hikayesi okunur veya hikayenin ses kaydı dinletilir

2. Ayrılabilen süreye göreikaye ile gerçek hayatımız arasında bağ kuracak sorular sorulur ( Kediler neden 
yardım istiyor? İnsanlar neden merak eder? Kedilerin merakla beslenmesi sana neler hissettirdi? vb.) 

3. Hikayedeki “Meraklı Kedi” öğrencilerle birlikte veya  doğrudan öğretmen tarafından tasarlanabilir. 
Kediye bir  isim verilir.

4. Sınıftaki her çocuğa bir tane kart veya yapışkanlı kağıt dağıtılır.  Çocuklar, anonim bir şekilde bu 
kağıtlara merak ettiği bir soruyu yazarak meraklı kedinin kuyruğuna yapıştırır.

5. Bir hafta sonunda, öğretmen tarafından sorular toplanır. Öğretmen kura yöntemiyle sorulardan birini 
seçer ve bir hafta boyunca  “İyi akşamlar!” veya “Günaydın” yerine seçilen sorunun kullanılacağını söyler. 
Söyledikleri kişilerden gelen cevaplar toplanabilir fakat cevap bulmak zorunlu değildir.

7. İsteğe göre farklı etkinlikler de denenebilir. Kura ile çekilen bir soru haftanın araştırma sorusu olarak 
kullanılabilir. Fakat bu süreç zorunlu tutulmaz; gönüllük esasına dayanır. 

8. Etkinliklerden sonra tüm sınıfın katılımıyla paylaşım çemberi gerçekleştirilir. Hem sorular hakkında 
hem de etkinlik hakkındaki duygu ve düşüncelere yönelik paylaşım yapılır ve geri bildirim alınır.

Odaklanılan konu: Öğrenme Merakı  Kimlerle uygulanabilir? : Tüm sınıflar

Hazırlık Süresi: 15 dakika   Uygulama Süresi: 2 hafta

 Gerekli malzemeler:

• Meraklı Kediler hikayesi
• Renkli karton, keçe, 

yapıştırıcı, hareketli 
gözler, boya kalemleri, 
keçeli kalemler

• Yapışkanlı kağıt

 Öğretmene Not: 

• Merak edilenlere karşı olumsuz bir davranışta bulunulmasının 
önüne geçilmelidir. Soru yazmaktan çekinen öğrencileri sürece 
dahil etmek için herhangi bir zorlama yapılmaz. Öğretmenin de 
kendi merak ettiği soruları asması önemlidir. Soruların yazılacağı 
kartları hazırlamak, tasarım yapmak gibi görevleri çocukların 
yapması motivasyonu artıracaktır. Her sorunun değerli olduğunun 
öğretmen tarafından hissettirilmesi önemlidir.

“Merak Kediyi Besler” etkinliği:



MERAKLI KEDİLER HİKAYESİ 

 

Meraklı kediler ülkesinde kediler, merakla sabahları uyanır, beslenecekleri yeni 

merakları bulur, merakla birbirlerini kovalar, merakla yollarda kaybolur, o yol onları nereye 

çıkaracaksa takip ederlermiş. Merak ile beslendikçe kuyrukları uzarmış. Ülkedeki tüm kediler 

haftanın son günü büyük bir çemberde toplanıp merak ettiklerini birbirlerini anlatır, 

kuyruklarını sallarlarmış, meraklarıyla eğlenir kahkahalara boğulurlarmış. Birbirlerinin 

meraklarından beslenir, meraklarını büyütürlermiş. Günler, haftalar, aylar hatta yıllar geçmiş, 

büyük çemberde yapılan buluşmalara meraklı kediler katılmamaya başlamışlar. Sordukları 

soruların peşine düşmemeye başlamışlar. Hala sorularının peşinden giden kediler de varmış. 

İşte onların aklında tek bir soru varmış: “Acaba neden eskisi gibi büyük çembere gelmiyorlar?” 

Hemen sorularının peşine düşmüşler. Binalar, sıra sıra evler görmüşler. Pencerelerinde hiç 

kımıldamadan duran, o da ne?: “Kuyruksuz Kediler”  

 

Hemen pencereye yaklaşmışlar ve sormuşlar:  

“Seni büyük çemberde göremiyoruz. Çok merak ettik. Neden gelmiyorsun?” 

Penceredeki kedi cevap vermiş:  

“Orada anlatacağım bir şey kalmadı. Merak ediyorum aslında ama sorularımın peşine 

düşemiyorum. Sahibim nereye gitmemi istiyorsa oraya gidebiliyorum Evdeki eşyaların altında, 

kutuların içinde ne var merak ediyorum, ya çok ağırlar ya da kapalılar. Özellikle bir oda var 

hep kapısı kilitli girmeme izin vermiyorlar. Tek bir şey yiyebiliyorum o da “mama” onu da ne 

zaman verirlerse o zaman yiyebilirim. Bir gün sorularımın peşine düştüm, gizlice evin 

duvarlarını aştım ama bahçenin duvarlarını aşamadım. Böylece sorularımın peşine düşmekten 

vazgeçtim. Kuyruğumda yok oldu.” 

Duyduklarına inanamayan kedi sesi titreyerek cevap vermiş: 

“Bir gün meraklarımızın peşine düşmeyi bırakırsak beslenmeyen kuyruğun yok olabileceğini, 

birbirimizle konuşamayacağımızı, haberleşemeyeceğimizi söylemişlerdi. Doğruymuş.” 

“Ama bunun bir çözümü olmalı.” dedi diğer kedi. 

“Büyük çemberde bu olayı paylaşacağız ve senin gibi kuyruğu yok olan kediler için bir çözüm 

arayacağız.” diyerek oradan ayrıldılar. 

Büyük çember günü geldiğinde düşünmüşler, taşınmışlar, araştırmışlar. “Dünyada bizim gibi 

merak eden, sorularının peşine düşerek büyüyebilen kim var?” sorusunu sormuşlar. 

İçlerinden biri heyecanla “Buldum!” demiş. “Çocuklar! Çocuklarda bizim gibi sorularının 

peşine düştükçe besleniyorlar. Onlar bize yardım edebilirler.” 

Heyecanla “Tabii ya!” demişler. Çocuklara hep birlikte bir mektup yazmışlar: 

Sevgili çocuklar, 

 

Bu ülkedeki kedilerin hepsi sizler gibi çok meraklıydı. Sorularının peşinden patilerini 

savurarak giderlerdi. Biliyorsunuz kediler kuyrukları ile birbirleriyle haberleşiyorlar. Buradaki 

kedilerin kuyrukları yok oluyor. Onları ancak sizin meraklarınız besleyebilir. Bir hafta boyunca 

sorduğunuz her sorular onların kuyruklarını uzatacaktır. Bir kedi tasarlamanızı ve sorularınızı 

o kedinin kuyruğuna takmanızı istiyoruz. Cuma günleri büyük çemberde toplanıp 

meraklarınızla eğlenmenizi, meraklarınızın peşine düşmenizi, meraklarınızı birbirinize sorarak 

meraklarınızdan beslenmenizi istiyoruz. Bize yardım eder misiniz? 

 

İmza: Meraklı kediler. 

 


