
MERAKO:

 Amaç: 
Merakın temel bir ihtiyaç olduğuna yönelik farkındalığı artırmak.

 Hedeflenen etki:
• Merak duygusu üzerine daha çok düşünülür ve daha çok konuşulur.
• Merak duygusunun temel ihtiyaçlardan biri olduğuna yönelik farkındalık oluşur.
• Merakın önemi görünür kılınır.

1. Öğrencilerle çember oluşturulup “Merak etmek yasaklanabilir mi? Yasaklansaydı sizce neler olurdu?’ 
sorusu üzerine sohbet  edilerek konuya ısınmaları sağlanır. 

2.Öğrenciler gruplar halinde oturtulur. Her gruba “Merako Hikayesi” dağıtılır veya öğretmen tarafından 
sınıfa okunur. Lise grubu için hikaye yerine merak konulu bir makale de dağıtılabilir.

3.Her grubun hikaye hakkında tartışıp bir ana fikir çıkarması istenir. Gruplar çıkardıkları ana fikirleri büyük 
grupla paylaşırlar. 

4.Öğrencilerden hikayenin baş kahramanı Merako’yu masalara dağıtılan çeşitli süsleme malzemeleriyle 
tasarlamaları istenir. Merako’nun gelişip büyüyebilmesi için merakla beslenmesi gerektiği söylenir. 

5.Merako’larını meraklarıyla besleyip, büyütebilecekleri vurgulandıktan sonra, merak ettikleri hakkında 
yazdıkları soruların, tasarladıkları ürünlerin sergilenebileceği bir köşe yaratılır. 

6.Son olarak boş kağıtlar verilerek insanlara merak etmenin önemini anlatacak bir slogan oluşturmaları 
istenir. Ve sloganlar bir panoya asılarak sergilenir.

Odaklanılan konu: Öğrenme Merakı  Kimlerle uygulanabilir? : Tüm sınıflar

Hazırlık Süresi: 30 dakika   Uygulama Süresi: 2 saat

 Gerekli malzemeler:

• Merako hikayesi
• Boya kalemleri, renkli ve 

beyaz A4 kağıtlar, oyun 
hamuru, kumaş parçaları, 
evalar, ip, düğme, 
boncuk, kağıt havlu 
ruloları, grapon kağıtları, 

 Öğretmene Not: 

Okul öncesi  için malzemenin kısıtlanması odağı dağıtmamak adına 
daha verimli olabilir.Her gün merakla besleme konusunda daha ayrıntılı 
planlama yapılarak müfredatla birlikte yürütülebilir. Uzun sürede 
uygulanmasi sonuçların somutlaşmasi adına verimli olabilir.

“Merako” etkinliği:



 MERAKO 

Bir varmış bir yokmuş bir zamanlar ülkelerin birinde çok despot ve kuralcı bir kral yaşarmış. 

Bu kral halkını yönetmeyi sadece yasak koymaktan ibaret sayar ve herkesin kendisi gibi 

düşünmesini ve hareket etmesini istermiş. Her gün sabah kalktığında ben bugün acaba neyi 

yasaklasam diye düşünürmüş. Bir sabah kalkmış ve küçükken nasıl bir çocuk olduğunu 

düşünmüş. Düşünmüş, düşünmüş fakat hatırlayamamış. Çok kızmış: 

-Nasıl yani? Demiş. Ben koskoca kralım nasıl hatırlayamam .  Merakımı ben gideremiyorsam 

kimse gidermesin. Bugün karar verdim ülkemde kimse artık hiçbir şeyi merak etmesin. 

Kral hemen muhafızlarına talimat vermiş. Ülkede hemen herkes birkaç gün içinde bu 

durumdan haberdar olmuş. Önce kimse ciddiye almamış fakat zamanla muhafızlar merak 

ettiğini fark ettikleri insanları alıp götürmüşler. Ve ne yazık ki kimse onlardan haber almamış 

çünkü artık korkularından merak etmeyi bırakmışlar. Zaman geçtikçe ülkede her şey daha da 

kötüye gitmeye başlamış. Ülkede hiçbir icat yapılmadığı için hayat zorlaşmaya başlamış. 

Çünkü insanlar yeni, bir icat nasıl olacak diye merak etmeye korkuyorlarmış. Hastalıklar 

artmaya başlamış, insanlar sebepsiz yere ölüyorlarmış. Bu arada kral bir şeylerin ters 

gittiğinin farkına varmış olsa da müdahale etmeye korkuyormuş. Bu arda kralın oğlunun gün 

geçtikçe rengi solmaya başlamış. Kral her ne kadar ülkesinde merak etmeyi yasaklasa da 

başka ülkelerde yasak olmadığı için oradan bir hekim getirmiş. Hekim çocuğu muayene 

edince teşhisini koymuş.  

-Çocuğunuz hiçbir şeyi merak edemediği için hayattan zevk almıyor. O yüzden artık merak 

etmesi lazım. 

Bunun üzerine kral sadece oğlunu merak etmesine izin vermiş kralın oğlu kısa sürede 

iyileşmiş. Kralın oğlu bir gün çok sıkılmış merakımı gidermek için biraz saray dışına çıksam 

iyi olacak demiş. Hava kararınca kıyafetlerini değiştirip şehre inmiş. Şehre inince gördükleri 

karşısında çok şaşırmış. İnsanların çok zor durumda olduğunu görmüş. Daha önceki gibi 

değilmiş hiçbir şey adeta şehrin ışıkları sönmüş.Bir evin kapısını çalmış kapı açılınca yoksul 

bir kadın başını uzatmış biraz yaklaşınca yerde hasta bir çocuğun yattığını görmüş: 

-Teyzeciğim neyi var küçüğün? Demiş. 

-Hiç merak etmedim oğlum. Sen de merak etme merak edenleri kral götürüyor. 

Gezdikçe insanların merak etmedikleri her şey için çok zor durumda olduklarını görmüş. Yeni 

yemekler yapılamadığı için insanlar yemek yemekten bile zevk almaz olmuşlar. Kralın oğlu 

bu duruma daha fazla dayanamamış. Tek tek evlerin kapılarını çalmış merak etmiş. Onların da 

merak etmelerini sağlamış. Muhafızlar hemen gelip onu yakalamışlar kıyafetlerini değiştirdiği 

için tanımamışlar.  Sonra onu kralın karşısına çıkarmışlar. Kral oğlunu görünce çok şaşırmış.  

Oğlu babasına: 

-Babacığım halkımıza bunu neden yaptın? Biz ne kadar özgürsek onlarda o kadar özgür 

olmalı. Merak etmek özgürlüktür. Halkımız çok mutsuz artık onları özgürlüklerine kavuşturma 

zamanı. 

Kral da durumun farkında olduğu için oğluna hak vermiş. Bunun üzerine kralın oğlu koşarak 

halkın arasına karışmış ve onlara: 

-Canım halkım merak edin. Merak etmek özgürlüktür. Özgürlük mutluluk demiş.  

Halk çok sevinmiş ve kralın oğluna yeni bir isim vermişler: 

-Yaşasın kahramanımız. Yaşasın Merako! 


