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Serge Tisseron’un 
Katkılarıyla Hazırlanmıştır
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İçinde bulunduğumuz kriz ortamında farkında olmadan kullanmaya 
alıştığımız korkutucu sözcükler var: afet, ölüm, kıtlık... Her gün 
ekranımıza yansıyan, koruyucu kıyafetleri içinde dalgıçlara benzeyen 
çalışanlar veya rafları bomboş kalan süpermarketler gibi korkunç 
imgelerden bahsetmiyoum bile! Çocuklarımız da bunları görüyor ve 
dile getirdiğimiz endişeleri duyuyor. 

O halde çocuklarımıza elimizi uzatalım ve güvenlerini tazeleyelim. 

Sağlık çalışanlarının kahramanlıklarının ve temel ihtiyaçlarımızı 
karşılamak için kendilerini tehlikeye atan işçilerin adanmışlıklarının 
altını çizelim. Yardımlaşmayı, dayanışma içinde olmayı ve empati 
kurmanın değerini hatırımızda tutalım. 

Ve sonra, çocuklarımıza bütün bu yaşananlardan ne anladıklarını soralım. 
Onları neler olabileceğini hayal etmeye ve durumu nasıl algıladıklarını 
çizmeye davet edelim. Çocuklarımızın deneyimlerini, korkularını ve 
umutlarını bize anlatmaları için yaptığımız bu davet ile onları, hem 
bu yaşananlara daha duyarlı olmaya çağırmış oluyoruz, hem de onların 
hayal kurma, anlatım ve sosyal becerilerini geliştiriyoruz.

Kısacası, Oscar’ın annesinin dediği gibi, çocuklarımızı kendilerini ve 
bizi iyi anlamaları için yüreklendirmek istiyoruz. 

Ailece mutlu okumalar diliyorum. 

Serge Tisseron

Serge Tisseron, psikiyatrist olarak 
hizmet vermektedir. Aynı zamanda 
psikoloji alanında doktora sahibi 

bir araştırmacı ve Fransız Teknoloji 
Akademisi üyesidir. Tisseron 2007 
yılında çocukların teknolojik aletleri 

kullanım sürelerini düzenleyen 
“3-6-9-12 Kuralı” adlı bir kılavuz 
hazırlamıştır. Ayrıca, çocuklarda 

empati gelişimi için Jeu de Trois 
Figures adlı bir drama etkinliği 

geliştirmiştir. Avrupa Birliği onaylı 
bu program anaokulu ile altıncı sınıf 

arasında eğitim gören çocuklar  
için tasarlanmıştır.
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Oscar ve Zoe çok iyi arkadaşlar. Hatta çok çok 
iyi arkadaşlar. Aileleri de arkadaş. Her Çarşamba 

öğleden sonra ve bazen Cumartesi günleri görüşürler. 
Bu günlerde Oscar ve Zoe birlikte oyun oynarlar. 

Kutu oyunları oynarlar. Tebeşirle çizim yaparlar.  
Ve dışarıda korsancılık oynarlar.  
Neredeyse hiç kavga etmezler.  

Oscar ve Zoe aynı yaştalar. Aslında Zoe Oscar’dan iki 
gün büyük ve onun bunu unutmasına hiç izin vermiyor.  



Oscar ve Zoe, parkta define avı oynuyorlardı. Oscar define 
avını çok severdi, hatta korsan temalı bir doğum günü partisi 
planlıyordu. Zoe, kafasını kaşıyarak Oscar’ın define haritasını 
anlamaya çalışıyordu. “İyi şanslar Zoe, bu define gerçekten 
çok değerli!”

“Bir korsan kılıcı mı?”
“Söylemiyorum!”

“Jelibon Ayıcık mı?”
“Söylemiyorum!”

“Buldum! Futbol topu mu?”
“Söylemiyorum!”

Oscar “Zoe, tahmin etmeyi bırak da aramaya başla!” diyerek 
parkı gösterdi. 
Zoe haritayı kullanarak parkta zikzaklar çizerken Oscar da 
bağırıyordu, “Sıcak, daha sıcak! Soğuk - hayır sıcak, yanıyor!”
Zoe birden çalılarda bir şey gördü. 
“Buldum!” Çantayı açtı ve iki tane kurabiye buldu. 
Çimenlere oturup kurabiyeleri yemeye başladılar. 
“Doğum günün için sabırsızlanıyorum Oscar!” 

O sırada iki çocuk koşarak yanlarından geçtiler. “Okul tatil, okul 
tatil!” diye bağırıyorlardı. Oscar ve Zoe yerlerinden sıçradılar 
ve haber doğru mu diye sormaya gittiler. Oscar “Baba, haber 
doğru mu?” diye sordu.
Parkta oturan bütün aileler telefonlarını kontrol ediyorlardı. 
“Herhangi bir resmi bilgi bulamıyorum. Eve gidip annenle 
konuşmak istiyorum. Hadi gidelim çocuklar.”
“İnsanları hasta eden virüs yüzünden mi?” diye sordu Oscar.
“Galiba öyle, bu işi iyice anlamak istiyorum,” dedi babası. 
Oscar ve Zoe okul tatil olacak mı diye meraklanıyordu. Sekerek 
Oscar’ın evine doğru yola çıktılar. 



Yolda giderken Oscar Zoe’ye baktı, “Bence solucan şeklinde 
bir pasta çok havalı olur.” dedi. Solucan yiyormuş gibi ağzını 
şapırdattı. 

“Çok iyi fikir Oscar! Bir Solucan Pasta!” diye şakıdı Zoe. 

Eve girince Oscar’ın gizli kalesine koştular. Parti hakkında daha 
çok konuşmak istiyorlardı. 

Oscar “Daha fazla define haritasına ihtiyacımız var.” dedi. 

“Evet ve müzik! Korsan müziği,” dedi Zoe. 

“Oyuncak ayı büyüklüğünde jelibon ayıcıklar bulabilir miyiz?” 
Bu fikre ikisi de güldüler. 

“Biraz abartmadın mı Oscar?” diye kıkırdadı Zoe. “Ama istersen 
ben herkes için kurabiye pişirebilirim.” 

O anda Oscar’ın annesi ve babası odaya geldiler. 

“Kalenize girebilir miyiz?”

“Giriş onaylandı.” Zoe öne eğilerek onları içeri aldı. 

Oscar’ın ablası Lucy de koşarak geldi. 

“Beni de toplantıya alın!” 

Zoe’nin annesi ve babası sakince durumu anlattı. Az önce haberleri 
kontrol etmişlerdi ve okullar bir kaç hafta tatil edilmişti. 

“Buraya bakın. Devletin internet sitesi her şeyi açıklıyor. Ayrıca 
okul müdüründen de durumu açıklayan bir e-posta aldık.” 

“Neee?” Zoe ve Oscar eğilerek telefonun ekranına bakmaya 
başladılar. 

Oscar’ın annesi ailece evde kalmaları gerektiğini anlattı. “Oscar, 
partiyi iptal etmemiz gerekiyor.”

Oscar, “Ama anne, söz verdiniz!” diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Oscar’ın anne ve babası parti için üzgün olduklarını söyledi. 
Ama diğer insanları da düşünerek evde kalmaları gerekiyordu; 
çünkü bir sürü insan hasta oluyordu. Eğer herkes evde kalırsa, 
hepimiz güvende olacağız diye devam etti Oscar’ın annesi. 

“Eğer evde kalırsak virüsü başkalarına bulaştırmayız.” dedi. 

“Zoe, annen seni almaya geliyor.” 

“Anlamıyorum! Bu partiyi uzun zamandır planlıyorduk ve çok 
çalıştık. Bu haksızlık!” dedi Zoe, ağlayarak.  

Oscar’ın babası oğlunu büyük bir sefkatle kucakladı ve partiyi 
daha sonra yapabileceklerini söyledi.  

Oscar burnunu çekerek “Sanırım arkadaşlarım virüs gittikten 
sonra süper korsan partime gelebilir.” dedi.
Ablası Lucy de Oscar’ı kucakladı. “Tabletimi seninle paylaşabilirim, 
böylece arkadaşlarınla görüşebilirsin. Üzülme. Doğum günün için 
özel bir kutlama bulacağız.”
Oscar ablasına bakarak, “Lucy gerçekten mi? Tabletini benimle 
paylaşacak mısın?” dedi.
“Lafı mı olur ufaklık! Beraber olamasanız da Zoe’yle oynamanıza 
yardım edeceğim.”
“Gizli mesajlar gönderebilir miyiz?” diye sordu Zoe. “Bu eğlenceli 
olurdu!”
Oscar akan son gözyaşını da sildi. “Birbirimize mesajlar 
göndereceğiz, telefonda konuşacağız ve yine define avı 
oynayacağız!” 
Zoe heyecanlandı. “Hatta kartpostallar yapar, birbirimize 
göndeririz!” dedi. 



Oscar’ın babası gülümseyerek “Önümüzdeki haftalarda bize 
yardımcı olacak bir sürü araç gereç var. Bir çaresini buluruz.” 
dedi. 
“Annen gelmeden önce bir kurabiyeye daha ne dersin Zoe?”
Oscar ve Zoe gülümseyerek “Nefis! Kurabiyelere kim hayır 
diyebilir!” dedi. 
“Oscar, senin partini planlamaya devam edelim. Plan yapmayı 
seviyorum. Hem gerçekten de oyuncak ayı boyunda jelibon 
ayıcıklar istiyorum." İkili kıkırdayarak mutfağa doğru koştular. 
Büyük vedadan önce kurabiyelerini yemek istiyorlardı. 

3	Oscar’ın babası bir söylentiyi doğru mu diye kontrol    
 etmek istedi. Bu söylenti neydi? 

3 Oscar’ın babası okulların gerçekten tatil edildiğini nasıl   
 öğrendi?

3 Oscar ve Zoe bu duruma önce üzüldüler. Sen nelere   
 üzülürsün?

3 Ailen ve sen son zamanlarda neleri iptal ettiniz? 

3 Oscar’ın ailesi partinin neden iptal olduğunu söyleyince   
 Oscar ve Zoe çok anlayışlı davrandı. Sen hangi durumlarda  
 onlar gibi anlayışlı ve cesur davranıyorsun?

3 Lucy tablet konusunda yardım edeceğini söyledi.    
 Sen, aile ve arkadaşlarınla görüşmek için hangi araçları   
 kullanıyorsun? 



Aktiviteler



Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar





Kendi kurabiyeni 
pişir! 



Oscar ve Zoe’nin kendilerini meşgul etmek için yeni 
etkinlikler bulmaları gerekecek. Şimdiden bir kaç 

etkinlik buldular bile! 
Siz de eğlenmek için:

Bir kale inşa edebilir,

“Sıcak-Soğuk” oyunu oynayabilir,

“Yerde Lav Var” oyunu oynayabilir, 

“Dokun ve Hisset” gibi tahmin oyunları 
oynayabilir,

Çizim ve boyama yapabilir,

Ya da yeni arkadaşlar edinebilirsiniz...
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