
“WONDER (MUCİZE)”  

FİLMİ ÜZERİNDEN EMPATİ ÇALIŞMASI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aşkalarının duygularını hissedebilmek 
ve bağ kurabilmek anlamına gelen 
empati kavramının gelişimine 
katkıda bulunmak amacıyla; 

okulumuz Rehberlik Servisi olarak, geçtiğimiz 
haftalarda Mucize (Wonder) adlı filmi 4. 
5.sınıflarımız ve 6.7. sınıf öğrencilerimizle ayrı 
dersler halinde izledik.  Film üzerinden 
analizlerle ideal okul iklimi üzerine rehberlik 
çalışmasında bulunduk.  Sosyal sorumluluğun 
ağır bastığı film, yüzünde ciddi bir deformasyon 
bulunan Auggie’ nin evdeki öğretim hayatının 
bitip ilk defa gerçek anlamda okula gidişiyle dış 
dünyaya ve arkadaş ortamına kendisinin normal 
bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışmasının 
öyküsüdür. Wonder filmi, standart bir Amerikan 
filminde sıkça rastlayacağımız ”Bullying” yani 
‘Akran zorbalığı’ kavramıyla nasıl başa 
çıkılacağını anlaşılabilir bir yolla seyirciye 
yansıtmaktadır. Filmin ana karakteri 5.sınıf 
öğrencisi August, akran ilişkilerinde karşılaştığı 
zorlukları saf ve temiz kalpli yaklaşımıyla nasıl 
aştığına tanık olurken, olaylar karşısındaki 
pozitif tavrıyla tüm izleyicilerin de sempatisini 
kazanıyor. 
Öğrencilerimiz için ilgi çekici sahnelerle dolu 
olan filmi izlerken ara ara sahneleri durdurarak 
öğrencilerimize aşağıdaki soruları yönelttik: 
 

‘’August yeni insanlarla karşılaştığında 
yüzlerine bakmak yerine çok hızlı bir 
şekilde başka yerlere bakmaktadır. 
Benzer durumlarla karşılaştınız mı? Bu 
hareketleri nasıl açıklıyorsunuz?’’ sorusuna 
cevaben öğrencilerimiz aktif ve güzel bir 

katılımda bulunarak uygun cevaplar verdiler.  
‘’Sizce film neden ‘’Mucize’’ adını almış?’’ 
şeklinde hazırladığımız başka bir soru film 
bittikten sonra soruldu ve öğrencilerimizin ne 
kadar dikkatli bir şekilde filmi izledikleri ölçüldü. 
 

‘’Haklı olmakla nazik olmak arasında 
seçim yapacaksanız, nazik olmayı seçin’’. 
Bu cümlede bahsedilen ‘’nazik olmak’’ ve 
‘’haklı olmak’’ arasında bir seçim 
yapmanız gerekseydi tercihinizi 
hangisinden yana kullanırdınız? Neden?’’ 
sorusuna ise; öğrencilerimizin hemen hemen 
hepsi nazik olmayı tercih ettikler ve bu 
tercihlerini sebepleriyle birlikte güzel bir şekilde 
ifade ettiler. Bazı öğrencilerimiz bu tercihlerini; 
‘Haklı olsak bile nazik bir şekilde kendimizi ifade 
edemezsek haksız duruma düşebiliriz’ diyerek 
açıkladılar. 
 

‘’Herkesin kendini iyi hissetmesi için bir 
okul ortamı nasıl olmalıdır?’’ sorusuna 
öğrencilerimiz ‘’Birbirimize karşı saygılı 
olduğumuz, hoşgörülü davrandığımız ve en 
önemlisi karşımızdaki kişiyle empati 
kurduğumuz okul ortamı’ şeklinde cevaplar 
verdiler. 
Öğrencilerimizin aktif katılımlarıyla verimli ve 
güzel geçen bu etkinliğimizin;  öğrencilerimizin 
düşünce biçimlerine etki edebilmesi ve 
ilişkilerinde hoşgörü, merhamet duygularına 
katkıda bulunabilmesi umuduyla.. 

 
Özel İstanbu Koleji 

Rehberlik Servisi 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
19.03.2018 Pazartesi 
 

10:30 Bahar Bayramı etkinliği, 
 fidan, ağaç, çiçek dikimi 
14:00 Caz Gitaristi Bilal Karaman  
 İle söyleşi (Gr567) 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
  (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
20.03.2018 Salı 
 

08:40 Matematik 1.s.(Gr45678) 
09:50 Yüzme (Gr3) 
10:00 Y.Havacılık Müz. gez.(Gr1) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K. 
 
21.03.2018 Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis (Preschool) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

22.03.2018 Perşembe 
 

09:50 SİS  (Gr2345678) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı  
 
23.03.2018 Cuma 
 

08:40 Sosyal Bilgiler I.S.(Gr4567) 
08:40 TC İnk.T. Ve Ata. I.S.(Gr8) 
10:00Çocuk tiyatrosu- Su Damlası  
 Müzikali (Gr23) 
13:10 Bireysel Destek Programı (Gr8) 
14:00 Dağcılık Sporu Tanıtım  
 Gezisi (Gr567) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 
24.03.2018 Cumartesi 
 

08:50 Destek Programı (Gr678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
16:30 Class Day (Preschool, Gr1) 
 

GEÇEN HAFTANIN CEVABI 
8 Çocuğu vardır. 

 

HAFTANIN SÖZÜ 
Karanlıktan korkan bir çocuğu hoş 
görebiliriz. Yaşamdaki asıl trajedi; 

yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır 
PLATON 



“ORİGAMİ... NEDİR ORİGAMİ..? 

“NEW YORK CITY” ETKİNLİĞİ 

ağıt katlama anlamına gelen 

“Ori” ve “Gami” kelimeleriyle 

ifade edilen Japon kağıt 

katlama sanatıdır. Origami, 

Japon geleneksel kağıt katlama sanatı 

olmasına rağmen 

günümüzde sevilen sanat 

dalı haline gelmiştir. Kağıt 

yapımı 7.yy’da Japonya’ya 

yayılmıştır.  

Daha sonra kendine has ‘’ 

Washi’ geliştirilmiştir. İlk 

zamanlarda törenlerde 

süsleme olarak kullanılan 

Washi, hediyeleri sarmak 

için de kullanılmaya 

başlamıştır. 17.yy’da 

başlayan Edo döneminde 

halk arasında yayılmış, 

hediye üzerine kâğıttan 

çeşitli şekillerin yapılması 

yaygınlaşmıştır. 

Japon evlerinde kapılarda kâğıt 

kullanımının yaygın olmasından da 

anlaşıldığı gibi Japonlar kâğıttan çok 

hoşlanan bir millettir.  

Origamide katlamalar tesadüfi değil, bir 

geometri uyumuyla yapılıyor.Bu sebeple 

anaokulu ve ilkokul programımızda 

origamiye yer veriyoruz.Okul 

programımızda origami sanattan çok daha 

fazlası, geometriye giriş dersi olarak yer 

alır. Çocuklarımız, kâğıtları katlarken  

aslında bir karenin iki üçgen, bir 

dikdörtgenin iki kare ettiğini farkında 

olmadan öğreniyorlar. Anaokulu ve 

1.sınıfımızın sabit ders programında yer 

alan Origami geometrik 

kavramlarla çocuklarımızı çok 

erken yaşta tanıştırmak için 

bir kullandığımız araçlardan 

biridir.  

Çok severek işlediğimiz sihirli 

dersin öğretmeni Cheiko 

Adachi’nin Japan week 

etkinlikleri çerçevesinde 

kendi origami işlerini 

sergilediği sergiyi bu hafta 

öğrencilerimizle gezdik. 

Baharı tasvir ettiği bu 

sergide, Japon kültürünü ve 

sanatını biraz daha yakından 

tanıdık. Eserlerde geometriyi 

farklı eserlerde tekrar aradık ve 

matematiksel kavramların hayattaki 

izdüşümlerini hep beraber keşfettik.

nasınıfımızda her günümüz 

dolu dolu geçmeye devam 

ediyor. Yaklaşan Sınıf Günü 

etkinliklerimiz için çok sıkı 

çalışırken hem de tema 

tema programımızı en 

eğlenceli etkinliklerle 

işliyoruz. Anasınıfımızda 

temel amaç çocuklarımızı 

yormadan sıkmadan onların 

eğlenirken öğrenebileceği 

ve bütün sürecin içinde yer 

aldıkları etkinlikler bulup 

doğal öğrenme ortamları 

hazırlamaktır. Biz de bu 

doğrultuda çocuklarımızla 

her dersi keyifli bir şekilde 

işliyoruz. 

Geçtiğimiz haftalarda 

temamız ‘My Town’ idi. Biz 

bu doğrultuda birçok 

 etkinlik yaptık. Önce kendi 

yaşadığımız şehri inceledik. Ardından dünya 

şehirlerini araştırarak öğrendik. Çocuklarla 

birlikte seçtiğimiz bir şehrin panosunu 

oluşturmaya karar verdik. Paris, Londra,  

New York City gibi şehirlerden çocukların 

en çok merak ettikleri şehir olan New York 

City’yi inceledik. Bununla ilgili pek çok kitap 

ve kaynak araştırıp New York City’deki 

önemli turistik yerleri 

öğrendik.  

Bunun üzerine her çocuk en 

çok ilgisini çeken yerin 

resmini yaptı. Bu resimleri 

panomuza yapıştırdık ve 

görsel tasarımlarını yaptık. 

Böylelikle hem bireysel hem 

de grup çalışmasını aynı 

etkinliğin içinde kullanmış 

olduk. 

Çocuklarımız bu çalışmayı 

yaparken hem çok eğlendiler 

hem de merak ettikleri bir 

şehri araştırıp keşfetmiş 

oldular 


