
 

 

KIRMIZI BENEKLİ GÜZEL KELEBEK 

 Öğretmen her öğrenciye “Kırmızı Benekli Güzel Kelebek” yapacaklarını söyler ve 

öğrencilere renkli kartonlar, kırmızı elişi kâğıdı, yapıştırıcı ve makas dağıtır.  

 Öğrenciler kelebeklerini süslerler. Daha sonra her öğrenci kelebeğine bir isim verir.  

 Öğretmen öğrencileri halka şeklinde etrafında toplar; kelebeklerine ve kendilerine bir 

masal okuyacağını söyler.  

 Öğrenciler kelebeklerini ellerine alırlar ve masalı dinlemeye başlarlar.  

“Beyaz tüylü tavşan Boli günün ilk ışıklarıyla esnedi ve gözlerini kamaştıran güneşe 

dönerek gerildi. Bugün yapacağı çok iş vardı. Kızarma makinesinin düğmesine bastı, 

ekmeklerini kızarttı, üzerine tereyağını sürdü. Bir an önce kahvaltısını yapıp tarladan taze 

taze topladığı havuçları evlere dağıtmalıydı. Sıcak sütünü içti. Kızaran ekmeklerini yemesi 

için vakti yoktu. Onları çantasına koydu. Kapının önünde duran bisikletine bindi. Kuşlar 

cıvıldayarak ona eşlik ediyordu. Kırmızı benekli güzel kelebek Boli’ye selam verdi ve izin 

almadan burnuna kondu.(Öğrencilerden kelebeği burunlarına koyması ve hissettiklerini 

arkadaşlarıyla paylaşması istenir.) Boli kelebeğe sinirlense de bunu belli etmedi. Ona 

burnundan çekilmesi için rica da bulundu. (Yine öğrenciler kelebeği omuzlarına koyarlar ve 

hissettikleri sınıfla paylaşırlar) Kırmızı Benekli Güzel Kelebek “Af edersin Boli, önünü 

göremediğini düşünemedim.” dedi. Sonra kanatlarını çırptı, çırptı ve gitti, izin almadan 

Boli’nin omzuna kondu. Boli buna da çok sinirlendi. Kelebeğe belli etmek istemiyordu. 

Ona “Lütfen omzundan çekilir misiniz? Dengemi kaybetmek üzereyim.” dedi. Kırmızı 

Benekli Güzel Kelebek “ Ah af edersin Boli’ciğim! Dengeni bozduğumu düşünemedim.” 

dedi. Sonra kırmızı benekli kanatlarını çırparak Boli’nin omzundan uçtu uçtu uçtu ve 

Boli’nin mis gibi kokan ekmeklerinin üzerine kondu. Boli’den izin almadan ekmeğinin 

kenarından ısırdı. Boli çok sinirlendi, artık sabrı tükenmek üzereydi.” 
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 Öğretmen hikayenin sonunu öğrencilere bırakır. Sınıfta tartışma ortamı oluşturularak 

öğrencilere sorular yöneltilir.  

 Kırmızı benekli güzel kelebek Boli’den izin almadan onun burnuna konmasına 

Boli sinirlendi mi?  

 Boli’nin yerinde olsanız nasıl hissederdiniz?  

 Boli sabırlı biri mi? Kelebeğin bu durumuna şikâyetçi oldu mu? 

 Boli sabırlı olmasaydı kelebeğe nasıl davranırdı?  

 



 

 

 

 

 Sizin kelebeğiniz izinsiz ekmeğinizi yemeye başlasa siz nasıl hissedersiniz? 

 Kelebeğe nasıl davranırdınız? Böyle bir durumda sabırlı ve hoşgörülü olabilir 

misiniz? 

 Siz sabırlı biri misiniz? Sizin hayatınızda sabrınızı zorlayan kişiler var mı?  

gibi sorular yönelterek öğrencilerinin farkındalık oluşturmalarını sağlar.  

 Öğretmen öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri için yardımcı olur. Hikâyeyi okurken 

öğrenciler Boli’nin nasıl hissettiklerini anlamaları için kelebeklerini sırayla 

burunlarına ve omuzlarına koyarlar.  

 Sınıfta tartışma ortamı oluşturularak öğrencilerin çözüm bulmaları sağlanır.  

 Öğrencilere teşekkür edilerek etkinlik sonlandırılır.  

 


