
 

SEVGİ EVİ 

Adam yorgun argın eve döndüğünde 5 yaşındaki çocuğunu kapının önünde beklerken buldu. Çocuk 
babasına: 
-Baba bir saatte ne kadar para kazanıyorsun, diye sordu... 
 
Zaten yorgun gelen adam, 
-Bu senin işin değil, diye cevap verdi. Bunun üzerine çocuk: 
-Babacım lütfen, bilmek istiyorum, diye üsteledi. Adam: 
-İlla da bilmek istiyorsann, 20 milyon, diye cevap verdi. Bunun üzerine çocuk: 
-Peki bana 10 milyon borç verir misin, diye sordu. 
Adam iyice sinirlenip: 
-Benim senin saçma oyuncaklarına ve benzeri şeylerine ayıracak param yok. Hadi, derhal odana git ve 
kapını kapat, dedi. 
 
Çocuk sessizce odasına çıkıp kapıyı kapattı. Adam sinirli sinirli; "Bu çocuk nasıl böyle şeylere cesaret 
eder ?" diye düşündü 
Belki de gerçekten lazımdı... 
Yukarıya, çocuğunun odasına çıktı ve kapyıı açtı... Yatağında olan çocuğa: 
-Uyuyor musun, diye sordu. Çocuk: 
-Hayır, diye cevap verdi... 
-Al bakalım, istediğin 10 milyon. Sana az önce sert davrandığım için üzgünüm ama uzun ve yorucu bir 
gün geçirdim, dedi. 
 
Çocuk sevinçle haykırdı: 
-Teşekkürler babacığım... 
 
Ve hemen yastığının altından diğer buruşmuş paraları çıkardı. Adamın suratına baktı, yavaşça paraları 
saydı. Bunu göre adam iyice sinirlenerek: 
-Paran olduğu halde neden para istiyorsun? Benim, senin saçma Çocuk oyunlarına ayıracak vaktim 
yok, diye yeniden kızdı... 
 
Çocuk; 
-Param vardı ama yeterince yoktu, dedi ve yüzünde mahcup bir gülücükle paraları babasına uzattı: 
-İşte 20 milyon... Şimdi bir saatini alabilir miyim babacım?.. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Öğretmen bu hikayeyi çocuklara okuduktan sonra öğrencilere; 

o Sizce baba neden öyle davranıyordur? 

o Çocuk çok yaramazlık mı yapıyor? 

o Size böyle davranılmasını ister miydiniz? 

Gibi sorular sorar ve öğrencilerin fikirlerini alır. 

 

 

• Daha sonra her öğrenciye yarın için küp şeklinde kutular yapmalarını söyler. 

• Bu kutuların bir yüzüne evlerinde olumlu olarak yaşadıkları, hoşlarına giden bir durumu, 

kendilerini mutlu hissettikleri bir anı…vb. cümleler yazmalarını ister. 

• Kutular renkli olmalıdır. 

• Her öğrenciden en az 3 tane yapması istenir. 

• Öğretmen sınıfa bol miktarda yapıştırıcı getirir. 

• Bu kutuları daha sonra birbirine yapıştırarak maket ev şeklinde yapıştırırlar. 

• (Bir öğrencinin sığacağı kadar büyük olabilmesi önemlidir.) 

• Daha sonra birkaç öğrenciyi eve girdirip; 

-Sence evimiz nasıl oldu? 

-Neden sevgi cümleleri yazmış olabiliriz? 

-Bu evde kendini nasıl hissettin? 

gibi sorular sorarak projeyi etkin hale getirir. 

• Bu sevgi evi daha sonra okulda sergilenir. 


