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Kitaba ilişkin sorular
1.
Becky okuldan neden atılıyor?
2.
Becky’nin soruları insanları neden rahatsız ediyor?
3.
İsabella’nın sunumunda dile getirdiği gibi teknolojinin hayatımızdaki her şey olduğu görüşüne
katılıyor musunuz? Neden?
4.
Sizce Platon’un mağara alegorisindeki zincirli insanları dışarı çıkarmaya çalışan kişi ne gibi
tepkilerle karşılaşır?
5.
Yalnızca sosyal medyada görülenlerin var olduğunu düşünmekle mağarada nesnelerin gölgesine
bakarak başka varlıklar olduğundan haberdar olmamak arasında bağlantı kuruyor musunuz?
6.
Chucklar neden elektronik cihazları kırıyor?
7.
Ainoa neden Becky’ye yardım etmeye karar veriyor?
8.
“Kendini bil” sözünden ne anlıyorsunuz?
9.
Becky ve İsabella’nın aldığı cezaları adil buluyor musunuz?
10.
Kitaptaki karakterlerle mağara alegorisinde geçen kişiler arasında ilişkiler kuruyor musunuz?

Çocuklar için felsefe (P4C) oturumları için önerilen tartışma konuları
Başarı nedir?
İyi bir insan ne demektir?
Yalan nedir?
Bir nesnenin ideal formu ne demektir?
Teknoloji bir araç mıdır, amaç mıdır?
“Birey” ve “toplum” kavramları oluşturulurken bireyler mi yoksa toplum mu göz önünde
bulundurulur?
Herhangi bir soruna yaklaşırken o sorunu saptamak için doğru sorular nasıl sorulur?
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Sınıf etkinlikleri
Araştırma:
Tazmanya kaplanı gibi soyu tükenmiş bir tür saptayarak soyunun neden tükendiğini
açıklayın.
Atölye çalışması:
Bir kolaylaştırıcı koordinasyonunda kitaptan seçilecek bir konu üzerine P4C oturumu
gerçekleştirin.
Grafik tasarım:
Çektiğiniz selfie’niz üzerinde oynayarak bir otoportre oluşturun.
Kodlama:
İlgili derste öğrendiğiniz uygulamayı kullanarak bir kız ve evcil hayvanını ağaçtan indirip
okula ulaştırın.
Makale:
Kitapta Sokrates’in dile getirdiği kitap yazmak yerine düşünceleri sözlü ifade etmek
konusunda bir makale yazın.
Okuma tiyatrosu:
Platon’un Sokrates’in Savunması adlı diyaloğunu parçalara bölerek sınıfta sesli okuyun.
Sunum:
Teknoloji okuryazarlığı konulu bir sunum hazırlayarak sınıfınızı bilgilendirin.

