
Gezegenler
Plüton ve arkadaşlarına 

yardım etmeli mi?

Masal yıldızı gezinirken Plüton’un hüzünlü bir şekilde dolaş-
tıǧını görmüş. Yanına giderek “Ne oldu Plüton kardeş, bir 

derdin mi var?” diye merakla sormuş. Plüton ise “Ah yıldız kardeş 
sorma, çok dertliyim!” diye cevap vermiş. “Hayırdır, neymiş derdin 
anlat bakalım. Belki sana yardımcı olabilirim.” demiş yıldız. Plüton 
anlatmış: 

“Bilemiyorum yıldız kardeş. Biz cüce gezegenler Güneş’ten çok 
daha uzaktayız diye diǧer gezegenler bizi unutuyorlar. Hiç hâli-
mizi hatırımızı soran yok. Bazen yardıma ihtiyacımız oluyor. Yanı-
mızdan geçen gök taşları bize çarpıyor. ‘İmdat’ çıǧlıklarımızı ise 
kimse duymuyor. Zaman zaman duyulsa da uzak olduǧumuz için 
kimse bize yardım elini uzatmıyor. İşte bu yüzden üzgünüm.” di-
yerek yıldıza derdini anlatmış. 

Onu dinleyen yıldız bu duruma çok hüzünlenmiş. Plüton haklıymış. 
Güneş’e ve birbirine daha yakın olan gezegenler yan yana huzur-
lu bir şekilde yaşıyorlarmış. Birinin bir şeye ihtiyacı olsa diǧerleri 
hemen koşuyormuş. Kendilerinden uzakta olan cüce gezegenler-
den habersiz yaşamlarını sürdürüyorlarmış. 

Bu işe bir çare bulmalı diye düşünmüş yıldız. Hemen diǧer ge-
zegenlerin yanına gidip onlara durumu anlatmış. Gezegenler hem 
Plüton’un hem de diǧer cüce gezegenlerin hâline üzülmüşler, fa-
kat “Elimizden ne gelir ki?” diye düşünmüşler. 
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Sence gezegenler 
uzaktakilere yardım eli 
uzatsınlar mı yoksa boş 

verip hayatlarına 
devam mı etsinler?



Gezegenler birleşsin mi 
ayrışsın mı?

Günlerden bir gün, Dünya’nın canı oyun oynamak istemiş. “Oyun 
oynamaya ne dersiniz arkadaşlar?” diye sormuş. Dünya’nın 

oyun teklifini ilk olarak Merkür kabul etmiş. Ardından onlara Ve-
nüs ve Mars da katılmış. Tam da “Yaşasııın!” deyip oyuna başlaya-
cakları an Jüpiter: “Ben de oyuna katılmak istiyorum.” demiş ve 
ardından “Ben de ben de!” diye sırasıyla Satürn’ün, Neptün’ün ve 
Uranüs’ün sesleri gelmiş. 

Bu durumdan hiç memnun kalmayan ilk dörtlü arkadaşın yüzü 
asılmış. “Hayır olmaz. Biz oyunumuzu iç gezegenler olarak dört 
kişilik grup hâlinde oynamak istiyoruz.” demiş Dünya. “İç geze-
genler mi?” diye sormuş Uranüs şaşkınlıkla. “Evet, tabii ki. Sizler 
de dış gezegenler olarak farklı bir oyun oynayın.” 

Bunun üzerine dış gezegenler hem üzülmüş hem de öfkelenmiş-
ler. Cevap bile vermeden kendi aralarında hangi oyunu oynaya-
caklarının tartışmasına dalmışlar. İç gezegenler “kulaktan kulaǧa 
oyununu” oynarken dış gezegenler yakalamaca oynamaya karar 
vermişler. Kulaktan kulaǧa oyunu sessizlik gerektiren bir oyun-
ken yakalamaca çıǧlık çıǧlıǧa oynanan bir oyunmuş. Yakalamaca 
oynayanların sesinden kendi oyunlarını oynamakta zorlanan iç ge-
zegenler hep birlikte oynamadıklarına pişman olmuşlar ama bir 
taraftan da onları aralarına almak istemiyorlarmış. 
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Sence gezegenler ayrı 
oynamaya devam mı 

etsinler yoksa 
birleşsinler mi?



Birleşsinler:

Kulaktan kulaǧa oyununu oynamayı çok isteyen ama bir türlü 
rahat oynayamayan iç gezegenler kendi aralarında söylenmeye 
başlamışlar: “Ne olacak böyle yahu! Böyle oyun mu olur! Birbiri-
mizi duyamıyoruz ki...” Çok öfkelenmişler. Bir de bakmışlar ki dış 
gezegenler koşturuyor, eǧleniyor ve kahkahalar atıyor. Onların 
mutluluǧunu görünce imrenmişler. İçlerinden: “Biz de şu an böyle 
gülüp eǧleniyor olabilirdik.” diye düşünmüşler. Fakat dış gezegen-
lerin yanına gidip oyunlarına katılmaya cesaret edememişler. 

Dünya: “Biz başlattık, onları aramıza almadık. Şimdi neden bizimle 
oynasınlar ki?” demiş üzgün bir şekilde. Neptün bir an iç gezegen-
lerin artık oyun oynamadıǧını ve üzgün olduklarını fark edip arka-
daşlarına “Baksanıza oradakilere. Artık oynamıyorlar ve çok mutsuz 
görünüyorlar.” demiş. Diǧerleri de dönüp iç gezegenlere bakmışlar. 
“Evet, belli ki yaptıklarından dolayı pişman olmuşlar. Onları da ara-
mıza alsak nasıl olur? Affetmek her zaman iyidir.” demiş Satürn. 

İç gezegenlerin yanına gidip: “Haydi! Siz de bize katılın. Birlik 
olmak parça parça olmaktan her zaman daha iyidir. Oyunlarımızı 
hep beraber daha eǧlenceli hâle getirelim.” dediklerinde iç geze-
genler hem şaşırmış hem de çok mutlu olmuşlar. Birlik olup oyun 
oynamanın güzelliǧini fark etmişler.

Ayrı oynasınlar:

Dünya ve oyun arkadaşları biraz pişman olmuşlar fakat içlerindeki 
“Onlar farklı, bizden ayrılar. Ne de olsa dış gezegenler...” düşün-
cesini de bastıramıyorlarmış. Bu yüzden de ayrı gruplar hâlin-
de oynamaya devam etmişler. Merkür tam Venüs’ün kulaǧına bir 
şey fısıldıyorken yakalamaca oynayanların çıǧlık ve kahkahaları 
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yüzünden Venüs onu hiç duyamamış. Söylene söylene oyunlarını 
sürdürmeye çalışmışlar. En sonunda bakmışlar olmuyor, “Biz de 
yakalamaca oynayalım madem.” demişler. 

Oyuna başlayıp birbirlerini kovalamaya çalışıyorken bu sefer de 
grupların oyuncuları birbirine karışmış. Kim kimi yakalamaya çalı-
şıyor belli deǧilmiş. Gezegenlerin üzerine mutluluk ve neşe yerine 
yorgunluk çökmüş. Oyundan hiç zevk alamadıklarından hepsi ya-
vaşlamış ve durup düşünmüşler. Koca bir gün mahvolmuş; 
tüm günler böyle geçmek bilmezmiş. Bunun farkına va-
rıp göz göze gelmişler. Hepsi aynı şeyi düşündüǧü için 
hep bir aǧızdan “Hepimiz biriiiiz!” diyerek neşelenmiş-
ler. O günden sonra oyunlarını hep birlikte oynamışlar.
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Etkinlik/Oyun Önerileri:

Küçük bir tasla bir kovanın veya leǧenin içini öncelikle çocuǧunuz tek olarak 
suyla doldursun. O bunu yaparken zaman tutun ve kaç dakika sürdüǧünü 
not alın. Daha sonra ise aynı işlemi kardeşiyle veya sizinle yapsın. Yine za-
man tutun ve aradaki farkı karşılaştırın. (Ayrışmanın hep kaybettirdiǧini, 
“biz olmanın” ise her zaman kazandırdıǧını anlatın). Ne kadar çok kişiyle 
oynanırsa o kadar zevkli olur. Yaz günleri için de ferahlatıcı bir oyun olabilir.

Ailece sofra kurup yanı sıra işler ve görevler paylaşıldıǧı zaman herkesin 
daha anlamlı işler yapabilmek, kendine ve sevdiklerine daha fazla zaman 
ayırmak için çok daha fazla vakti kaldıǧını anlatın. 

Çocuklarınıza sizinle neler yapmak istediklerini sorun ve liste hazırlayın. 
Ev işleriyle alakalı görev daǧılımı yapıp, arta kalan zamanda listedekilerin 
tek tek yapılacaǧı sözünü verin ve sözünüzde durun. Böylece çocuǧunuzu 
kendi sorumluluklarını yerine getirme konusunda motive edin. 

İç ve dış gezegenlerin hangileri olduǧunu sırasıyla ve bazı özellikleriyle 
birlikte öǧrenin.
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