
 

 

ONUN YERİNDE OLSAYDIM 

Dünyada hiçbir insan başkasıyla aynı özelliklere sahip değildir. 

İnsanlar ilk olarak fiziksel özellikle birbirlerinden ayrılır. Bunun yanında 

insanların yetenekleri, beğenileri ve kişilik özellikleri de diğer insanların 

özelliklerinden farklıdır.  

 

 

 

 

İlgi duyduğumuz bir alanda bizden daha yetenekli olan veya 

başarılı olanın yerinde olmak isteriz. Aynı zamanda onun yerinde 

olsaydım . Şunları yaparak daha başarılı olurdum diye düşünürüz.  

İnsanların ilgi alanları çeşitlidir. İlgi ve yeteneklerimiz başkaları ile aynı 

olabileceği gibi farklıda olabilir. 

 

Onun yerinde olsaydım sadece ilgi ve yetenekler ile olmaz. Başka 

insanların acıları, sevinçleri ve yaşam koşulları bakımından da yerlerine 

koyarak onları daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Başka insanların 

yerine kendimizi koyarak onları daha iyi anladığımız gibi aynı zamanda 

onlara faydalı olacak etkinlikler yapmamıza yardımcı olur. 

 
 
 



 
 
 

 Aşağıda verilen bireylerin görünen özelliklerini yazınız. İlgili soruları 
cevaplayınız..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer yukarıdaki çocuğun yerinde olsaydınız; 

 Arkadaşlarınızla hangi oyunları oynardınız? 

................................................................................................................................ 

 Derslerinize çalışmanız nasıl olurdu? 

................................................................................................................................ 

 Okula nasıl gidip gelirdiniz? 

................................................................................................................................ 

 Tuvalete gitmek istediğinizde ne gibi zorluklarla karşılaşırdınız? 

................................................................................................................................ 

 Arkadaşlarınızın size karşı nasıl davranmasını isterdiniz? 

................................................................................................................................  

 İleride hangi mesleği seçerdiniz? 

................................................................................................................................ 

 Arkadaşlarınızla hangi etkinliklere katılırdınız? 

................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 



 

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları“  ” şeklini, yanlış olanların 

“  ”  şeklini boyayınız. 

Farklı nedenlerle ülkemize sığınmış arkadaşlarımıza destek 

olmalıyız. 

Bize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları, biz başkalarına 

yapabiliriz. 

Farklılıklarımız bizi eşsiz yapar.  

Empati, bireyler arasında ve toplumda huzurun ve mutluluğun 

yaşanmasına katkı sağlar. 

Bizden farklı düşünen kişilerle arkadaş olmamalıyız. 

Her insan bir başkasıyla farklı özelliktedir. 

Engelli bireylerle arkadaşlık kurmalıyız. 

Farklılıkları zenginlik olarak görmek yanlıştır. 

Kışın soğukta kalan hayvanlara yiyecek vermek empati 

göstergesidir. 

Her insan doğuştan resim konusunda yeteneklidir. 

Arkadaşlarımızı fiziksel özelliklerine göre seçmeliyiz.  



 

 

Aşağıdaki çocukların yerinde siz olsaydınız ne gibi zorluklarla karşılaşır- 

dınız? Yazınız.  

 
 

Annemi ve babamı ben 
bebekken trafik kazasında 

kaybettim. 

 

Savaş nedeniyle ülkemi 
ailemle terk etmek 

zorunda kaldık. 

 

Uzun yıllar lösemi hastalığı 
ile mücadele ettim. 

Onun yerinden olsaydım 
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Onun yerinden olsaydım 
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