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Mutluluk Odası
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Origaminin nası l 

yapı ldığ ını…

Umut’un dürbünüyle 
nereye baktığını…

Gök taşlarının nası l 
oluştuğunu…

Kamptaki çocukların 

mutlu luğu nası l tarif 

ettiğ ini...

Mutluluk Odası
ve

Aristoteles



Duygu ların birbirimize 

nası l bu laştığ ını… Beyin fırtınasının ne anlama geldiğ ini…

Aristoteles’in kim 

olduğunu…

Umut ve arkadaşla-

rının, ipucu cevabını 

nası l bu lduğunu…

MERAK EDİYORSAN,

BU MACERAYI DA

OKUMAYA DEVAM…
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— Mutlu insanı bir görüşte tanırız. 
Onlar da bir yıldız gibi çevresini aydın-
latıp, etrafına ışık saçarlar. dedi.
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— Mutluluk sizin için ne ifade ediyor,
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— Peki mutluluk size ne hissettiriyor?
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Bana iyi gelen her şey, beni mutlu edebiliyordu. 
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‘’ARİSTOTELES’’
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Bol bol oyun oynayın.
 Büyükler oyun oynamayı 
bıraktıkları için her 
zaman çok mutsuzlar...
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— Biliyor musunuz çocuklar, mutluluk 
ve gülümseme bulaşıcıdır. Size bunun 
nasıl olduğunu göstermek için bir deney 
yapmamı ister misiniz?
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2. ipucu
Bi

lm
ec

e???

‘’Olsa da onların toprağı, göğü, suyu
Yoktur hiçbirinin tek bir huyu.’’
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2. ipucu
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Beyin fırtınası demek, yeni 
fikirler ve çözümler üretmek 
için bir araya gelmek demektir. 
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ipucu

‘’Olsa da onların toprağı, göğü, suyu
Yoktur hiçbirinin tek bir huyu.’’
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Not: Tuna, yıldızlara
 bakarken ba-

bamın Mavi Şimşek uzay gem
isini gör-

müş olabileceğini söy
ledi.
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  Aristoteles
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Aristoteles'ten
Altın Değerinde Sözler
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