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1. ETKİNLİK
Bir blogda aşağıdaki yazıyı okudunuz ve ona yanıt yazıyorsunuz. Yanıtınızda paranın mutluluk getirdiğini
savunacaksınız. Yanıtınızı yazarken aşağıda size verilen fikirlerin hepsini ya da bir kısmını kullanın. Kendi
özgün düşüncelerinizi de belirtin. (180 sözcük)

Eğer para mutluluk getirmiyorsa neden insanlar aslında getiriyormuş gibi davranırlar?
Mutluluğun daha fazla paraya sahip olmakla artacağını düşünmek doğal olabilir. Kabul etmeseler de birçok
insan hâlâ para mutluluk getiriyormuş gibi davranmaya devam etmektedir. Daha fazla para her istediğinize
sahip olmanız ve her istediğinizi yapmanız anlamına gelebilir. Hayalini ettiğiniz ev sizindir. İstediğiniz
arabanın anahtarları elinizdedir. Boş zamanları keyifle geçirme özgürlüğünüz vardır. Raketiniz ve tenis
kortunuz yanı başınızda, yüzme havuzunuz kapınızın önündedir.
Fakat şaşırtıcı olan şudur ki; Sosyal Bilimciler para ve mutluluk arasında neden yalnızca orta düzeyde bir
ilişki bulabilmişlerdir? Hatta bazıları bu orta düzey ilişkinin bile abartıldığını, gerçekte paranın mutlulukla
ilişkisinin çok daha az olduğunu öne sürmektedir. Daha da şaşırtıcı olanı ise insanların sahip oldukları para
miktarının mutlu olmalarını sağlamadığının farkında oldukları ve ihtiyaçları olmadığı halde daha fazla
çalışıp daha çok para kazanmayı istemeleridir.
Ev ve araba gibi şeylerin mutluluk üzerinde sadece geçici bir etkisi vardır. Bu demektir ki insanlar çok
daha lüks eşyalara sahip olmalarına rağmen yine de mutlu değildir. Hatta materyalizmin bizi daha mutsuz
yaptığına dair kanıtlar vardır. Çok para kazanan insanlar kendilerine çok fazla zaman ayırmazlar. Bunun
yerine zamanlarını çalışarak, kendilerini daha çok stres ve gerilime sokan aktivitelerle meşgul
olarak geçirirler. Bunun sebebi odaklanma yanılsaması olabilir. İnsanlar daha fazla para kazanmayı
düşündüklerinde kazandıkları parayı eğlenceye harcayacaklarını hayal ederler. Gerçekte daha fazla para
kazandıkça, zamanlarının çok daha fazlasını işle geçirirler.
Psikolog Y.Y.
www.psikolojimagazin.com

Fikirler:
 Yeni yerler görmek yeni insanlar tanımak
 Sağlıklı olmak için paraya ihtiyaç vardır
 Paranızla sizi mutlu eden deneyimleri satın alma imkânı
 Hayalleri gerçekleştirmek
 Yakınlarınıza ya da dostlarınıza yardımda bulunmak

DİKKAT
 Konuyla ilgili yazıları verilen defterciğe yazınız.
 Lacivert ya da siyah tükenmez kalemle yazınız.

 Bütün konuları yazmalısınız. Her konuyu ayrı sayfaya yazınız.
 Sınav süresi: 90 dakika.

Κ Π γ / Devlet Dil Sertifikası

Kasım 2014

2. ETKİNLİK
Siz bir çocuk psikoloğusunuz ve kişisel web sayfanızda çocuk gelişimiyle ilgili çeşitli yazılar yayınlıyorsunuz.
Aşağıdaki Yunanca metinden de yararlanarak “Çocuğunuzun Zekâsını Nasıl Geliştirebilirsiniz” başlıklı
eğitici bir makale yazın. (180 sözcük)

Η ζσνηαγή ηης εσθσΐας

Η περιέργεια

Υπάπσοςν γενικοί παπάγοντερ οι οποίοι θα
μποπούσαν να θεωπηθούν πωρ ενισσύοςν τη
νοημοσύνη και οξύνοςν το νος:

Οη εηδηθνί ιέλε όηη γνλείο πνπ δείρλνπλ ηελ
πεξηέξγεηά ηνπο γηα πξάγκαηα, γεγνλόηα θαη
θαηαζηάζεηο, καζαίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα
αλαδεηνύλ λέεο ηδέεο, δειαδή ηε γλώζε θαη ηε
ζεκαζία ηεο.

Η ζωζηή διαηροθή
Η μοσζική
Η επηζηήκε έρεη απνθαλζεί όηη ηα παηδηά
πξέπεη λα καζαίλνπλ από λσξίο ηνλ θόζκν ησλ
ήρσλ. Τα καζήκαηα κνπζηθήο είλαη έλαο πνιύ
επράξηζηνο ηξόπνο γηα λα εμαζθήζεη ζσζηά
έλα παηδί ηνλ εγθέθαιό ηνπ.

Ωο κεραλή, ν εγθέθαινο δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζε πιήξε απόδνζε ρσξίο ζσζηά
θαύζηκα. Η ζσζηή δηαηξνθή κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ πλεπκαηηθή θαη δηαλνεηηθή
αλάπηπμε, εηδηθά ζηα δύν πξώηα ρξόληα ηεο
δσήο ηνπο.

Ο θηλαζμός
Τν κεηξηθό γάια απνηειεί βαζηθή ηξνθή ηνπ
εγθεθάινπ, θαη ε ζεκαζία ηνπ είλαη ηεξάζηηα
ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ κσξνύ.

Η άζκηζη
Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα ζε παηδηά
Δεκνηηθνύ, νη αζιεηηθέο επηδόζεηο ζρεηίδνληαη
άκεζα κε ηελ αθαδεκατθή απόδνζε. Η
ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά αζιήκαηα εληζρύεη ηελ
απηνπεπνίζεζε, ην νκαδηθό πλεύκα θαη ηηο
εγεηηθέο ηθαλόηεηεο.

Το παιτνίδι
Τα παηρλίδηα εθείλα πνπ απαηηνύλ ζηξαηεγηθή
ζθέςε, αλαπηύζζνπλ νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο,
εληζρύνπλ ην νκαδηθό πλεύκα θαη ηε
δεκηνπξγηθόηεηα, κπνξνύλ λα νμύλνπλ ην
πλεύκα.

http://kids.in.gr
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