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Korkak Çete 

Evde Kalmalı
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Korkak Çete'n�n karakterler�, 
ç�z�mler� ve h�kayeler�n�n tüm hakları saklıdır.

Yazar ve sanatçı bu ücretsiz 
kaynağı Covid-19'den dolayı 
çocuklar için oluşturmuştur. 

Bu kitapçığın ticari basımı yasaktır.
Bu k�tapçıktak� b�lg�ler B�rleş�k Krallık hükümetinin 

3 Nisan 2020 tarihli güncel 
Covid-19 rehberine 

dayalı olarak geliştirilmiştir.

Korkak Çete ser�s� hakkında daha çok bilgi için Lütfen
wwww.sensoryattachment�ntervent�on.com     

sayfasını z�yaret ed�n�z.
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Korkak Çete 

evde kalmalı.
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Okula gitmemeliler
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Parka da gidemezler üstelik ve 

arkadaşlarıyla da oynayamayacaklar
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…hatta babaannesine 

anneannesine ve dedesine bile



The Scared Gang 2020 ©                                                                                                 www.sensoryattachment�ntervent�on.com

Ve tüm bunların nedeni dünyayı 

dolaşan bir mikrop.. 

Adı da Covid-19..
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Bu mikrop gittiği her yerde bazı insanların 

ateşini yükseltiyor , öksürmelerine sebep 

oluyor ve başlarını ağrıtıyor..

Korkak Çete grip hastalığının 

nasıl bir şey olduğunu bildiği için 

bu mikroptan kesinlikle uzak 

kalmak istiyor..
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Mikrop o kadar küçük ki, onu göremezsiniz, 

hissedemezsiniz, koklayamazsınız, tadamazsınız 

ve duyamazsınız bile..
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Korkak Çete bu mikrobun onlara gelmesini hiç

istemiyor ama ne yapacağını da bilmiyor 

ve bu yüzden korkuyor da…
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Doktor onlara korkacak bir şey olmadığını 

ve eğer mikrobun gelmesini istemiyorlarsa 

bir fikri olduğunu söyledi..
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Sadece üç şey yapmaları gerekiyordu…

1.Şimdilik evde kalmaları 

gerekiyor

2.Ellerini yıkamaları lazım

3.Veee eğlenmeliler!
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Korkak Çete neden evde kalmaları 

gerektiğini merak ediyordu..



The Scared Gang 2020 ©                                                                                                 www.sensoryattachment�ntervent�on.com

Doktor onlara mikrobun insandan 

insana geçtiğini,
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ve eğer herkes evinde kalırsa mikropların 

insanlarda dolaşamayacağını söyledi..
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Halen Birlikte 

Yaşadığınız İnsanlar 

İle Birlikte Dışarı Çıkabilirsiniz..  
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tabi diğer insanlardan yeterince 

uzak durmak koşuluyla.
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Korkak Çete ellerini yıkayarak 

nasıl güvende kalacaklarını 

anlamamıştı..

Doktor onlara mikropların sabundan 

nasıl nefret ettiklerini anlattı ve sabunu 

görünce nasıl kaçtıklarını görmek isteyip 

istemediklerini sordu.
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Bunun için evdekilerden bir kap su istemeli 
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ve bu suya biraz karabiber eklemeliler..
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Korkak Çete ellerini sabunladıktan 

sonra suyun içine koymalı..
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Korkak Çete gördüğüne çok şaşırdı.. 

Biberler sabunlu ellerinden kaçtı…
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Doktor işte ellerinizi yıkadığınızda 

mikroplar da böyle kaçıyor dedi..
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Daha sonra eğlenmeyi merak edip 

sordular, neden eğlenmeliydiler..

Doktor eğlenmenin ve mutlu 

olmanın onları daha sağlıklı 

yaptığını söyledi.
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Eğlenceli ve size ilginç gelen şeyler 

yapmak sizi daha güçlü yapar.
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Korkak Çete bunu çok sevdi.

Çünkü eğlenmeyi çok seviyorlardı.
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Korkak Çete artık korkmuyordu 

çünkü 3 basit şeyi yaparlarsa:

1.Şimdilik evde kal   

2. Ellerini yıka  

3.Eğlen

güvende, sağlıklı ve en 

önemlisi mutlu olacaklardı.
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Yazan: Eadaoin Bhreathnach 

Çizim: Sighle Bhreathnach-Cashell

Türkçe: Dr. Fzt. Aymen Balıkçı
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