
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 

BURÇAK EYÜBOĞLU ORTAOKULU 

29. EDEBİYAT VE KİTAP GÜNLERİ 

ETKİNLİK İÇERİKLERİ 

7-8 0CAK 2020 

 

8. SINIFLAR 

SÖYLEŞİ – İMZA/KARİN KARAKAŞLI ARAMIZDA… 

8 OCAK 2020, ÇARŞAMBA 

ÇAMLICA EYÜBOĞLU HALL 

 

 

 
“Kendi kendinize kurduğunuz bir 
hayal sadece bir hayaldir. Birlikte 
kurduğunuz hayal ise gerçekliktir.” 
diyen yazarımız 8.sınıf 
öğrencilerimizle buluşacak. 

 

7. SINIFLAR 

SÖYLEŞİ-İMZA / TOLGA GÜMÜŞAY 

8 OCAK 2020, ÇARŞAMBA 

ÇAMLICA EYÜBOĞLU HALL 

 

 

“Roman yazmak gibi uzun ve zahmetli bir yolculuğa 

çıkmayı göze alması için insanın sevdiği, en 

azından merak ettiği bir coğrafyaya gidiyor olması 

gerekir. Başlangıçta ulaşmak istediği yeri tam 

olarak kestiremeyebilir ama güçlü bir dürtü ile belirli 

bir yöne doğru sürüklenmesi esastır." diyen Tolga 

Gümüşay, 7. sınıf öğrencilerimizle 

gerçekleştireceği söyleşide öğrencilerimize ilham 

kaynağı olmak için yazma yolculuğunu paylaşacak. 

Kitaplarınızı alın ve bu yolculuğa katılın. 

 



ATÖLYE/ 9 OCAK 2020, PERŞEMBE 
ÇİZGİ ROMAN ATÖLYESİ- AKADEMİSYEN NECMİ YALÇIN 

KÜTÜPHANE- 12.50-13.30 

6.SINIF ÖĞRENCİLERİ 

 

 

“Tılsımlı bir çizgi roman buluşması” 

Kazu Kibuishi’nin büyük beğeniyle okunan “Tılsım” dizisinden 
hareketle illüstratör Necmi Yalçın rehberliğinde, öğrencilerin 
basit çizim uygulamaları yaparak çizgi roman sanatı hakkında 
pratik bilgi edinecekleri interaktif bir atölye çalışmasıdır bu.  

 

 

8 OCAK  2020, ÇARŞAMBA 
ÇAMLICA EYÜBOĞLU HALL 

5. SINIFLAR 
ÇİĞDEM ODABAŞI ARAMIZDA… 
‘’YARATICI DRAMA ATÖLYESİ’’ 

 

 

 

Çiğdem Odabaşı, 5. sınıf öğrencilerimizle “Yaratıcı Drama 

Atölyesi”nde “ SADAKO” bağlamında düşlerimizi yaşama 

dönüştürecek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 OCAK 2020, SALI 

BURÇAK EYÜBOĞLU E-HALL 

6 VE 7. SINIFLAR 

“BİR KİTAP OKUDUM…” 

 

‘’ Bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.’’ 

Okuduğumuz kitaplar bütün hayatımızı değiştirebilir mi 

bilinmez ancak okuduğumuz her kitapla biraz daha 

değiştiğimiz, dünyaya daha farklı pencerelerden 

bakabildiğimiz kesin.  

6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz kendilerini etkileyen kitapları 

tanıtarak biz dinleyenleri kahramanların büyülü 

dünyasına götürecekler. 

Türk ve dünya yazınının birbirinden güzel örneklerinin 

sunulacağı etkinliğimize sizleri de bekliyoruz. 

 

                                                                                            

MASAL KAHRAMANLARI ARAMIZDA… 

8 OCAK 2020, ÇARŞAMBA 

5.SINIF ÖĞRENCİLERİ 

 

Anlatılır, dinlenir; masal olur, 

dillenir… 

Masallar her kültürün 

geçmişten bugüne kültürel ve 

sosyal özelliklerini aktaran, 

anlatıcının ve dinleyicinin dil 

gelişimine, düş gücüne katkı 

sağlayan büyülü 

diyebileceğimiz anlatılardır. 

“Sevdiğin Masal Kahramanını Anlat” diyerek 5. sınıf öğrencilerimiz, kendilerini ifade etme, 

hayal kurma ve kurgulama becerilerini geliştirmek amacıyla masallar anlatacaklar.    Festival 

tadında geçen bu günde öğrencilerimiz masal kahramanı kostümleriyle anaokulu ve ilkokul 

sınıflarını ziyaret edecek. Onlarla birbirinden güzel masal ve masal kahramanlarını 

paylaşacaklar. Öğrencilerin bu masalları tahmin etmesi ve sürece dâhil olması beklenecek. 

Masalları unutmuyoruz ve işte yeniden anlatıyoruz. 

 


