
EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU, 

BATI ATAŞEHİR, ATAŞEHİR, ERENKÖY, KOŞUYOLU ANAOKULLARI 

XXIX. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ 

KİTAP VE MÜZİK 

“Okuyan insan, yaşayan insan”  

 

ANAOKULU 4 YAŞ ETKİNLİKLERİ: 

 

ERDİNÇ ÇOLAK 

“DODO KUŞU COSMO” 

 

Cosmo, bir dodo kuşudur ve türünün son örneğidir. Robot-gemi 

arkadaşı 3R-V ile gezegenden gezegene gider ve buralarda başka bir 

dodo kuşu arar… 

 

Sanatçımız, Dodo Kuşu Cosmo kostümü içinde öğrencilerimizle çevreyi 

koruma konusunda söyleşi yapacak. 

 

 

 

 

HAZIRLIK SINIFLARININ ETKİNLİKLERİ: 

 

BÜŞRA TARÇALIR EROL 

"PONÇİK SPOR YAPIYOR" 

 

Ponçik Ayı, uzun kış uykusundan uyanmıştı sonunda. Ama bütün kış 

uyuduğundan her yeri tutulmuştu. Düşündü, taşındı... Belki de biraz 

spor yapmak ona iyi gelirdi. İyi de Ponçik daha önce hiç spor 

yapmamıştı ki! Ormanın en sportmeni Çıtırdak Tavşan'ın da yardımıyla, 

kendisine uygun sporu bulma zamanıydı şimdi.  

 

Yüzme mi, tenis mi? Buz pateni mi, jimnastik mi yoksa halter mi? Bizim 

Ponçik'e en uygun spor hangisiydi? Öğrencilerimiz yazarla sohbet 

ederken buna karar verecekler. 

 

 

 

 

 

“ÖYKÜ OKUMA” (İNGİLİZCE) 

 

İngilizce öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi kitapların renkli dünyasına 

doğru bir yolculuğa çıkaracak. Çıktıkları bu yolculukta farklı karakterler ve 

mekânlar ile karşılaşacak olan öğrencilerimiz, kitapların dünyasını 

eğlenceli bir yolla keşfedecekler.  Öğretmenlerimiz, yapacakları 

okumayla öğrencilerimizin İngilizce yazılmış kitaplara ilgilerinin artmasını 

ve kitap okuma sevgisini geliştirmeyi hedeflemektedir. 

  

 

 

 

 

 

 



 

1. SINIFLARIN ETKİNLİKLERİ 

 

 

 DAVİD SİMPSON 

THE ANGRY CROCODILE 

“One day, an angry crocodile lost his way home. Whenever he asked 

someone for help they remembered that he'd been horrible to them, and 

didn't want to talk to him. He got more lost and became very hungry, 

which made him even more angry. On his journey he met a lion, who 

gave him some good advice. He told the crocodile that he should try to 

be friends with other creatures, then they might want to help him. The 

crocodile said sorry to everyone he had been horrible to, and promise to 

be nice in future. Soon they all became his friends and showed him the 

way home…” 

Öğrencilerimiz, İngilizce olarak yapacakları söyleşide hem yazarımız 

David Simpson’la tanışacaklar hem de kitaptaki kahramanlar ve olaylar 

hakkında konuşacaklar. 

 

 

CEREN KERİMOĞLU 

“KÜÇÜK BULUT SİRUS” 

 

Ceren Kerimoğlu, öğrencilerimize küçük mü küçük, tatlı mı tatlı, meraklı 

mı meraklı bir bulutun öyküsünü anlatacak. 

 

Bu küçük bulut, kocaman bulut ailesinin içinde kendine yer bulmaya 

çalışırmış. Bir yandan da ne tür bir bulut olmak istediğine karar 

veremezmiş. Yağmur bulutu mu olsaymış, fırtına bulutu mu, yoksa 

yağmur damlası olup yeryüzüne mi düşseymiş! Acaba yeryüzündeki 

yaşam gökyüzündekinden daha mı güzelmiş ve acaba kime akıl 

sorabilirmiş!  

 

Yollara düşen Küçük Bulut Sirus'a öğrencilerimiz de eşlik edip 

serüvenini paylaşacaklar. 
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BÜŞRA TARÇALIR EROL  

"LUİ" 

"Yerin altında bir karınca yuvası, içinde var binlercesi. 

Lui ise içlerinde en farklısı. 

Tüm karıncalar harıl harıl işe koyulmuşken, Lui sorumluluklarından 
şikâyetçidir. 

Büyüdüğünde ne olmak istediğine henüz karar veremediğinden, her 
işin ucundan tutmak mecburiyetindedir. 

Pazartesiii, salııı, çarşambaaa diye akarken günler peş peşe, tek bir 
şey vardır Lui’nin hayalinde. Tembelliğin bir yolunu bulmakla 
meşgulken aklı, hiç bilemez tembelken nasıl olacaktır hayatı... 

Öğrencilerimiz, yazar Büşra Tarçalır Erol’la sohbetlerinde Lui’nin 
yaşamını sorgulayacakalr. 

 

 

 



 

 

 

 

 

MELTEM ULU 

"İSTANBUL SOFRASI" 
 
Arda ve annesi, şehir dışından gelen misafirlerine bir İstanbul sofrası 
hazırlayabilmek için İstanbul lezzetlerinin peşine düşüyorlar. 
Arnavutköy çileğinden Çengelköy salatalığına, Kavak incirinden 
Yedikule maruluna uzanan bir alışveriş listesi ile bu güzel semtlere 
gidiyorlar. Sadece alışveriş etmiyor, İstanbul’un tarihini, kültürünü, 
güzelliklerini de keşfediyorlar. 

 Meltem Ulu, yazdığı bu güzel İstanbul’u keşif hikâyesini 
çocuklarımızla paylaşacak. 
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SERHAN KANSU 

"SIRTIMDAKİ OKYANUS" 

“Özgürlük nedir Rafi, daha büyük bir akvaryumda olmak mı?” 

Serhan Kansu, yaşanmış bir olaydan esinlenerek kaleme aldığı “Sırtımdaki 
Okyanus” isimli kitabında, yavru kaplumbağa Gambi’nin bir okyanus kadar 
derin düşünceleriyle buluşturacak çocuklarımızı.  

Yazarımız Serhat Kansu, kitabın kahramanı Gambi ve arkadaşları üzerinden 
yaşamın merkezindeki özgürlük, iyilik, kötülük, insan, doğa, dünya, para ve 
sevgi gibi kavramları tatlı tatlı sorgulatacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NUR MUSLU TİFTİKÇİ  

"KOMŞUM BAY TESLA" 

Andy ve ailesi, yeni bir eve taşınmıştı. Sessiz sakin bu mahalledeki bütün evler 
birbirine benziyordu, biri dışında. Yan komşularının bahçesinde yükselen, mantar 
şeklindeki demirden kule, büyük bir merak konusuydu. Bir gün yanlışlıkla topu 
uçup gizemli komşularının camını kırdığında, Andy o metal kulenin ne olduğunu 
öğrenmekle kalmayacak, kendisini ünlü mucitler Nikola Tesla ve Thomas 
Edison’la birlikte benzersiz bir maceranın içinde bulacaktı. 

Ünlü bilim insanları ve mucitler Nikola Tesla ile Thomas Edison, günümüzde 
yaşasalardı nasıl olurdu?  

Öğrencilerimiz, Nur Muslu Tiftikçi’yle sohbetlerinde geçmişte bu ikili arasında 
gerçekleşen bir anlaşmazlık üzerine tartışacalar. 
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IŞIN YAVUZ ÖZVARNA 

"KARADUT" 

Sardunya kasabasında artık bazı çocukların ve kedilerin büyük bir sırları 

vardır. Cesaretinin sınırlarını zorlayan Mıstık ve ona sadakatle bağlı sıra dışı 

kedisi Karadut’un bu fantastik öyküsünde, siz de bu sırra ortak olmak ister 

misiniz? 

Mıstık ve Karadut, Cadılar Şatosu’nda esir tutulan arkadaşlarını kurtarmayı 

başarabilecekler midir? 

Yoksa Karadut, Cadılar Kraliçesi’nin yıllardır aradığı kara kedisi 112. Karamel 

midir? 

Yazarımız öğrencilerimizle, eseri “Karadut”  üzerinden fantastik edebiyatın 

özellikleri ve yazma üzerinde sohbet edecek.  

 

 

 

 

 

MURAT TAVLI 

"İSİMSİZLER" 

Avustralya’da yaşayan on beş yaşındaki Sydney, mahallede cadı olduğuna 

inanılan Bayan Oliver’la arkadaşlık etmeye başlar. Bayan Oliver’ın evinde 

bulduğu bir harita parçası Sydney’in ilgisini çeker. Çünkü bu yırtık harita çok 

uzak bir yeri göstermektedir: Gallipoli yani Gelibolu. 

Sydney bu gizemli haritanın izinde tarihi araştırmalara girişir. Çanakkale 

Savaşı’yla ilgili öğrendikleriyse merakını daha da artırır. İnternette araştırma 

yaparken, İstanbul’da yaşayan ve bu konuya meraklı olan Berk’le tanışır. Bir 

süre sonra Anzak Günü için Türkiye’ye gitmeye karar verir. Berk’le arkadaşlığı 

ilerlediğinde onun elinde de bir harita parçası olduğunu öğrenir. 

 

Sydney, İstanbul’a gelince Berk’le haritayı birleştirirler. O an büyük bir 

gümbürtü kopar ve kendilerini 1915’te Çanakkale Savaşı’nın ortasında 

bulurlar. Sydney ve Berk tarihin dönüm noktalarında bir bir dolaşırken 

Çanakkale’de yaşananların anlatılanlardan çok daha fazlası olduğunu 

keşfedeceklerdir. 

Öğrencilerimiz, yazar Murat Tavlı’yla sohbetlerinde farklı kıtalardaki yaşantıdan, savaşlardan dostluktan söz 

edecekler. 

 

 


