EYÜBOĞLU KEMERBURGAZ İLKOKULU VE ANAOKULU
XXVIII. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ
“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:
ÖZLEM ORÇUN
"ŞARKI SÖYLEYEN KURBAĞALAR"
Bu kurbağalar hiç susmuyor!
Gün boyunca durmadan şarkı söylüyorlar:
Vırak da vırak!
Peki, bu kadar seste biz nasıl uyuyacağız?
Kurbağalarla konuşmanın vakti geldi...
Yazarımız öğrencilerimizle hayvan sevgisi ve doğal denge üzerine
söyleşi yapacak ve bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

NİSA ÖNCER
“ÖYKÜ OKUMA”
İngilizce öğretmenimiz, 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. Öğretmenimiz, yaptığı 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
“POŞETTO”
Poşetto, oyuncak mağazasında yaşayan kendi hâlinde bir naylon
poşetçiktir. Bir gün şık bir anne mağazaya gelir. Elinde kızı için seçtiği
oyuncakla mağazadan çıkarken Poşetto da onunla birlikte ilk kez dış
dünyaya adım atar. Dışarıda gördüğü kocaman oyuncaklar onu çok
şaşırtır. Eve geldiklerinde şaşkınlığı devam eder çünkü bu evde yaşayan
Naylona ve diğer poşet arkadaşlarından Değişim Merkezi isimli bir yere
gideceklerini öğrenir. İşte Poşetto’nun ilginç ve renkli yolculuğu burada
başlar.
Ceren Kerimoğlu, öğrencilerimize geri dönüşümü eğlenceli bir hikâye ile
anlatacak.

2. SINIFLARIN ETKİNLİKLERİ:
ALKIM ÖZALP
"BENZEMEZ KİMSE BANA"
Nalan, biraz alıngan. Hatta biraz değil, çok alıngan. Annesiyle babasına,
kedisi Bitter’e, sınıftaki arkadaşlarına ve tatlılar tatlısı öğretmenine bile
küsüyor bazen.
Mıstık aradığı hiçbir şeyi bulamıyor.
Biraz dağınık! Hatta biraz değil, çok dağınık. Resim defterini ve kalem
kutusunu bir türlü bulamadığından okul servisine geç kalıyor. Eşleri
kayıp olduğu için ayaklarına farklı çoraplar geçiriyor.
Kiraz biraz kararsız. Hatta biraz değil, çok kararsız. Her zaman gözlerini
kocaman açıp karar vermeye çalışır. Park mı? Sinema mı? Yemeğin yanında ayran mı limonata mı?
Aliş her zaman biraz endişeli. Hatta biraz değil, çok endişeli. Okula geç kalmamak için çantasını geceden
hazırlar. Ağzı yanmasın diye çorbayı en az iki kez üfler.
Öğrencilerimiz yazarla alınganlık, dağınıklık, kararsızlık ve endişe konularında sohbet edecekler.

MEHMET FIRAT PÜRSELİM
“FLAMİNGO ÇOCUK”
“Bir flamingonun sırtına binip uçmak için daha ne bekliyorsunuz?”
Öğrencilerimiz, Barkın’ın kocaman bir kuş yumurtasının peşine düşerek
“flamingo çocuk” olma hikâyesini yazardan dinleyecekler.
Hem Barkın'la birlikte keyifli bir macera yaşayacak, hem de flamingolar
hakkında pek çok şey öğrenecekler.

3. SINIFLARIN ETKİNLİKLERİ:
PELİN GÜNEŞ
"CEREN KONUYU ANLAMADI"
Ceren ne zaman fikirlerini sıralasa sınıftakiler hep şunu söylüyorlar:
“Ceren konuyu anlamadı öğretmenim…”
Sonra Ceren bir kitap yazdı ve onu yayımlayacak tuhaf bir yayınevi buldu.
Madem o çok önemli konuları Ceren anlamıyordu, belki kendisini anlayan
birileri çıkardı…
Şimdi bu neşeli kitabı okuduklarında konuyu kimin anlamadığını
öğrenecekler ve Ceren de onlara gülecek, hoh hoh ho!
Ağaç evlerde soluklanıp limon bahçelerine dalan, artık eskisi gibi
göstermeyen “bozuk aynalarımız” için yeni öneriler sunan bu kitap çok
tatlı, çok!

HAZAL UZUNER
"DÜNYAMIZA NE OLMUŞ?"
Geçmişteki güzel Dünya hiçbir şekilde çocuklara anlatılmayacaktı.
Evlerde, okullarda eski dünyadan bahsedilmiyor, derslerde bu konular
hakkında hiç konuşulmuyordu. Çocuklar tüm o güzellikleri bilirse
üzülebilirlerdi… Bu yüzden Nili ve Orbi hiçbir şeyden haberleri olmadan
kafalarındaki fanuslarla, toz bulutunun içinde oynamaya çalışıyorlardı…
Gerçekten Dünya’ya ne olmuştu?
Doğaya, çevre sorunlarına farklı pencereden bakan bir yazar,
çocuklarımızla atölye çalışması yapacak.

4. SINIFLARIN ETKİNLİKLERİ

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.

EDA ALBAYRAK
"BİDİGABO"
Yazarımız Eda Albayrak, çocuklara ders esnasında yaşanan olayları konuşma
diliyle anlatan bir roman ve yaratıcı zekâ geliştirme oyunlarıyla dolu bir
etkinlik kitabı olan “Bidigago” kitabını öğrencilerimize tanıtacaktır. Kitap
içindeki aktivitelerden örnekler yaparak çocuklarımızı bir yandan akıcı ve
esnek düşünmeye yönlendirirken diğer yandan kişisel düşüncenin önemini
ön plana çıkaracaktır.
Onlarca zekâ oyunu ve şifrelerle dolu kitabı okurken çocuklarımız ellerinde
daima bir kalem bulunduracaklar. Çünkü her an bir oyunda o sınıfın
öğrencileri Alp, Emre, Zeynep, Defne, Mine, Sinan ve Demir'le birlikte
oyunlara katılabilecekler.

