EYÜBOĞLU İLKOKULLARI VE ANAOKULLARI
XXXI. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ
“Okuyan insan, yaşayan insan”

EDEBİYATIN BUGÜNÜ, YARINI
ANAOKULU 4 YAŞ ETKİNLİKLERİ:
AYŞEGÜL AKBULUT ÇETİNKOL
“HAYALLERİN GÜCÜ ADINA”
Bu kitap çocuklar hayal kursun diye yazıldı.
Gözlerine inanamayan Ambure, hayatlarında bir kere bile
hayal kurmamış arkadaşları Hayda ve Hoppala’yı da bu
maceraya ortak etmek ister.
Hayalleri sınır tanımayan Ambure, bir gün okuldan dönerken
saptığı yolun sonunda, en az kendisi kadar hayalperest Fil
Pipa ile karşılaşır. Yüzme Hocası Pipa, koca gövdesiyle
küçücük bir nilüfer yaprağının üzerindedir.

HAZIRLIK SINIFLARININ ETKİNLİKLERİ:
GÖKÇE GÖKÇEER
“BANA ÖYLE BAKMA”
Şişman ya da zayıf, gözlüklü ya da çilli, uyuşuk ya da hareketli...
Olduğu gibi sevilmek isteyen her çocuğun ortak sesi: Bana öyle
bakma!
Çağdaş çocuk edebiyatının sevilen yazarı Gökçe Gökçeer,
farklılıkları nedeniyle toplum içinde rahatsız edici bakışların
hedefi olan çocukların iç sesine odaklanıyor. Duygu durumlarını
incelikle anlatan yazar, her çocuğun biricik olduğunu hatırlatıyor.
Pelin Turgut’un rengârenk ve özgün desenleriyse her yaştan
okura kendini iyi hissettiriyor.

ŞULE KOÇOOĞLU ÜNAL
“MINA’S CHERRY TALE”
Mina's Cherry Tale, günümüzde büyük şehirlerde yaşayan
çocukların kendi doğalarını bulmalarıyla birlikte mutluluk
içinde yaşayabileceklerini anlatan, karşılıklı sevgi ve emekle
büyüyen bir arkadaşlığın hikâyesi...
Kukla sanatçısı ve çocuk kitabı yazarı Şule Koçoğlu Ünal
tarafından İngilizce olarak kaleme alınan ve Tekfen Tarım
/Alanar Meyve'nin dünya çapında destekledikleri “Taze
Meyve Ye” sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata
geçirilen kitap, şehrin tam göbeğinde Mina’nın çiçeklerini
açmış bir kiraz ağacıyla karşılaşmasıyla başlıyor.

1. SINIFLARIN ETKİNLİKLERİ
MELİS AVCI – BÜLENT AVCI
“ELA KENDİNİ KORUMAYI ÖĞRENİYOR”
Altı kitaplık paylaşımlı okuma serisinin kitapları hakkında kısaca
konuştuktan sonra 5.kitap üzerine yoğunlaşılacak.
Bu kitapta Ela ile Kaan maalesef her çocuğun karşılaşabileceği
ve üstesinden gelmesi hayli zor bir sorun olan zorbalıkla
karşılaşıyorlar.
Öyküdeki kurgudan yararlanarak çocukların zorbalıkla
karşılaştıklarında ne yapacakları, kimlerden ve nasıl yardım
alacakları konusunda sohbet edecekler.

DAVID SIMPSON
"SPOT THE DOG"
All the animals on the farm have a job, but Spot doesn’t. He thinks
he isn’t useful and decides to leave. The other animals talk to him
and tell him he is more useful than he knows.
This book talks about where and how we live in the World, and our
place in it.
Devid Simpson, öğrencilerimize kitabından bölümler okuyacak ve
İngilizce sohbet edecek.

2. SINIFLARIN ETKİNLİKLERİ

MELİS AVCI – BÜLENT AVCI
“ASTROPANDA”
Kendimizi Düzenleme Biçimimiz, temalarıyla ilgili bu kitaptan
yola çıkarak yazarlarla söyleşi yapacağız.
Gereksiz tüketim yerine, insan isterse kendisinin de
üretebileceğini, hatta bu ürettiklerinin bize pazarlananlardan
çok daha değerli olabileceği üzerinde sohbet edeceğiz.
Ayrıca yazarların kitabın yazılma ve basılma aşamalarında
nasıl organize oldukları da konuşulacaktır.

ÇİĞDEM GÜNDEŞ
“OBUR PRENSES”
Obur Prenses gün geçtikçe tombullaşıyor, tombullaştıkça
daha çok yiyormuş. Prenses artık ne oynamak istiyormuş ne
dans etmek. Prensese ne yemek dayanıyormuş ne de aşçı.
Kral bütün ülkeye haber salıp derdine çare bulacak birini
aramaya başlamış. Saraya gelen delikanlı, prensesi bu yeme
hastalığından kurtarabileceğini vaat etmiş. Bakalım nasıl?

3. SINIFLARIN ETKİNLİKLERİ
NUR MUSLU TİFTİKÇİ
"KOMŞUM BAY TESLA"
Öğrencilerimiz Bulunduğumuz Yer ve Zaman temasında “Toplumun
gelişimine katkıda bulunan kişiler tarihte iz bırakırlar” ana fikrine
ulaşmak için sorgulama yaparken kitabı zevkle okumuşlar, Edison
ve Tesla’yı hayli ilginç bulmuşlardı.
Ünlü bilim insanları ve mucitler Nikola Tesla ile Thomas Edison,
günümüzde yaşasalardı nasıl olurdu?
“Yaratıcılığın Sınırsız Yolculuğu”nda üretkenliğe bu soruyla
başlayan yazarımız Nur Muslu Tiftikçi, öğrencilerimizle
sohbetlerinde geçmişte bu ikili arasında gerçekleşen bir
anlaşmazlık üzerine tartışacaklar.

HAZAL UZUNER
"BENIMLE ARKADAŞ OLUR MUSUN?”
Yeni bir okul, yeni arkadaşlar... Her başlangıç zor olur, öyle
değil mi? Ilgın da yeni okuluna geldiğinde biraz zorluk çeker.
Sıra arkadaşı Sude, Ilgın'ın çekingen ve biraz da dağınık
haline çok alışamasa da onu bu özelliğiyle sevmeye başlar.
Sude Ilgın'la her gün biraz daha yakınlaşırken onun
çekingenliğinin ve dağınıklılığının farklı bir nedeni olduğunu
öğrenir.
Sude'nin tam da Ilgın'ın sınıfa geldiği ilk günlerde günlük
tutmaya başlamasıyla, Ilgın'ın bu yeni ortamda neler
yaşadığını bazen gülerek bazen de merakla okuyoruz.
Öğrencilerimiz, kitabını okudukları yazara soru sormak ve
sohbet etmek olanağı bulacaklar

4. SINIFLARIN ETKİNLİKLERİ

DEMET EKMEKÇİOĞLU
“GİZEMLİ TARİH OYUNU”

Toprağın altında ve üstünde yatan binlerce yıllık değerler...
Hepsi de arkeologlar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Ufuk
bir arkeolog değil ama o yıl yaz tatilinde gerçek bir keşif
yapar. Hem de arkeologların yıllardır çalıştığı alanın yanı
başındaki Karain Mağarası’nın içinde! Taş Çağı döneminden
çok önemli bilgiler sunan mağara, Ufuk için de
unutulmayacak bir maceranın başlangıcıdır.
Bu heyecanlı keşif, her zaman tasarlamak istediği bilgisayar
oyunu için de müthiş bir ilham kaynağı olur. Gizemli Tarih
Oyunu, arkeoloji, tarih ve doğa hakkında macera ve heyecan
dolu bir okuma yolculuğu sunuyor.

JACKIE MORRIS
“BEYAZ TİLKİ”

Beyaz bir tilkiydi gelen, şehirde bir başınaydı, kaybolmuştu.
Tıpkı onun gibi.
Aslen bir Alaska yerlisi olan on iki yaşındaki Sol
memleketinden binlerce kilometre uzaktaki bir liman şehrinde
yaşamaktadır. Günlerini çoğunlukla okuldaki zorbalardan
saklanarak ve sokaklarda tek başına dolaşarak geçirir. Derken
bir gün babasının limanda başıboş gezinen beyaz bir tilkiden
bahsetmesiyle her şey değişir. Sol'un artık bir amacı vardır: O
beyaz tilkiyi bulacak ve onu ait olduğu yere, evine, Alaska'ya
geri götürecektir.
Beyaz Tilki, ödüllü yazar ve çizer Jackie Morris’ten
hayvanlarla ve doğayla olan manevi bağımıza dair etkileyici
bir hikâye.
Öğrencilerimiz yazarla kitap üzerine İngilizce olarak sohbet etme olanağı bulacaklar.

