BATI ATAŞEHİR BURÇAK EYÜBOĞLU ORTAOKULU
31.EDEBİYAT VE KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİKLERİ
11-12 0CAK 2022
“EDEBİYATIN BUGÜNÜ, YARINI”
SÖYLEŞİ
11 OCAK 2022, SALI
MAVİSEL YENER
ŞİİRDE İMGE

Kuşlar Uçunca
Şiirimizi yazmadan önce,
kuş uçmaz, kervan geçmez
bir sayfaydı bu...
Sözcüklere can verdik.
Dize dize
kuşlar uçtu.
Çağıl çağıl
ırmaklar aktı.
Sayfamızdan
kervan bile geçti...

Bizleri şiirsel bir yolculuğa çıkaracak atölyesi ile Mavisel Yener bizlerle…

SÖYLEŞİ
11 OCAK 2022, SALI
TOLGA GÜMÜŞAY
GENÇ KARELİ ÖYKÜLER

“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.

SÖYLEŞİ
11 OCAK 2022, SALI
KARİN KARAKAŞLI
DÖRT KOZALAK
Hayata gençlerin sorgulayıcı gözleriyle bakan, eserlerini severek okuduğumuz, 1998
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü’nün sahibi Karin Karakaşlı 31. Edebiyat ve Kitap
Günleri’nde aramızda…

“Ben beş yaşındayken annem bana hep, mutluluk hayatın anahtarıdır, derdi. Okula gidince bana
büyüdüğümde ne olmak istediğimi sordular. Ben de deftere ‘mutlu’ diye yazdım. Bana soruyu
anlamadığımı söylediler. Ben de onlara hayatı anlamadıklarını söyledim.”

SÖYLEŞİ
11 OCAK 2022, SALI
AYLA ÇINAROĞLU
ALTI MASAL ÜSTÜ MASAL

1939 yılında Ankara'da doğan yazarımız, 1961 yılında Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi, Grafik Sanatlar Bölümünü bitirmiştir. 1972 yılından bu yana çocuklar için
yazmakta ve kitaplarından bir bölümünü de resimlemektedir. Ayla Çınaroğlu, başta
edebiyat olmak üzere çeşitli alanlarda tasarım ödülleri ile onur ödüllerinin sahibidir.
Edebiyatımızın yaşayan çınarlarından Ayla Çınaroğlu:“Altı üstü masal canım,”
deyip geçmeyin,/Düş ekmeden sakın ola niyet biçmeyin./Gelin masalımıza kulak
verip, şerre düşmeyin,/Siz siz olun “var”ın “yok”tan doğduğu masallardan
şaşmayın!’’ diyerek bizlere yaratıcılığının ve hayal dünyasının kapılarını açacak.

SÖYLEŞİ
12 OCAK 2022, ÇARŞAMBA
HABİB BEKTAŞ
DEYİMLER- ATASÖZLERİ

Yazar ve Şair Habib Bektaş, “Söz Kulağa Yazı Uzağa” adlı kitabı ile
atasözü ve deyimlere eğlenceli bir bakışla yaklaşmamızı
sağlamaktadır. 5. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştireceği söyleşide,
öykülerin sonlarında yer alan etkinliklerle sözlü kültürü ve dilimizin
zenginliklerini genç okurlar için akılda kalıcı hale getirecek.
Keyifli ve kaliteli bir zaman geçirmek için bu söyleşiyi kaçırmayın.

SÖYLEŞİ
12 OCAK 2022, ÇARŞAMBA
AYDIN ILGAZ
“ANILARLA HABABAM SINIFI”
Türk edebiyatının büyük ustası; şair, romancı ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz’ın oğlu yazar Aydın Ilgaz,
hepimizin hayatına dokunan “Hababam Sınıfı” eserini ve eserin yazılış serüvenini anlatmak için
aramızda olacak.
“Babam toplumcu edebiyatı savunurdu. Hababam Sınıfı'nda da bunu gerçekleştirdi. Toplu bir sınıf...
Karakterler Türkiye’nin her tarafından gelmiştir ama bir sınıftadırlar. Birlikte güler ve ağlarlar,
zorluklara ve zorbalığa karşı dayanışma içindedirler, birlikte yemek yerler ve uyurlar.

"BİR KİTAP OKUDUM…"
11 OCAK 2022, SALI
(6 ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİ)
‘’ 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.

11 OCAK 2022, SALI
“MASAL KAHRAMANLARI ARAMIZDA”
5. SINIFLARDAN GÖREVLİ ÖĞRENCİLERLE

Masallar her kültürün geçmişten bugüne kültürel ve sosyal özelliklerini aktaran, anlatıcının ve
dinleyicinin dil gelişimine, düş gücüne katkı sağlayan büyülü diyebileceğimiz anlatılardır. Bu
etkinlikte 5. sınıflardan gönüllü öğrencilerimiz, masal kahramanlarının kostümlerine bürünüp
anaokulu ve ilkokul sınıflarını ziyaret edecekler. Onlarla birbirinden güzel masalları ve masal
kahramanlarını paylaşacaklar.

