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Tüm annelere, babalara, dedelere, ninelere, abi ve ablalara, komşulara, çocuk bakıcılara, öğretmenlere, 
gözetmenlere yani kısaca bu kitabı çocuklara okuyan herkese. 

HAYDI HEP BERABER EVDE VEYA SINIFTA IŞ BAŞINA 

Bir arada keyifle otur … ya da uzan. İstersen koltukta tepesi üstü de oturabilirsin ya da sandalyende 
sallanabilirsin. Kitabı eline al. Ne güzel değil mi?… Kokusu da hoş! Sen de içinde ne yazdığını merak ediyor 
musun? 

BERABER KEŞFETMEK  

Beraber kitabın içini keşfedin. Keşfedilecek birçok şey var. Kitabın adı ‘Okulda bir kedi bile yok … ya da var 
mı acaba?’. Bu kitabın adı ne anlama geliyor? Bu ad, bu kitaba uygun mu? Okulda bir kedi bile yok mu ya 
da orada burada bir surat veya kuyruk görünüyor mu? Yazar, ‘Okulda bir kedi bile yok’ ile ne demek 
istemiş? Güzel resimlere şöyle bir göz attın mı? Bakacak birçok şey var! Belki resimlere beraber bakarak 
hikaye ne anlatıyor tahmin edebiliriz. Hayal gücünü çalıştır. 

BERABER ANLATMAK 

Beraber kitabın sayfalarını çevirin, resimlere bakın ve anlatın. Neler oluyor acaba? ‘Okulda bir kedi bile 
yok… ya da var mı acaba?’ kitabının konusu ne olabilir, birbirinize anlatın. Kitabın adı ne anlama 
geliyor? Hikayenin sonu nasıl? Daha neler olabilir? Bu gerçek hayatta da olabilir mi? … 
Beraber düşünecek ve konuşacak birçok konu var.  

www.geenkatopschool.be
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BIRLIKTE SESLI OKUMAK  

Birine kitap okumak, sadece kitap okumak değildir. Hoş etkileşimden dolayı okuma zevki diğer kişiye de 
aktarılabilir. Sesinle hikayeyi daha sürükleyici yapabilirsin. Dinleyen kişiye çesitli sorular sorabilirsin. Beraber 
daha neler olabileceğini hayal edebilirsin. Kitaptaki ayrıntılara dikkat çekebilirsin ve beraber bir açıklama 
bulabilirsin. Ve sonrasında hikaye hakkında hoş sohbetleriniz olur … öylesine … çünkü artık aklınızda kaldığı 
için.

BIRLIKTE OKUMAK  

Kitap okuyan birini görmek, okuma isteği de oluşturur … yani birlikte okumak, motivasyonu daha da yük-
seltir. Okumak için sırayla bir cümle veya bir sayfanın tümünü seçin.  Bir kişinin anlatıcı kısmını okumasını ve 
bir kişinin de kitaptaki kişilerin rolüne girip o kısımları okumasına karar verebilirsin.  Ses tonlamasını ayarlay-
ıp coşkulu seslerle kişileri canlandırabilirsin. Birisi sesli okurken, sen de durumu taklit edip canlandırabilirsin. 
Büyüleyici değil mi?!  

 

Hemen bu sayfayı çevir … tam orada hikaye başlıyor. 

BIRLIKTE DINLEMEK  

Websitesini ziyaret edin ve birlikte hikayeyi dinleyin. Beraber güzel bir kitabın sayfalarını karıştırırken bu 
kitabın sesli kaydını dinlemekten daha hoş ne olabilir? Bir ses, sizi hikayenin resimlerinde gezdirir ve size 
rehberlik yapar. Bazen ne olduğunu anlayamazsanız, duraklama tuşuna basıp, birbirinize sorabilirsiniz veya 
araştırabilirsiniz. Sesli hikayeyi tekrar tekrar dinleyebilirsiniz, bunu istediğiniz kadar ve istediğiniz yerden 
yapabilirsiniz … ta ki iyice öğrenene kadar.  

Karekodu okutun ya da www.geenkatopschool.be websitesine gidin ve birlikte sesli hikayeyi dinleyin.

www.geenkatopschool.be


