Bizim Evin Halleri Okuma Etkinliği

Yaş Grubu: 3. – 4. sınıflar
Süre: Bir hafta
Hedef: Hedeflenen yaş grubundaki
çocukların ilgi alanlarına hitap eden bol
illüstrasyonlu, akıcı ve eğlenceli bir anlatıma
sahip bir kitabın, tanımlı bir sürede, her gün
5-8 metin sayfasını geçmeyen bölümler
halinde, baştan sona zorlanmadan
okunmasının sağlanması. Özellikle okuma
güçlüğü çeken ya da okumayı sevmeyen
çocuklara pekâlâ bir kitabın sonunu
getirebileceklerini, hatta bundan zevk
alabileceklerini deneyimletmek. Çocuklara
bir okuma günlüğü tutturarak, günlük olarak
okunan bölümü bilince çıkarmalarına, kendi
hayat deneyimleriyle ilişkilendirmelerine ve
ertesi güne kadar unutmamalarına destek
olmak. Aile içi iletişimin, sevginin ve
dayanışmanın altını çizen, sosyal ve
ekonomik farklılıklara çocuk gözünden bakan hikâyenin içselleştirilmesi ve yeniden yorumlanması için
fırsatlar yaratmak.
Malzemeler: Bizim Evin Halleri kitabı
Yer: Ev
Hazırlık: 5 sayfalık Okuma Günlüğü’nün çocuk sayısınca çoğaltılması. Bizim Evin Halleri kitabının sınıf
bazında temini.
Uygulama: Öğrencilere, proje, tatil ya da ev ödevi olarak bir kitap okuyacakları ve bir okuma günlüğü
tutacakları açıklanır. Öğretmen ödev kitabının Bizim Evin Halleri olduğunu açıkladıktan sonra merak
ve ilgi uyandırmak için sınıfa ön kapağı gösterir, arka kapak yazısını sesli okur. Öğrencilere ilk
izlenimlerini soran, hikâyenin konusunu tahmin etmelerini isteyen, yazarı, çizeri ve çevirmeni
hakkında kısa bilgiler veren öğretmen ardından sınıfa kitabı ve okuma günlüğünü dağıtır. Öğrenciler
kitabı serbest zamanlarında, her gün belli sayfalar halinde okuyacakları ve her gün okuma
günlüğünün ilgili bölümünü dolduracakları konusunda bilgilendirilir.

BİZİM EVİN HALLERİ
OKUMA GÜNLÜĞÜ

Kitabın Yazarı:
Kitabın Çizeri:
Kitabın Çevirmeni:
Kitabı Okuyan:

1. Gün (Sayfa 5 – 11)
Bu bölümde bir çocuk bize kendisinden bahsediyor. Henüz adını açıklamadı, ama yaşadığı ev ve
ailesi hakkında birçok şey anlattı. Birlikte hatırlayalım.
Zack ailesi kaç üyeden oluşuyor?
Anne ve baba ne iş yapıyor?

Evlerini tarif et. Kendi yaşadığın evle karşılaştır:

2. Gün (Sayfa 12 - 19)
Bu bölümde anlatıcı çocuğun adının Bert
olduğunu öğreniyor ve yeni sıra arkadaşı
Dominikus ile tanışıyoruz.
Sınıf öğretmeni, Dominikus’u sınıfa tanıştırınca
gülüşmeler oluyor. Çocuklar neden gülüyor?

Başkalarının sana güldüğü bir anı aklına getir… O anda kendini nasıl hissettin?

Dominikus ve Bert sence arkadaş olacaklar mı? Fikrini açıkla:

3. Gün (Sayfa 20 – 28)
Bu bölümde Dominikus ve Bert, öğretmenlerinin verdiği proje ödevi için birbirlerini evlerinde
ziyaret ediyor. Çok farklı iki mahallede yaşayan çocuklar, sokaktaki insanlarla röportaj yapıyor.
Bert, Dominikus’un mahallesini, evini ve odasını görünce içinden neler geçiyor sence? Ona en
ilginç gelen ne?

Dominikus, annesine proje ödevini anlatırken annesi onu doğru dürüst dinlemiyor. Neden?
Benzer bir durum başına geldiğinde, nasıl tepki veriyorsun?

Bert, Dominik onu ertesi gün ziyaret edince bir an için evinin halinden utanıyor. Kendini onun
yerine koy, nasıl hissederdin?

4. Gün (Sayfa 29-35)
Bu bölümde Bert’in anne babası ve kardeşleriyle tanışan Dominik aileye giderek ısınıyor. O kadar
ki arkadaşı onu çağırmamasına rağmen sık sık ziyarete geliyor.
Bert’in kardeşi Mizi, Dominikus’a Minikuş lakabını takıyor. Senin bir lakabın var mı? Aile
büyüklerinle küçük bir röportaj yapmaya ne dersin? Şu soruları sorabilirsin: Çocukken bir lakabın
var mıydı? Varsa, neydi ve neden takılmıştı? Sana başka bir isimle seslenilmesi seni rahatsız
ediyor muydu? Elde ettiğin sonuçları aşağıdaki tabloya yaz:
Kim?

Lakabı ?

Bu lakap neden takıldı?

Ne hissetti?

Bert, akşam yemeğinde arkadaşının kendini onların arasında ne kadar rahat hissettiğini fark
ediyor. Birkaç hafta sonra Dominik’in Zack’ların oturma odasında oturması normal bir şey haline
geliyor. Sence Dominik’e ne çekici geliyor olabilir?

Bert başta sık sık ziyarete gelen Dominikus’la ne yapacağını bilemiyor. Ama zamanla sadece o
değil, kardeşleri ve anne babası da ona alışıyor. Bunda Dominikus’un yardımsever tavırların da
payı var mıdır sence? Dominikus Bert’in kardeşlerine nasıl destek oluyor, evde hangi işlerin
ucundan tutuyor?

5. Gün (Sayfa 36 – 44)
Son bölümde Dominikus’un annesiyle babası iş seyahatine çıkması gerekiyor. Dominikus, bu süre
için sıkıcı aile dostlarında kalmaktansa Bert’in yanına taşınmayı tercih ediyor. Sonunda neredeyse
ailenin bir parçasına dönüşüyor.
Bert’in ailesi, Dominikus’un birkaç haftalığına onlarda kalmasına hemen sıcak bakıyor. Sence
annen ya da baban böyle bir durumu nasıl karşılardı? Bir sınıf arkadaşın hiç sende yatıya kaldı mı?

Dominikus’un ailesi, oğullarına Bert’lerde kalma izni vermeden önce Zack ailesiyle tanışmak
istiyor. Bir Pazar günü ziyarete geliyorlar. Belli etmek istemeseler de kendilerini çok rahat
hissetmedikleri ortada. Buna rağmen Dominikus’un, iş seyahatinde oldukları süre boyunca
burada yaşamasına razı oluyorlar. Sence neden?

Hikâyenin sonuna geldin. Kitabı, onu henüz okumamış bir arkadaşına önerir misin? Yanıtın
hayırsa, nedenlerini açıkla. Yanıtın evetse, arkadaşına, onu kitabı okumaya ikna etmek için neler
söylerdin?

