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ETKİNLİK DOSYASI: FRİDA İLE MANDALİNA 

CAN DOSTLARIMIZA KİTAP OKUYORUZ* 

Yaş Grubu: 2. ve 3. sınıflar 

Süre: 1 saat kitap okuma + yarım günlük gezi 

Hedef: Frida ile Mandalina’da konu edilen barınak 
köpekleri konusunda farkındalık oluşturmak. Yeni 
yeni okumaya başlayan çocuklara farklı bir okuma 
deneyimi yaşatmak. Sınıf önünde sesli okumadan 
sıkılan ve zorlanan öğrencilerin, baskısız, kontrolsüz 
bir ortamda sesli okumaya teşvik edilmesi. 

Malzemeler: Katılımcı sayısınca Frida ile Mandalina 
kitabı. 

Yer: Sınıf ya da kütüphane ortamı ve hayvan 
barınağı 

Hazırlık:  Etkinlik grubuyla birlikte ziyaret edilecek hayvan barınağı ile önceden iletişime geçip uygun 
bir saat ve tarihte randevu almak. Barınak yetkililerinden, etkinliğin başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için destek istemek, barınakta gereken hazırlıkların yapılmasını sağlamak. 

Uygulama: Etkinlik öğretmeni, çocuklara Frida ile Mandalina kitabını sesli bir şekilde okur. Çocuklar, 
resimleri ve hikâyeyi kendi kitaplarından takip eder. Sonrasında öğretmen öğrencilerle, kitabın işlediği 
konular (hayvan barınakları, yaşlılık, olduğu gibi kabul edilmek, tutsaklık, dostluk, hayvanların ücretle 
satılması vb.) hakkında bir sohbet geliştirir. Bunun için yönlendirici sorular sorabilir ama çocukların 
özgür yorumlarını almak, hikâye ve kahramanlarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini teşvik 
etmek önceliklidir. 

Ardından yanlarına Frida ile Mandalina kitabını alan çocuklarla topluca hayvan barınağına gidilir. 
Yolculuk sırasında etkinlik öğretmeni katılımcılara barınağın koşulları ve kuralları hakkında gerekli 
bilgileri verir. Ayrıca etkinliğin amacını da açıklar: Her çocuk, barınak yetkilileriyle birlikte seçtiği bir 
hayvana, Frida ile Mandalina kitabından en sevdiği bölümleri sesli okuyacaktır. 

Zaman kalırsa çocuklarla ayrıca, Frida gibi yaşlı ve özürlü hayvanlara nasıl davranacakları, barınaktaki 
hayvanlara okuma yaparken nasıl bir ses tonu seçebilecekleri, sakin ve sevgi dolu bir okuma 
gerçekleştirmek için nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında sohbet edilebilir. 

Barınakta her çocuk, etkinlik öğretmeni ve barınak yetkililerin yardımıyla sesli okuma yapacağı 
hayvanını belirler. Okuma süresi 15 dakikadır. Sonrasında, öncesinde belirlenen bir yerde toplanılıp 
birlikte eve dönülür.  Dönüş yolculuğu, barınaktaki deneyimlerin konuşulması için değerlendirilir.  

Etkinlik bitiminde çocuklardan, ev ödevi olarak kitap ve gezi ile ilgili izlenimleriyle resimle ifade 
etmeleri istenebilir. 

 

 

*Bu etkinlik Missouri Humane Society’nin hayata geçirdiği Barınak Dostlarına Kitap Okuma Programı’ndan esinlenmiştir. 


