
Etkinlik Dosyası: Yaşlı adam ve deniz tatili 

 
 
 
Yaş Grubu: 4-6 sınıflar 
Süre: 1 ders saati  
Hedef:  Okuduğunu anlama ve ifade etme yetkinliğini geliştirme 
Malzemeler:  Yaşlı Adam ve Deniz Tatili kitabı, kâğıt ve kalem 
Yer: Okul, kütüphane ya da ev ortamı 
Hazırlık: Yaşlı Adam ve Deniz Tatili kitabının okunması 
Uygulama: Etkinliği düzenleyen yetişkin, katılımcı çocuklarla daha önce okudukları Yaşlı adam ve 
deniz tatili kitabı hakkında sohbet başlatır. Romanın ana kahramanları ve aralarındaki ilişkiler 
hatırlanır. Ardından çalışma sayfaları dağıtılır. Katılımcılara sorulara (isteğe bağlı olarak bireysel ya da 
grup çalışmasıyla) yanıt vermeleri için 30 dakika zaman tanınır. Çocukların bu sırada okudukları kitabı 
tekrar karıştırmaları serbesttir. İkinci ders saatinde öğretmen, çalışma kâğıtlarındaki soruları sırasıyla 
okur, isteyen çocuk ya da çalışma grubu yazdığı yanıtı diğerleriyle paylaşır. Üzerinde fikir alışverişinde 
bulunarak tüm sorular bitene kadar bu şekilde devam edilir. 

 

 

 



 

 

Anjelina hayatında ilk defa deniz tatili yapacak ve çok heyecanlı. Sen hiç denize gittin mi? Denizle ilgili 
bir anını anlat: 

 

 

 

Anjelina evde bir ginepig besliyor. Ginepig’ler ülkemizde yaygın evcil hayvanlar değil. Bu hayvan 
hakkında kitaptan neler öğrendin? 

 

 

Bir evcil hayvana bakmak çok keyifli. Ama sorumlulukları da var. Sence, Anjelina ve ailesi, tatile 
çıkmadan önce bu sorumlulukların hepsini yerine getirdi mi? Peki, neyi ihmal etmişler? 

 

 



Ginepig Otti’nin tatile gelemeyeceği anlaşılınca yaşlı komşu Bay Möhring ona bakmaya razı oluyor. 
Senin çevrende yalnız yaşayan yaşlı bir komşu var mı? Anjelina’nın yerine sen olsaydın ona ya da 
herhangi başka bir komşuna evcil hayvanını teslim eder miydin? Soruyu gerekçelendirerek açıkla. 

 

Önceleri nerdeyse gün boyu koltukta pinekleyen Bay Möhring’in hayatına Otti’nin katılmasıyla 
hareket geliyor. Bayan Waller ile de birden daha sık görüşmeye başlıyor. Sence bunun nedenleri ne? 

 

 

Kitapta birçok insan ve evcil hayvan birbiriyle temas ve iletişim halinde. Sen aralarındaki ilişkiyi nasıl 
tanımlarsın? Birbirlerine ne tür bir tanışıklık, arkadaşlık, dostluk ya da sevgiyle bağlılar. Romandan 
örnekler vererek açıkla: 

Anjelina ve Hanni:  

 

 

 

Otti ve Anjelina: 

 



 

Anjelina ve Bay Möhring:  

 

 

Bay Möhring ve Otti:  

 

 

Bay Möhring ve Bayan Waller: 

 

 

Anjelina ve Adrian:  

 

 

Otti ve Hanibal: 

 

 

 

 

Anjelina’nın babası tatile giderken yanına bir kitap alıyor. Kitabın adını ve yazarını hatırlıyor musun? 
Okuduğun kitapla arasındaki isim benzerliği sana ne düşündürüyor?  


