
Pengu hayatında ilk defa göz doktoruna gidecekti. 
Canı acır mı diye çok endişeleniyordu. Muayene 
sırasında canı hiç acımadı ama büyük bir sürpriz 
onu bekliyordu. 

Neler olduğunu merak ediyorsan Pengu’nun yeni 
macerası seni bekliyor…

www.ucanbalik.com.tr
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Pengu’nun çok istediği bir oyuncak vardı. Ama bu 
oyuncağa sahip olabilmek için beklemesi gerekiyordu. 
Pengu nasıl sabredecekti? Peki ya istediği oyuncak 
onun olursa her şey çok mu güzel olurdu gerçekten? 

Pengu bu macerasında paylaşmanın önemini ve 
arkadaşlığın değerini keşfedebilecek mi acaba?

www.ucanbalik.com.tr

Temalar  
Arkadaşlık, Oyun, Sorun çözme, Aile, 
Yardımlaşma, Paylaşım

Ana Temalar
Birey ve Toplum, Yenilikler ve 
Gelişimler, Hayal Gücü

3+ YAŞ / Okul Öncesi ve 1. SINIF

Yazan: Selen Somer
Resimleyen: Nurten Deliorman

Öykü / 16 sayfa

Sevimli Pengu, çocukların hem arkadaşı hem kahramanı! 

PENGU

Pengu, kendine has renkli dünyasında ailesi ve arkadaşlarıyla maceradan 

maceraya koştururken hem eğlendiriyor hem düşündürüyor. Arkadaşlığın 

ve paylaşmanın önemini vurgulayan Pengu, sorunlarının üstesinden 

gelmeleri için minik okurlarını yüreklendirirken önemli bir paylaşımda 

bulunuyor: “Ben başardıysam sen de başarabilirsin!”

Selen Somer’in naif bir üslupla kaleme aldığı hikâyelerin satır aralarına 

özenle serpiştirdiği sorular, okurlarını, duygu ve davranışları üzerine 

düşünmeye yönlendirirken, miniklerin özeleştiride bulunma yeteneklerini 

geliştiriyor. Pengu’nun ilk kez doktora gidecek oluşu, sınıfına yeni gelen 

arkadaşıyla uyumu, hediyesini diğer arkadaşlarıyla paylaşması ve deniz 

kıyısında geçirdiği bir günün kısa ama eğlenceli hali ebeveynlere ve 

çocuklara keyifli bir okuma deneyimi sunuyor.

“Somer’in okul öncesi öyküleri, sevimli olduğu kadar barındırdığı eğitici  
öğeler sayesinde de hem henüz okuyamayan hem de okumayı  
yeni söken minikler için kıymetli birer ‘ilk kitap’.”

E. Nida dinçtürk, İYİ KİTAP
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Selen Somer ile
“Ben Bu Sorunu Çözerim”
yaratıcı oyunlar etkinliği
Tudem Yayın Grubu
Etkinlik Rehberi’nde.

OKUL ÖNCESİ 

Bilişsel Gelişimle İlgili Kazanımlar

Kazanım 1. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Kazanım 2. Gerçek durumu inceler.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Dil Gelişimi ile İlgili Kazanımlar

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Sosyal ve Duygusal Gelişimle İlgili Kazanımlar

Kazanım 3. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

1. SINIF - TÜRKÇE

İlk Okuma 

T1.2.3. Hece, kelime ve cümleleri akıcı bir şekilde okur.

T1.2.6. Düzeyine ve konuya uygun görsel okuma yapar.

Anlama 

T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.

Pengu gibi aklınıza takılıp cevabını 

veremediğiniz sorular veya almakta 

zorlandığınız kararlar oluyor mu? Sınıf 

arkadaşlarınızla bu iki konu üzerinde fikir 

alışverişi yapın.

Kitapların içeriğine uyumlu bir biçimde 

çocuğu düşünmeye, sorgulamaya ve farklı 

bakış açılarını keşfetmeye yönlendirmek 

için çocuklar kitaptaki karakterleri 

canlandırabilir.

Deniz kıyısında bir gün geçirdiğini hayal 

et, hayalindeki bu günü dilediğin gibi 

resimle.

Çocukların öğrenme ve büyüme sürecinde 

yaşadığı zorluklara ışık tutar.

Ebeveynlerin ve okulöncesi 

öğretmenlerinin çocukları anlamada 

ve onlara hayatı kolaylaştırmada 

başvurabileceği eğlenceli öykülerdir.

Öykülerin olay akışı içerisinde çocuğa 

yönelttiği sorularla okuru düşündürmeyi 

amaçlar. 

İLİŞKİLENDİRİLEN
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

SINIf ETKİNLİKLERİ

ÖNE ÇIKAN 
ÖZELLİKLER

1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1996 

yılında Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili 

Edebiyatı Bölümü’nü onur öğrencisi olarak 

bitirmiştir. Halen İstanbul’da yaşamakta, 

İngilizce dersleri verip çocuk hikâyeleri 

yazmaktadır. Aynı zamanda anne ve babasını 

çok seven bir evlattır. Uzaklarda yaşayan 

kardeşini ve onun ailesini çok özleyen 

bir abladır. 1998’den beri çok sevdiği bir 

adamın eşidir. 2007 yılında doğan baldan 

tatlı prenses Irmak ve 2010 yılında doğan 

aslan parçası kaymak Yunus’un annesidir. Çocuklarına hikayeler okumaya, 

onlarla çikolata ve dondurma kaçamağı yapıp sohbet etmeye bayılır. Tüm 

çocuklar için düzgün bir Türkçeyle yazılmış ve çok güzel resmedilmiş 

kitaplar hazırlayabilmek en büyük arzusudur.

SELEN SOMER


