
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Okumayı yeni öğrenen 
çocuklar için özel olarak 
hazırlanmış, üç farklı 
okuma seviyesi içeren 
“Küçük Yıldızlar - İlk Okuma 
Kitaplığı” serisinin ilk 
halkası. 

• Büyük kitap harfleri, 
kısa cümleler ve basit 
kelimelerin, büyük görseller 
ve her kitapta tam 16 
sayfalık bulmacalarla 
desteklenerek anlatıldığı bu 
seri, pedagoglar eşliğinde, 
özenle hazırlandı.

• Kitaplar, zorlu bir süreç 
olan okumayı öğrenme 
aşamasında çocuklara 
destek oluyor.

1. Süperhügo’nun en çok hangi 
macerasını sevdiniz? Neden?

2. Hügo’nun, Süperköpek’in kıyafetlerini 
kuşanması sizce doğru mu? Kahraman 
olmak için sizce ne tür özellikler 
gerekir?

3. Süperhügo, kedileri kurtarmak için 
önce gönülsüz davranıyor, ama sonra 
bundan vazgeçerek kahramanlığını 
sergiliyor. Sizce bu, Hügo’nun hangi 
yanını ortaya koyuyor? Siz olsaydınız 
nasıl davranırdınız?

4. Hügo, hırsız tilkiyi yakaladıktan sonra 
neler yapıyor? Aynı durumda siz olsanız 
ne yapardınız?

5. Kitapları okurken zorlandığınız 
bölümler oldu mu? En çok nerelerde 
zorlandınız? O bölümleri bir kez daha 
gözden geçirin ve takıldığınız yerleri 
arkadaşlarınızla destekleşerek tekrar 
okuyun.

1. Siz de Hügo’nun süperarabasına 
benzer bir “süper-araç” resmi yapın; 
araca istediğiniz özellikleri ekleyin ve 
sonra da renkli kalemlerle boyayın.

2. Hügo için bir öykü de siz ekleyin. Bir 
sonraki macerasının nereye olacağını 
düşünün ve arkadaşlarınızla kafa 
kafaya vererek öyküyü oluşturun.

3. Kitapların arkasındaki bulmacaları 
sınıfta arkadaşlarınızla birlikte çözün 
ve birbirinizle karşılaştırın.

4. Sınıfta bir sesli okuma seansı 
düzenleyin. Kitaplardaki farklı 
karakterleri seçerek diyalogları yüksek 
sesle, canlandırma yoluyla okuyun ve 
hatta küçük bir sahneleme yapın.

5. Kitaplara siz de bir bulmaca ekleyin. 
Örneğin kitaplarda farklı renklerin, 
karakterlerin ya da kelimelerin kaç 
kere kullanıldığını bulmaya çalışın.
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Hügo biraz sakar bir köpektir. Büyükanne 
Frida ile mutlu mesut yaşamaktadır. Bir gün, 
evdeki şöminenin içine yuvarlanıverir ve orada, 
Süperköpek’in gizli sığınağını bulur. Süperköpek 
tıpkı ona benzemektedir. Hügo onun kıyafetlerini 
kuşanır, artık o Süperhügo’dur. Bundan sonra, 
her kitapta, birbiri ardına farklı maceralar yaşar: 
Önce gizli sığınağı bulur ve küçük kahramanlıklar 
sergiler; ikinci kitapta minik kedi Mimi’yi kurtarır; 
üçüncü kitapta hırsız tilkiyi yakalar; dördüncü 
kitapta denizaltına yolculuk eder ve beşinci 
kitapta da uzaya çıkıp küçük kurbağayı dünyaya 
geri getirir.

Süperhügo SERİSİ
Okumayı henüz öğrenen çocuklara yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış 

“Küçük Yıldızlar” dizisinin ilk halkasını oluşturan, beş eğlenceli kitapla okumayı 
adım adım destekleyen, eğlenceli bir seri
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