Kitap Günlüğüm
Okuduğunuz kitaplara dair ayrıntıları, görüşleri, önerileri not edip
yıllar boyunca saklayabilmeniz, sonra tekrar bakıp hatırlayabilmeniz için
tasarlanan pratik ve eğlenceli bir günlük
Konu:
Özellikle genç okurların, okuduğu kitapları ve onlarla ilgili güzel
ayrıntıları unutmamasını sağlayacak Kitap Günlüğüm, kitap kurtları
için özel olarak hazırlanan, okuyana yol gösteren bir çalışma.
Kitap Günlüğüm’e, okur yorumlarının yanı sıra en sevilen cümle
ya da kitabın yazarıyla tanışılırsa ona söylenmek istenen şeyler
not edilebilir. Ayrıca, okunan kitabın kapağı yeniden tasarlanabilir
ve kitaba puan verilebilir. Her sayfası özel olarak resimlendirilmiş
günlükte yer alan ayırıcı sayfalar, okuma eylemi ve kitaplar
hakkında pek çok ilginç bilgi de sunuyor. Kitap Günlüğüm, kitaplar
ve yazarlarla ilgili düşüncelerin yazılabileceği; ileride yeniden
bakıldığında, sadece okunan kitapların isimlerinin değil, başka
birçok ayrıntının da hatırlanabileceği, eğlenceli ve hafıza sahibi
bir günlük.
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Tartışma Soruları
1. Okur hakları konusunda ne
düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz okur
hakkı hangisi? Neden?
2. Okuduğunuz bir kitabı tekrar okumak
istediğiniz oldu mu? Kitabın hangi
yönleri ilginizi çekti?

Öne Çıkan
Özellikler
• Okunan eserlere,
kapağından kurgusuna
kadar pek çok yönden
eleştirel biçimde bakmayı
teşvik ediyor.
• Kitap kurtları için özel
olarak hazırlanan bu
günlük, içinde yer alan ayırıcı
sayfalarda kitapların renkli
dünyasıyla ilgili ilginç bilgiler
de aktarıyor.
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3. Okuyacağınız kitapları hangi
kriterlere göre seçiyorsunuz?
4. Abibliofobi, okuyacak kitabınızın
kalmama korkusuna verilen ad. Hiç
böyle bir hisse kapıldığınız oldu mu?
5. Okuduğunuz ya da etkilendiğiniz
ilk kitap neydi? En çok hangi tür
kitaplardan hoşlanıyorsunuz? Neden?
6. En sevdiğiniz kitabın yazarına ne
söylemek isterdiniz? Peki, en sevdiğiniz
kitabın hangi karakteriyle arkadaş
olmak isterdiniz? Neden?
7. Hayalinizdeki kütüphaneyi nasıl
tasvir edersiniz?

Günlük, 120 sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. sınıflar
Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü,
Yaratıcılık, Eleştirel Düşünme,
Merak ve Araştırma, Hayal Gücü

Sınıf Etkinlikleri
1. Okur haklarından seçtiğiniz bir
tanesini resimleyin.
2. Okuduğunuz bir kitabın kapağını,
istediğiniz teknikte yeniden tasarlayın.
3. Bir “en sevdiğim kitaplar” listesi
yapıp sınıfta arkadaşlarınızla ortak
yönlerinizi keşfedin.
4. En sevdiğiniz kitaplardan derlediğiniz
en sevdiğiniz cümleleri bir deftere
yazın.
5. Okulunuzda ya da sınıfınızda bir
kitaplık kurulması için çalışmalar
başlatın.
6. Eskiden, neden birçok kadın yazar,
kitaplarının yayımlanabilmesi için
erkek adı kullanmış olabilir? Araştırın
ve birkaç kadın yazarın hayatını sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşın.
7. Sınıfça, yaşadığınız yerdeki bir
halk kütüphanesine gidin ve sonra
izlenimlerinizi yazın.

