Emre ile Cemre SERİSİ
Akıcı anlatımları ve artan sözcük sayılarıyla hem okuma becerisini geliştirerek
kitapların büyülü dünyasına zevkli bir başlangıç niteliği taşıyan, hem de küçük
okurlara keşiflerle dolu yepyeni maceralar yaşatan bir seri
542 kelime

Konu:
Emre ile Cemre iki iyi arkadaştır. Her kitapta yepyeni bir maceraya atılıp
farklı bir sorumluluk üstlenirler. Hayat onlar için türlü keşiflerle doludur.
Tabii, yarattıkları bu renkli dünyada sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma
gibi değerleri de unutmazlar. Bazen kalabalık bir düğünde, bazen
bahçedeki korkuluğun peşinde gezerler. Gün gelir başbakan olurlar, gün
gelir kedili takvim yaparlar. Emre ile Cemre, birbirinden ilginç ve eğlenceli
maceralarla hayatı öğrenirler, yavaşça büyürler.
Her kitap, farklı beceri ve davranışları sezdirecek bir olay örgüsüne sahiptir.

614 kelime

İnsanlararası iletişim,
başkalarından yardım isteme

Kitap edinme, yazarla iletişim

Bitkileri tanıma

1191 kelime

862 kelime

1029 kelime

Bir projeyi kurallara uyarak
gerçekleştirme, işbirliğiyle ödev
yapma

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü,
Okul Yaşamı, Kültürel Değerler,
Merak ve Araştırma, Çevre Bilinci

824 kelime

Öykü; 16, 24 sayfa
1, 2. sınıflar

598 kelime

Ezbere değil, anlamını bilerek
(düşünerek) okuma

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: D. Tuncer,
N. Demir

Komşularla dayanışma, el
becerisini geliştirme

Mesleklere ilgi uyandırma
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2003 kelime

1251 kelime

1510 kelime

Plan yapma, akıl yürütme,
verileri değerlendirme

Törenlerde davranışlarımız,
toplumsal hayatın kurallarına uyum

Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• Çocukların günlük hayatta
karşılaşacağı sorunlara
çözüm bulmaya çalışırken,
güven ve dayanışma
duygusunu ve arkadaşlık
olgusunu güçlendirmelerine
yardımcı oluyor.
• Serinin ilk kitabı 500
sözcükle başlıyor; son
kitaba gelindiğinde ise
2000 sözcüğe ulaşıyor. Bu
kademeli artış sayesinde
ve kolay anlatımıyla, okuma
becerisini, okurunun
düzeyini zorlamadan
geliştirmeyi amaçlıyor.
• Okuma becerisini
geliştirmesinin yanı
sıra, akıcı üslubu,
heyecanlı ve maceralı
kurgularıyla, okuma
sevgisi ve alışkanlığının
kazanılmasına katkıda
bulunuyor.
• Renkli görselleri, uygun
yaş aralığı için cezbedici bir
özellik olarak göze çarpıyor.
• Hem set olarak hem de
ayrı ayrı alınabiliyor.
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1. Emre ile Cemre gibi, vaktinizin
çoğunu birlikte geçirdiğiniz
arkadaşlarınız var mı? Birlikteyken
en çok neler yapmaktan
hoşlanıyorsunuz?
2. İyi arkadaşlıkların temelinde yatanlar
nelerdir? Bu arkadaşlıkların sürekli
olabilmesi için arkadaşlar nelere dikkat
etmelidir? Herkesin farklı beklentileri
ve hassasiyetleri olabileceğine dikkat
ederek sınıfta tartışın.
3. Okuma ve yazma çalışmaları
sırasında nelere dikkat etmemiz
gerektiğini arkadaşlarınızla tartışarak
açıklayın.
4. Alışveriş merkezleri, düğünler, fuarlar
gibi kalabalık yerlerde dikkat etmeniz
gerekenleri arkadaşlarınızla fikir
alışverişinde bulunarak belirtin.
5. En sevdiğiniz oyunları ve bu oyunları
oynamak için uygun alanlar bulup
bulamadığınızı belirtin. Uygun yer
değilse, oyun sırasında kendimize ve
çevreye verebileceğimiz zararların ne
olabileceğini belirtin.
6. En beğendiğiniz kitabı seçin; niçin
beğendiğinizi açıklayan bir konuşma
hazırlayarak arkadaşlarınızla tartışın.
7. Vatandaşların, gençlerin,
çocukların ülke yönetimiyle, siyasetle
ilgilenmelerinin yararları üzerine
düşünüp arkadaşlarınızla tartışın.

Mektup yazma, kurumların
işleyişi, ülke yönetimi

Sınıf Etkinlikleri
1. Okuma Bayramına Hazırlık
kitabındaki hikâyeyi oyunlaştırarak
sınıfta canlandırın.
2. Okuma Bayramı kutlaması için
yakınlarınıza davetiye yazın.
3. En sevdiğiniz kitabın hikâye
haritasını (olay, kişiler, yer ve zaman
unsurları) belirledikten sonra
hikâyenin özetini yazın.
4. Düğün, tören, şenlik vb. etkinliklerde
başınızdan geçen ve gözlediğiniz ilginç
bir olayı veya ânı hikâyeleştirerek yazın.
5. Evinizde veya okulunuzda çiçek
saksıları varsa çiçeklerin adlarını
öğrenin, aralarındaki farkları (boyları,
yaprak biçimleri, renkleri vb.)
gözlemleyip sınıf arkadaşlarınıza
anlatın.
6. Hiç kitap fuarına gittiniz mi?
Gittiyseniz, kitap ve yazarlar hakkındaki
izlenimlerinizi, fuarda yaptıklarınızı
anlatın.
7. Korkuluk Yapıyor veya Doktor Oluyor
hikâyelerinden birini, arkadaşlarınızla
rol dağılımı yaparak oyun şeklinde
sergileyin.
8. Yüz yüze iletişiminin mümkün
olmadığı bir yetkiliye, görevliye
isteklerinizi bildiren bir mektup veya
e-posta yazın.

