Tembel Teneke Acaba Nerede?
Empati, önyargılar, hayvan sevgisi gibi önemli konulara
dikkat çeken eğlenceli bir kitap
Çöp bidonunda bulduğu yavru kediye yardım etmek isteyen Ata, onu
sahiplenebileceklerini düşünse de anne ve babası evdeki kedileri Sos’un
yavruyu kıskanacağını öne sürerek bu fikre karşı çıkıyor. Bunun üzerine Ata,
kediciğe yuva bulmak için kolları sıvıyor. Ancak yavru kedi de Sos da ortadan
kayboluyor. Sonunda Ata, iki yumurcağın arkadaş olduğunu anlıyor.
Yazan: Mavisel Yener
Resimleyen: Gül Sarı

Öne Çıkan
Özellikler
• “Sen de Oku
Koleksiyonu”nun Türk
yazarlar serisinde
yayımlanan ilk kitabı.
• Son sayfalarında okuruna
yönlendirdiği sorularla aynı
zamanda etkileşimli bir
okuma deneyimi sunuyor.

Roman, 72 sayfa
1, 2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Aile yaşamı, Hayvan sevgisi,
Arkadaşlık, Mizah, Serüven

Tartışma Soruları
1. Ata’nın yerinde siz olsaydınız yavru
kediye nasıl yardım ederdiniz? Sizce
sokak hayvanlarının nasıl bir yaşamı
var? Onlara yardım etmek için neler
yapılabilir?
2. Kediler gerçekten de kıskanç
olabilir mi? Farklı hayvanlar ya da
türler arasında arkadaşlıktan söz
edilebilir mi? Sizce insanların hayvanlar
hakkındaki yargıları ne derece doğru?

Sınıf Etkinlikleri
1. Aynı hikâyeyi bu kez yavru kedi
Süs’ün ağzından kaleme almayı
deneyin ve sınıfta paylaşın.
2. Kitabın sonundaki soruları
yanıtlayarak sınıf arkadaşlarınızla
birlikte tartışın.

Sanal Zombi Anneannem
Teknoloji bağımlılığının trajik sonuçlarını anlatan komik bir
öykü
Anneanne Lülü, torununu ziyarete gelir. Fakat bu kez biraz tuhaftır, çünkü
elinde bir akıllı telefon, durmadan oyun oynar. Torunuyla ilgilenmez. Torun,
anneannesinin dikkatini çekmeye çalışır ama başaramaz. Sonunda birlikte
ama birbirlerinden uzak, saatlerce oynarlar. Bir süre sonra eve hırsız girer ve
onu bile fark etmezler.
Yazan: Güzin Öztürk
Resimleyen: Cemre Arslan

Öne Çıkan
Özellikler
• Teknoloji bağımlılığını
çok usulca, tatlı bir yolla
eleştiren, kısa ama etki
bırakan bir öykü.
• Komik diyalogları ve çağı
yakalayan üslubuyla en
küçük okurlara bile hitap
edebilen bir anlatı.
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- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

Roman, 56 sayfa
1, 2, 3, 4. sınıflar

Tartışma Soruları
1. Anneanneniz ya da babaannenizin
teknoloji ile araları nasıl? Bu öyküdeki
gibi davrandıklarını düşünebiliyor
musunuz? Ne yapardınız?
2. Sizce telefon, tablet gibi aletleri ne
sıklıkta, ne amaçla kullanmak gerekir?
Sınıfta tartışın.
3. İlk kez kaç yaşında cep telefonunuz
oldu? Sizce bu erken miydi, geç mi?

Etiketler: Eleştirel Düşünme,
Aile İlişkileri, Bilim ve Teknoloji

Sınıf Etkinlikleri
1. Siz de bir mobil oyun tasarlayın;
fakat bu oyun, yalnızlaşmak
yerine sosyalleşmeyi içersin.
Arkadaşlarınızla tartışın ve en iyi fikri
bulmaya çalışın.
2. Kendinizi bir tür teknoloji diyetine
sokun: Bir gün boyunca hiçbir
elektronik aleti kullanmayın. Neler
yaşadınız? Neler hissettiniz? Bu konuda
bir kompozisyon yazın.

