
Albert’ın annesi ve babası kitapları çok sever ve ellerinden hiç 
düşürmezler. Ablası da en az onlar kadar kitaplara ilgilidir ve 
Albert’a sürekli kitap karakterlerinden bahseder. Ancak küçük 
kahramanımız bu durumdan hiç hoşnut değildir. Ailesinin 
kitapseverliğine karşın, o bir kitapsavardır. Bu yüzden kendisine 
hediye edilen kitapları bahçedeki bir sandığa saklamaktadır. 
Bir gün yine kendisine hediye edilen bir kitabı saklamaya gider 
ve sandığın yanında bir tavşanın kitaplarını okuduğunu görür. 
Her gün bahçede kitap okuyan tavşanı gözlemler. Tavşanın hiç 
bıkmadan, kimi zaman eğlenerek kimi zaman duygulanarak kitap 
okuması Albert’ın ilgisini çeker. Merakına yenik düşerek kitap 
okumaya başlar. Kitaplarla yaptığı macera dolu yolculuklardan 
sonra artık o da bir kitapseverdir. 

Konu: 

Ben Bir Kitapsavarım
Ingrid Chabbert ile ressam Guridi’nin ortak imzasını taşıyan Ben Bir Kitapsavarım, 

okumaya hiç şans vermeyen ve kitaplara önyargıyla yaklaşan çocukları sözcüklerin 
renkli dünyasıyla buluşturan mucizevi bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Eğlenceli bir üslup ve 
sürükleyici kurgusuyla kitap 
okumayı teşvik ediyor. 

• Kendini tanıma temasını 
temel alarak önyargılarla 
başa çıkmanın yolları üzerine 
yaratıcı bir bakış açısı 
sunuyor.

• Mizahi anlatımı ve farklı 
tekniklerden beslenen 
karikatür tadındaki 
resimleriyle etkileyici bir 
okuma deneyimi sunuyor.

• Empati, arkadaşlık, okuma 
ve yazma kültürü temalarını 
irdelerken; basit, etkili ve 
sürükleyici üslubuyla kişisel 
değişim ve dönüşüm serüveni 
üzerine düşündürüyor. 

1. Kitap okumayı seviyor musunuz? 
Neden? 

2. Kitap okumak niçin bu kadar 
önemli? Kitap okumanın yararlarını 
sınıfta tartışın.

3. Ailenizin hoşlandığı ama sizin 
hoşlanmadığınız bir aktivite var mı? 
Bu durum size ne hissettiriyor? 

4. Sizce Albert önceleri neden kitapları 
sevmiyor olabilir? Siz ona kitap 
sevdirmek için ne yapardınız?

5. Birinin önyargısını nasıl ortadan 
kaldırabiliriz? Bunun için en doğru 
yöntem sizce nedir?

6. Bahçedeki tavşan sizce kitap 
okurken niçin bu kadar eğleniyordu?

7. Sizce insanlar neden kitap yazıyor? 
Siz yazar olsaydınız kitaplarınızda 
neler anlatırdınız?

1. Kitap okumanın faydalarını kısaca 
belirten ve kitap sevgisini aşılayacak 
bir resim çizin. 

2. Kitabın sonunda Albert’ın 
kahvaltı masasında heyecanla 
kitap okuduğunu görüyoruz. 
Arkadaşlarınızla birlikte heyecanlı 
görünmeye çalışarak bu sahneyi 
canlandırın.

3. Kitapları sevmeyen bir kitapsavar 
karakter çizin. Bu resmin yanına aynı 
karakterin kitapsever halini çizin. 

4. En sevdiğiniz kitap karakterini 
resmedin.

5. En sevdiğiniz 5 kitabı bir liste 
halinde yazın. Bu listeyi sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşın.

6. Tavşan sizce hangi kitapları 
okuyordu? Okuduğunu düşündüğünüz 
kitaplardan birinin hikâyesini anlatın.
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