
Öyküsüne, bembeyaz bir 
sayfada, sadece bir ay çizimiyle 
başlayan kitap, her sayfada 
yeni bir çizimle renkleniyor. 
Ay’dan sonra bulutlar, sonra 
ceylan, sonra da dağ ekleniyor. 
Rengârenk, hareketli bir orman 
tablosu, sayfalarda adım adım 
ortaya çıkıyor. Her yeni imgenin 
ilk harfi, alfabenin de sırayla 
ilerleyen harflerinden oluşuyor 
ve sonunda ortaya, şiir gibi, 
eğlenceli bir kitap çıkıyor. 
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Ormanda Alfabe
Sıradışı tasarımı, hikâyesi, zengin görsel anlatımı ve çocukların merak 
duygularını harekete geçiren oyunu ile çocuklara hem alfabeyi öğreten 

hem de yeni kelimeler keşfettiren bir öykü 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Sizce Jaguar, hazineye neden el 
koymuş olabilir? Bu yaptığı şey sizce 
doğru mu?

2. Kitap boyunca hayvanların 
ve ormanın hangi özellikleri ile 
karşılaşıyorsunuz? Dikkatinizi en çok 
çeken ne oldu?

3. Jaguar, hazineyi geri vermeyi nasıl 
kabul ediyor? 

4. Siz olsanız, ormandaki hayvanlara 
nasıl yardım ederdiniz? Her hayvanın 
farklı özelliklerine göre hareket etmek 
daha mı mantıklı olurdu?

5. “Esas hazine bu orman,” 
cümlesinden ne anlıyorsunuz? Doğayı 
ve çevreyi korumak sizce neden 
önemlidir? 

1. Kitabın sonunda yer alan orman 
resmini dikkatlice inceleyin. Ardından, 
kitabın ilk sayfasına dönerek aklınızda 
kalanları resimleyin.

2. Alfabedeki harfleri birer birer 
yazın. Her harfin karşısına bildiğiniz 
hayvan isimlerini not etmeye çalışın. 
Bilmediklerinizin karşısına ise ormanda 
yer alabilecek başka varlıkları yazın.

3. Kitabın içinde, ipucu olarak her harf 
renklendirilmiş hâlde. Renkleri takip 
ederek, her sayfada öyküye katılan 
canlıları bulmaya çalışın.

4. Her harfinden başka bir dizenin 
çıktığı, minik bir şiir oluşturmaya 
çalışın.

5. Siz de kendi resimli kitabınızı 
yapın! Bir karakter yaratın ve resim 
defterinizin sayfalarına, öyküsü tek tek 
ilerleyecek şekilde, istediğiniz tekniği 
kullanarak resimlerinizi çizin.

Konu: Didem 
Ünal

• Didaktik anlatımdan uzak, 
merak uyandıran bir kurgu. 
Alfabeyi oyun eşliğinde 
öğretiyor. 

• Her sayfada bir harf için 
verdiği görsel uyaranla, 
çocukların şekil algısının ve 
dikkatlerinin gelişimine katkı 
sağlıyor.

• “Oyun-kurgu” şeklinde 
tasarlanan kitap çocukların 
alfabeyi öğrenmelerinde 
kalıcılık sağlıyor. 

• Kitabın sonunda yer 
alan etkinlik ile çocuklar 
öğrendikleri harfleri 
pekiştiriyor.

Öykü, 64 sayfa
Okul Öncesi, 1. sınıf
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