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• Bilim, sanat, siyaset 
alanında başarılarıyla, tarihe 
geçmiş isimlerin günlük 
ve anı türündeki yazıları 
sayesinde kişisel tarihlerine 
ışık tutan örnekler sunuyor.

• Didaktik olmayan, 
yaratıcılığı ve hayal gücünü 
ön plana çıkaran, bilgileri 
pekiştiren; kavramlara, 
duygulara ve olgulara farklı 
bakış açılarıyla bakmayı 
sağlayan okuma ve yazma 
kültürü üstüne eğlenceli 
etkinlikler vadediyor.

• Sıradışı tasarımlarıyla, 
okuma ve yazma 
aktivitelerini keyifli hâle 
getiriyor.

1. Önemli şahsiyetlerin 
günlüklerini okuduğumuz zaman 
hangi bilgileri edinebiliriz?

2. Günlük tutuyor musunuz? 
Günlüğünüze genelde olayları 
mı yoksa kendi duygularınızı mı 
yazıyorsunuz?

3. Daha önce bir anı kitabı 
okudunuz mu? Okuduysanız hangi 
kitaptı, bu okuma deneyiminde 
neler öğrendiniz?

4. Anı yazma ihtiyacı nereden 
kaynaklanır? Siz bir anı kitabı 
yazacak olsanız, bunu neden 
yapardınız? 

5. Yazarın kitap günlüğünü 
okumak size neler hissettirdi? 

6. Sosyal medya paylaşımları 
günlük ve anı türü olarak kabul 
edilebilir mi?

1. Kitapta yer almış olan günlük 
türlerinin içinden birini seçin ve o 
türün önemli örneklerini araştırıp, 
arkadaşlarınıza sunum yapın.

2. Bir hafta boyunca her gününüzü 
resim çizerek anlatın, resim günlüğü 
tutun. Olaylara ya da duygulara 
odaklanmak konusunda serbestsiniz.

3. Günlük türünde yazılmış romanlar 
hakkında araştırma yapın ve 
bulduğunuz örnekleri sınıfınızda 
tanıtın.

4. Siz de tarihi etkileyen birinin 
günlüklerini araştırıp, günlük sayfaları 
ve içeriğiyle ilgili bir sunum hazırlayın.

5. Bir hafta boyunca çevrenizde 
gördüğünüz, ilginizi çeken olay ya da 
görüntüleri yazılı olarak kaydedin. 
Kaydettiğiniz görüntülerden/
yazılardan bir öykü yazın.

Günlük De Neyin Nesi?, günlük ve anı türü hakkında ilginç ve 
ayrıntılı bilgiler içeren, eğlenceli etkinlik sayfalarıyla okurla 
etkileşim kuran, öğretici ve hareketli bir kitap. Tarihteki ilk 
günlükler, günlük türünün özellikleri ve çeşitleri gibi konuları, 
ilginç bilgilerle paylaşıp, her sayfada akılda kalıcı örneklerle 
sunarak öğrenme sürecini etkili kılıyor. Kitap, günlük türünün 
yanı sıra anı türüne de yer veriyor ve bilim, sanat, siyaset 
dünyasının önemli isimlerinin bu türlerdeki yazılarını inceleme 
imkânı yaratıyor. Okurlar, yazarın kitap günlüğünü inceleyerek, 
bir kitabın oluşum aşamalarına dair heyecanlı bir yazın 
yolculuğuna çıkıyor. Kitabın sonunda ise yaratıcılığı tetikleyen, 
önceki sayfalarda öğrenilen bilgileri pekiştiren eğlenceli etkinlik 
sayfaları bulunuyor.

Farklı yazın türlerine dair kıymetli bilgiler içeren, okurları günlük tutmaya 
ve anı yazmaya cesaretlendiren, onlara rehber olmak için tasarlanmış 

eğlenceli bir kitap
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