
Çocuk dünyasını 
anlatabilmek 
için pedagojik 
temellere 

dayandırılmış bir edebiyat 
anlayışını benimseyen Fransız 
yazar, gözlem yeteneğini 
akademik geçmişiyle 
şekillendirerek özgün kitaplara 
imza atıyor. Onlarca dile çevrilen 
eserleriyle, dünya çapında 
tanınmış bir yazar.

Dene, Yanıl, Öğren SERİSİ
Fransa’nın ünlü çocuk doktorlarından Edwige Antier’nin katkılarıyla 

hazırlanan, sorunlarla başa çıkmada ebeveynlere bilimsel açıklama ve  
öneriler getirirken çocuklara da rehberlik eden bir seri

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Siz de Cingöz gibi karanlıktan 
korkuyor musunuz? Bunu yenebilmek 
için uykudan önce ne yapmak sizi 
rahatlatacaktır?

2. Okula gitmek istemediğiniz bir günü 
nasıl geçirmek istersiniz? Bu isteğinizi 
her gün tekrar etmek sıkıcı olmaz mı?

3. Arkadaşlarınızla anlaşmazlık 
yaşadığınızda üzülüyor musunuz? 
Anlaşmazlık tartışma boyutuna 
gelmeden önce durumu telafi etmeniz 
mümkün mü?

4. Sizce televizyonda izlediğimiz her 
şeye inanabilir miyiz? Televizyonda 
gördüğünüz olay, durum ve kişilerin 
gerçekliğinden nasıl emin oluyorsunuz?

5. Aileye yeni katılan bir üyeyi nasıl 
karşılamak isterdiniz? Kardeşinize 
nasıl bir “ailemize hoş geldin” sürprizi 
hazırlardınız?

1. Sizin de canınızın uyumak 
istemediği oluyor mu? Hiç uykusuz 
olursanız, hayatın nasıl olacağını 
sınıfta arkadaşlarınızla tartışın. 

2. Anne ve babalar, anlaşamadıklarında 
ayrılmayı tercih edebilirler. Bu durumun 
sizinle bir ilgisi bulunmaz, fakat 
konuyla ilgili bir şeyler hissetmeniz de 
normaldir. Böyle bir durumda neler 
hissederdiniz? Arkadaşlarınızla tartışın.

3. Kavga edince hiçbir anlaşmazlık 
çözülmüyor. Sizce de konuşarak 
anlaşmak ve anlaşamadığınızda karşı 
tarafı özgür bırakmak birer seçenek 
olabilir mi? Arkadaşlarınızla tartışın.

4. Bir sayfayı ikiye bölerek, bir 
yanına sorunu, diğerine aynı durum 
karşısında kendinizi nasıl bir dünyada 
hayal ettiğinizi resimlemeye çalışın. 
Sorununuzu çözebilmek için, neler 
yapmak gerektiğini düşünün ve 
resminizi o şekilde tamamlayın. 

Konu: Christian 
Lamblin

• Çocukların öğrenme 
ve büyüme sürecinde 
yaşadığı zorluklara yardımcı 
bir kaynak niteliğinde, 
pedagojik yanı ağır basan 
ama bir yandan da son 
derece eğlenceli kitaplar.

• Seri, ebeveynlerin ve okul 
öncesi öğretmenlerinin, 
çocukları anlamada ve 
onlara hayatı kolaylaştırmada 
başvurabileceği eğlenceli 
öyküler içeriyor. 

• Kitabın sonundaki sayfalar, 
çocukların yaşamakta 
olduğu olayın aslında ne 
olduğunu ve bunu nasıl 
iyileştirebileceğimizi 
gösterir nitelikte. 

Dört farklı çocuğun 
sorunlarına eğilen seri, 
sorunların ancak üstlerine 
gidilirse çözülebileceğini 
vurguluyor. Yalın metinleri 
ve çizgi roman benzeri 
çizimleriyle, küçük 
okurlara başarılı dersler 
veriyor. Serinin en önemli 
özelliği, kitabın sonunda, 
anne babalara yönelik 
hazırlanmış, konuyla ilgili 
bir kılavuz bölümünün 
bulunması. 
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