Haylaz Pati’nin Serüvenleri
Minik okurlara eğlenceli dakikalar yaşatan ama bir yandan da
hayattaki önemli, gündelik olaylara tanıklık ettirerek deneyim kazandıran,
komik öyküler
Konu:
Maviş isimli bir kız çocuğunun, köpeğiyle birlikte yaşadığı maceralara
odaklanan, eğlenceli öykülerden oluşan bir seri. Tüm öyküler Maviş’in
gündelik hayatının ekseninde dönüyor. Beş kitaplık seriye konu olan
maceralarda, insanlar ve hayvanlar âlemi arasındaki farklılıklar, türlü
aksiliklere gebe oluyor. Kimi zaman canı sıkılan Pati, sahipleri gibi
koleksiyon yapmaya karar verip kirli çorapları bir araya topluyor, kimi
zaman Maviş, köpeğinin doğum gününü kutlamak için yaptığı pasta
üzerindeki mumlarla Pati’yi korkutuyor. Ya da birlikte Ay tutulmasını
izlemeye karar veriyorlar ve işler yine karışıyor. Bir defasında da,
Pati’nin ailesini “Dost Hayvan Çiftliği”nde ziyaret etmek üzere Pati,
Maviş ve ailesi yola çıkıyorlar, fakat yolda sıkılan Maviş, Pati’ye
nasıl flüt çalınacağını anlatıyor. Ve ailesine hünerlerini sergilemek
isteyen Pati de Maviş’in flütünü çalmaya başlayınca kahramanlar
unutamayacakları bir güne ve konser dinletisine şahit oluyorlar.
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Öne Çıkan
Özellikler
• Miniklere okumayı
sevdiren bir “ilk okuma
kitapları” seçkisi.
• Hayvan sevgisini aşılaması
açısından önemli.
• Çocukların yaramaz
olmak, dağınık olmak gibi
durumlardaki davranışlarına
odaklanan, onlara doğruyanlışı öğreten bir seri.
• İnsanlar ve hayvanlar
âleminde, doğa olaylarına
verilen tepkilerin
farklılıklarına eğiliyor.
• Eğlenceli çizimleriyle yaş
grubunun ilgisini çekmeyi
kolaylıkla başarıyor.
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- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

Öykü, 32 sayfa x 5
1, 2. sınıflar

Etiketler: Hayvan Sevgisi, Aile İlişkileri,
Merak ve Araştırma, Dayanışma, Duygular

Tartışma Soruları

Sınıf Etkinlikleri

1. Sizce, dağınık olmak da yaramazlık
mıdır? Siz dağınık biri misiniz?
Öyle iseniz, neden?

1. Siz de Pati gibi, sınıfta bir “sınıf
hayvanı” besleyebilirsiniz. Hep birlikte
bakacağınız, ilgi göstereceğiniz küçük
bir balık ya da hamster, sınıfınızın
maskotu olabilir.

2. Doğum günleri ve kutlamalar neden
güzeldir? En güzel doğum gününüzü
hatırlıyor musunuz? Neden en çok
onu seviyorsunuz?
3. Evde hayvan besliyor musunuz?
Sizce bir hayvan ile bir insan arkadaş
olabilir mi? Bu arkadaşlık, nasıl bir
arkadaşlık olur?
4. Ay tutulmasının ne olduğunu biliyor
musunuz? Daha önce hiç Ay tutulması
gördünüz mü?
5. Bir müzik aleti çalabiliyor musunuz?
Çalmıyorsanız, hangisini çalmak
isterdiniz? Neden?
6. Haylaz Pati, sınıfın kokmasına sebep
olunca, sorunu nasıl çözüyorlar? Siz
olsanız neler yapardınız?

2. Kitaptaki gibi, bir aile üyenize ya da
arkadaşınıza bir doğum günü pastası
yapabilirsiniz. Sürpriz olması için
başka bir yetişkinden yardım alarak
pastanızı yapın ve yaptıklarınızı sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşın.
3. Siz de kitaptaki gibi bir hayvan
çiftliğine ziyarette bulunun.
Gördüklerinizi ve deneyimlediklerinizi
bir deftere yazın, çekeceğiniz
fotoğraflarla notlarınızı süsleyin.
4. Ay ve Güneş tutulmalarının
arasındaki farkı araştırın. Bu tutulmalar
nasıl gerçekleşiyor? Dünya’ya ne gibi
etkileri oluyor?

