Pengu SERİSİ
Sevimli bir penguenin hayatını arka planına alarak okul öncesi
çağındaki çocuklara yaşamdaki önemli ayrıntıları anlatan, sağlık ve
toplum gibi konulara eğilen, öğretici bir seri
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Konu:
Pengu, kendine has renkli
dünyasında, ailesi ve
arkadaşlarıyla maceradan
maceraya koşuşturan küçük
bir penguendir. Bir gün deniz
kıyısına gidip kumdan kaleler
yapar, bir gün kostüm partisi
verip doktordan kurtulmaya
çalışır, bir günse banyo
yapmayı unuttuğu için, kötü
kokusuyla her yeri birbirine
katar... Fakat her seferinde,
sorunun çözümünü bulup
kendisini kurtarmayı başarır.
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Öne Çıkan
Özellikler
• Okul öncesi çağındaki
çocukları, hayvanlarla
insanların uyum içerisinde
yaşadıkları gerçeküstü
bir dünyayla tanıştırarak
hem eğlendiriyor hem de
bilgilendiriyor.
• Çocukların öğrenme ve
büyüme sürecinde yaşadığı
zorluklara ışık tutuyor.
• Ebeveynlerin ve okul
öncesi öğretmenlerinin
çocukları anlamada
ve onlara hayatı
kolaylaştırmada
başvurabileceği eğlenceli
öyküler, olay akışı içerisinde
çocuğa yönelttiği sorularla
okuru düşündürmeyi
amaçlıyor.
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Öykü, 16 sayfa x 5
Okul Öncesi, 1. Sınıf

Pengu hayatında ilk defa göz doktoruna gidecekti.
Canı acır mı diye çok endişeleniyordu. Muayene
sırasında canı hiç acımadı ama büyük bir sürpriz
onu bekliyordu.
Neler olduğunu merak ediyorsan Pengu’nun yeni
macerası seni bekliyor…
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Etiketler: Sağlıklı
Yaşam, Arkadaşlık,
Okul Yaşamı,
Farklılıkların
Zenginliği, Büyüme
ve Olgunlaşma

Tartışma Soruları
1. Sizin de Pengu gibi, aklınıza takılıp
cevabını veremediğiniz sorular veya
almakta zorlandığınız kararlar oluyor
mu? Sınıf arkadaşlarınızla bu iki konu
üzerinde fikir alışverişi yapın.
2. İyi bir arkadaş nasıl olur? Sizin en iyi
arkadaşınız kim? Hangi özelliklerinden
dolayı onu en iyi arkadaşınız olarak
görüyorsunuz?

Sınıf Etkinlikleri
1. Kendi Pengu’nuzu çizin.
Değiştirmek istediğiniz özelliklerini
resmederek, yeni bir karakter
yaratmaya çalışın.
2. Deniz kıyısında bir gün geçirdiğinizi
hayal edin ve hayalinizdeki bu günü
dilediğiniz gibi resimleyin.

3. Sizce, istediğiniz her şeyi hemen o
an elde edebilmeli misiniz? Hayatta
bazı kurallar da olmalı mı? Neden?

3. Anne veya babanızla, kitaplardaki
Pengu ve diğer karakterlerin fiziki
özelliklerini yansıtan kostümler
hazırlayın, sonra da kitapları sınıfta bir
tiyatro oyunu şeklinde canlandırın.

4. Doktorlardan neden korkmamak
gerekir? Sizce, doktorların yaptığı işi
tam olarak anlamak, onlardan korkmayı
da engeller mi? Sınıfta tartışın.

4. Siz de bir kostüm partisi düzenleyin.
Evdeki nesnelerle kendiniz yapacağınız
kostümünüzle, sınıfta arkadaşlarınızla
sosyalleşin.

5. Temiz olmak neden önemlidir?
Sağlık ve toplum açısından ne gibi
gereklilikleri vardır?

5. Her sabah kalkınca ve her akşam
yatmadan önce dişlerinizi fırçalamayı
unutmamak için bir çizelge yapın ve
banyoya asın.

6. Doğum gününüzde en çok hangi
hediyeyi almak istiyorsunuz? Neden?

