İGİ VE BEN
DİZİSİ
Aynı anne baba, iki bambaşka kız çocuğu. Zıpır,
cingöz, sevimli İgi ile sakin ve anlayışlı ablası Flo.
Uyarmadı demeyin, bir eve bu kadar kahkaha fazla!
Birbirinden farklı, ama bir o kadar da benzer iki
kız kardeşin neşe dolu aile yaşantısından eğlenceli
öyküler çocukları bekliyor.
Bir macerada İgi’nin doğum gününü kutlarken, diğerinde
ailecek tatile çıkacak okurları. Kumdan kaleler yapmak,
denizkızıyla tanışmak, heyecanlı maceralarda İgi ve tatlı
ablası Flo’yla birlikte olmak isteyen herkes bu renkli,
eğlenceli ve masum dünyaya davetli.

Yazan: Jenny Valentine
Resimleyen: Joe Berger
Türkçeleştiren: Tuna Alemdar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

İgi ve Ben: 112 sayfa

Zorluklar karşısında mücadele etme yöntemleri, kendine inanmak ve
güvenmek üzerine fikir verir.

İgi ve Ben Mutlu Yıllar: 160 sayfa

Aile içindeki iletişimde kendini doğru ifade etmenin önemi

İgi ve Ben Tatildeyiz: 160 sayfa
İgi ve Ben Sürpriz Bebek: 152 sayfa
Roman

8+ YAŞ / 2, 3 ve 4. SINIFLAR
Ana Temalar
Birey ve Toplum, Hayal Gücü
Temalar
Aile, Aile bağları, Kardeş sevgisi,
Okul
“İgi ve Ben – Tatildeyiz, tadından
yenmez bir tatil kitabı olarak
valizlere girmeye hazır.”

Gökçe Gökçeer, İyi Kitap

Toplumsal önyargıların kişi üzerindeki etkileri
Çocuklarda kişilik oluşma aşamasında çocuğun kendisini tanımasının önemi,
ailenin desteği ve çocuğu doğru şekilde yönlendirmesi

İnsanın kendisini sevmesi, kendisiyle barışık olması neden
önemlidir?
Aile içinde kardeşlerinizle veya kuzenlerinizle ya da yaşıtlarınızla
aranızda ne gibi farklar görüyorsunuz?
Zorluklar karşısında mücadeleci olmanın önemini vurgulayan bir
kompozisyon yazın.
Herhangi bir ortamda kendinizi yalnız ve dışlanmış hissettiğiniz
oldu mu? Böyle bir durumla nasıl başa çıkarsınız?
Yaz tatilinde yapmayı en çok sevdiğiniz şey nedir?
Hayalinizdeki doğum gününü yazın.

İLİŞKİLENDİRİLEN
KAZANIMLARDAN BAZILARI:
2. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
Ben ve Okulum
2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.
2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.

Ailem ve Evim
2.2.5. Yakın akrabalarını tanıtır.
2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve
yardımlaşmaya örnekler verir.

2. SINIF - TÜRKÇE
Okuma
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne
anladığını ifade eder.

3. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
Benim Eşsiz Yuvam
B.3.32. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba
harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği
eleştirilere açık olur.

Okul Heyecanım
A.3.19. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde
neler yapılması gerektiğini ifade eder.

3. SINIF - TÜRKÇE
Konuşma
2.14. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.
3.10. Çevresinde karşılaştığı herhangi bir sorunla ilgili olarak
konuşmaları istenebilir.

Okuma

Jenny ValentIne

2.11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
2.21. Okuduklarından çıkarımlar yapar.
2.15. Okuduklarının ana fikrini belirler.
2.23. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki
benzerlik ve farklılıkları belirler.
2.25. Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük
hayattan örnekler verir.

Yazma
2.8. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan
örnekler verir.
2.16. Kendisine ilginç ve çekici gelen karakter, olay, yer, an ile
ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.

4. SINIF - TÜRKÇE
Dinleme
Çocukken her iki yılda bir ev değiştirdi. Harikulade
insanlarla tanıştığı doğal yiyecek dükkânında on beş yıl
çalıştı. Aynı zamanda takı tasarımcısı ve öğretim görevlisi
olarak da çalıştı. Goldsmith Üniversitesinde onu birazcık
okumaktan bıktıran İngiliz Edebiyatı okudu.

2. 31. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve
onlara farklı çözümler bulur.

Konuşma
2.20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.

Okuma
2. 27. Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleri arasındaki
benzerlik ve farklılıkları belirler.
2.31. Okuduklarında “hikâye unsurları”nı belirler.
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