ŞİİR SALDIM
GÖKYÜZÜNE
Var Mısınız Şiir Oyununa?

KİTABIN ÖZETİ
“Yaratıcı Okuma Projesi” kapsamında hazırlanan Şiir Saldım Gökyüzüne, sıra
dışı bir şiir deneyimi sunuyor. Mavisel Yener’in kaleminden süzülen şiirler,
Deniz Üçbaşaran’ın özgün çizimleriyle buluşarak keyifli bir şiir oyununa
dönüşüyor.

Yazan: Mavisel Yener
Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
Şiir / 112 sayfa

9+ YAŞ / 3 ve 4. SINIFLAR
Ana Temalar
Duygular, Hayal Gücü, Birey ve
Toplum
Temalar
Yaratıcılık, Yorumlama, Doğa, Sevgi

Şiir Saldım Gökyüzüne, alışılagelmiş tüm şiir kitaplarından farklı bir yapıt.
Bu kitap sayesinde çocuklar sıradan bir okuma eyleminin ötesine geçerek
okudukları şiiri anlamlandırmaya, tartışmaya, hayal güçlerini kullanmaya ve
yaratıcılıklarını geliştirmeye davet ediliyor. Her yönüyle titiz bir çalışmanın
eseri olan kitap, çocukların edebiyat anlayışı üzerine yapıcı katkılarda
bulunuyor.
Mavisel Yener’in kitapta yarattığı bir diğer sürpriz ise şiirlerin sonunda yer
alan yaratıcı okuma dosyalarında gizli. Bu dosyaları kullanarak yazdıklarını
geleceğe bırakmanın tadına bir kez varan okurlar, asla vazgeçemeyecek.
Yaratıcı okuma dosyaları, okuyan ve okutan öğretmenlerin de ilgisini
çekecek.
Şiir Saldım Gökyüzüne tüm çocukları şiir yazmaya davet ediyor. Heyecan
verici bu yolculukta hayal gücünüzün sınırlarını zorlamaya ve eleştiri
gözlüklerinizi çıkarmamaya gayret edin.

“Gülümseme” adlı şiirin anlatıcısı kim? Şiir günün hangi saati anlatılıyor.
Şairler çok etkilendikleri, duygulandıkları anılarını şiirlerine yansıtırlar. Sen de çok
duygulandığın, etkilendiğin bir anında şiir yaz.
“Saat Dükkânı” adlı şiirden yola çıkarak, akrep ile yelkovanın gözleri olmadığına göre,
şiirde, “gözlerini açamıyor uykudan/ akreple yalkovan” dizeleriyle anlatılmak istenen
nedir?
“Saat Dükkânı” adlı şiirde saatçi amca neyi düşünüyor? Onu düşündüren sorunu bize
açıklar mısın?
“Serçenin Güncesi” adlı şiirden yola çıkarak, serçenin gününü nasıl geçirdiğini anlatır
mısın?
“Takım” adlı şiirden yola çıkarak, iki kardeşin özelliklerini yazar mısın?

İLİŞKİLENDİRİLEN
KAZANIMLARDAN
BAZILARI:
3. SINIF – TÜRKÇE
Okuma
2.8. Farklı düşünmeye yönlendiren
ifadeleri dikkate alarak okur.

Yazma
2.13. Duygu, düşünce ve hayallerini
anlatan yazılar yazar.
2.14. Kendisini, ailesini ve çevresini
tanıtan yazılar yazar.
2.16. Kendisine ilginç ve çekici gelen
karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş ve
düşüncelerini yazar.
3.5. Hikâye yazar.
3.6. Yazılarında betimlemeler yapar.
3.8. Şiir yazar.
3.9 İş birliği yaparak yazar.
3.1. Günlük, anı vb. yazar.
3.3. Mektup yazar.
3.11. İstediği bir konuda yazılar yazar.

Görsel Okuma ve Sunu
1.6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.

MAVİSEL YENER

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Çocuk romanı,
şiir, öykü, masal, tiyatro oyunu, radyo
oyunu türlerinde yüze yakın eser verdi.
Edebiyat alanında pek çok ödülü bulunan
Yener, radyo programları da hazırlayıp
sundu. Çocuk ve gençlik kitapları için
inceleme ve eleştiri yazıları yazıyor. Öykü,
masal ve şiirleri ilkokul ders kitaplarında
yer alıyor. Çocuklar için yaratıcı yazma
ve okuma atölyeleri gerçekleştiriyor.
Mavisel Yener’in kitapları başka dillere de
çevriliyor, dünya çocuklarıyla buluşuyor.

Yazarın Tudem Yayınlarından çıkan kitapları:
► Öğretmen Neden Çıldırdı? (öykü), ► Hayaletten Mektuplar (öykü), ► Mavi Zamanlar (roman),
► Mavisel Yener ile Şiir Atölyesi (şiir), ► Şiir Saldım Gökyüzüne (şiir), ► Kayıp Kitaplıktaki İskelet
1 (roman - Aytül Akal ile), ► Kayıp Kitaplıktaki İskelet 2-Yaşayan Ölüler (roman - Aytül Akal ile),
► Kayıp Kitaplıktaki İskelet 3-Fare Sarayı (roman - Aytül Akal ile), ► Haylaz Pati’nin Serüvenleri
1, 2, 3, 4, 5 (öykü)
Yazarın Uçanbalık Yayınlarından çıkan kitapları:
► Mimi’nin Serüvenleri 1 – Masalları Çok Severim (öykü), ► Mimi’nin Serüvenleri 2 – Dans
Eden Dinozorlar (öykü), ► Mimi’nin Serüvenleri 3 – Sevgili Anneannem (öykü), ► Masalları Çok
Severim (öykü), ► Mavi Ay (şiir - Aytül Akal ile), ► Kar Sesi (şiir - Aytül Akal ile), ► Denizin
Büyüsü (şiir - Aytül Akal ile), ► Kuş Uçtu Şiir Kaldı (şiir - Aytül Akal ile), ► Şiirimi Kedi Kaptı (şiir
- Aytül Akal ile), ► Ay Kaç Yaşında? (şiir - Aytül Akal ile), ► Kaç Güneş Var? (şiir - Aytül Akal ile),
► Kırmızı Şemsiye (Şiirler: Mavisel Yener - Öyküler: Aytül Akal)

4. SINIF – TÜRKÇE
Yazma
2.13. Yazılarında farklı düşünmeye
yönlendiren ifadeleri kullanır.
2.20. İzlenim ve deneyimlerine dayalı
yazılar yazar.
2.26. Bir fikre katılıp katılmadığını
nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.
2.27. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını
anlatan yönergeler hazırlar.
2.28. Sorular yazar.
3.1. Günlük, anı vb. yazar.
3.3. Mektup yazar.
3.4. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar
yazar.
3.5. Hikâye yazar.
3.6. Yazılarında betimlemeler yapar.
3.8. Şiir yazar.
3.10. Sorgulayıcı yazılar yazar.
3.11. İş birliği yaparak yazar.
3.13. İstediği bir konuda yazılar yazar.

Görsel Okuma
1.5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
1.13. Görsellerden hareketle cümleler ve
metinler yazar.
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- Öğretmenler için Kitap Rehberi İLKOKUL

SINIF ETKİNLİKLERİ

