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KİTAP TANITIM 

ATÖLYESİ

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Okudukları kitapla girdikleri 
ilişkiyi, dolaylı yoldan yeniden 
sorgulama imkânı bulurlar. 

  Kişisel okuma deneyimleri 
üzerine düşünme fırsatı bularak, 
herkesin bir kitaptan farklı şeyler 
elde edebileceği konusunda 
farkındalık kazanırlar.

  Bir kitap tanıtım yazısı kaleme 
alırken nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini öğrenirler.

  Belirledikleri bir kişiyi, belirli bir 
konu üzerine ikna etmenin yollarını 
araştırırlar.

  Bir kitabı tanıtırken, “Hikâyenin 
sırrını vermek doğru mu?” sorusu 
üzerine düşünme fırsatı bulurlar.

  Yaratıcılıklarını geliştirerek yazma 
becerilerini artırırlar. 

Suzan
Geridönmez 
1966 Almanya’da 
doğdu. Alman Dili 
ve Edebiyatı ve 
kütüphanecilik eğitimi 
gördü. Çocukluğundan 
beri kitaplarla içli 
dışlı olan Suzan 
Geridönmez bu 
tutkusunu kütüphane, 
yayınevi ve dergi 
üçgeninde geçen 
meslek yaşamına da 
taşıdı. Hâlen kitap 
çevirmeni olarak 
çalışan Geridönmez, 
iyi bir fikir bulduğuna 
inandığında çocuk ve 
gençler için roman ve 
hikâye yazıyor.

“Bu Kitabı Mutlaka
Okumalısın”

Suzan Geridönmez’le

Suzan Geridönmez’in rehberliğinde, yazar Iva 
Procházková’nın Büyükannem Cebimde isimli 
romanından hareketle, öğrencilerin, okudukları 
bir kitabı başkalarına tanıtmanın püf noktalarını 
öğrenecekleri, eğlenceli bir kitap tanıtım 
atölyesi.
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Etkinliğin Akış Programı

Elias’a göre hayatlarındaki en önemli 
eksiklik, artık annesinin de babasının 
da birer ebeveyninin bulunmaması. 
Ve tanıdığı bütün arkadaşlarının 
aksine, onun ne bir büyükannesi ne 
de bir büyükbabası var. Elias’ın bu 
büyük derdinin çaresi, ufacık, minicik, 
kıpır kırpır, zıp zıp bir sarı yumurtada 
gizli. Üstelik bu yumurtanın içerisinde 
mucizevi bir sürpriz saklı: Sarı kanatlı, 
cep boy bir büyükanne! Yaşasın! Tam 
da Elias’ın hayalini kurduğu şey.

www.tudem.com

“Büyükanne ve büyükbabalar, insana her daim zaman 
ayırabilirler. Çocukluk anılarını ardı ardına on kez 
severek anlatabilirler; sabahları çok erken uyanırlar ve 
yataklarına misafirliğe gittiğinizde de, saat sabahın 
beş buçuğu olsa bile, size masal anlatmaya hiç üşenmezler.”

Elias’ın büyük bir derdi var: Tanıdığı tüm 
arkadaşlarının aksine, ne bir büyükanneye 
ne de büyükbabaya sahip. Annesiyle babası ise 
meşgul; hep meşgul!
Ama Elias’ın bu büyük derdinin çaresi 
ufak, minik, küçücük bir şey: Yumurtadan çıkan, 
sarı kanatlı, cep boy bir büyükanne!
Ve yumurtadan çıkan kanatlı bir büyükanneniz varsa, 
hayatınız bir hayli ilginçleşecek demektir!

Çek yazar Iva Procházková’nın tuhaf ve naif kitabı 
Büyükannem Cebimde, yalnızlık çeken çocuklara 
ilaç olacak bir dostluk öyküsü.

cebimde
buyukannem 

buyukannem 

cebimde

buyukannem 

cebimde
Türkçeleştiren: Barış Gönülşen

Etkinliğin Akış Programı
  İlgili etkinlik, sınıfta ya da kütüphane 

ortamında, her oturumda en fazla 25-30 
öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün 
içerisinde en çok üç etkinlik düzenlenebilir.  

  İlgili etkinlik için gerekli malzemeler: A4 
kâğıt, kalem, silgi, yazı tahtası, yazı tahtası 
kalemi ve silgisi. 

  Bu Kitabı Mutlaka Okumalısın, birbirini 
tamamlayan iki ayrı bölümden oluşmaktadır. 
 
BU KİTABI NEDEN SEVDİN? 

  Etkinliğe giriş niteliğindeki bu bölümde, 
Suzan Geridönmez, aşağıdaki sorular üzerine 
öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirir.

  Büyükannem Cebimde kitabını okurken neler 
hissetin? Hüzünlendin mi? Sevindin mi? Yoksa 
hepsi mi?

  Bu kitabı kimin yazdığını biliyor musun? Peki, 
resimleri kim çizdi? Kim Türkçeye kazandırdı?

  Büyükannem Cebimde’yi nereden aldın? 
Arkadaşın veya bir başkası mı hediye etti ya da 
ödünç verdi?

  Bu kitap neden hoşuna gitti veya gitmedi? 
Sevdiğin ve sevmediğin yönleri neler?

  Büyükannem Cebimde’yi kime önermeyi 
düşünüyorsun? Neden özellikle o kişinin bu 
kitabı okumasını istiyorsun? 
BU KİTABI MUTLAKA OKUMALISIN! 

  Bu bölümde öğrenciler, Suzan Geridönmez 
rehberliğinde, aşağıdaki yönergeleri takip ederek 
Büyükannem Cebimde kitabını okumasını 

istedikleri kişinin ilgisini çekecek özelliklere sahip 
çeşitli resim ve çizimlerle de süsleyebilecekleri 
kısa bir tanıtım yazısı kaleme alırlar.

  Kitabı mutlaka okumasını istediğin kişi nasıl 
biri? Macera seviyor mu? Duygusal mı? Yoksa 
Elias gibi yalnızlık mı çekiyor? Büyükannesi ve 
dedesi hayatta mı? Bunları düşünerek kitaba 
dönük merakını en iyi nasıl kışkırtabilirsin?

  Önce ona kitabın hangi kahramanından 
bahsetmek istersin? Elias’tan mı, yumurtadan 
çıkan büyükanneden mi? Ya da onunla pek 
ilgilenmeyen anne ve babasından mı?

  Peki ya hikâye? Elias ve büyükannesinin 
başından geçenleri anlatırsan, kitabı mutlaka 
okumasını istediğin kişinin merakını  
köreltmez misin?

  Elias, “Aile hava durumuna benzer” diyor. 
Sence de öyle mi? Bununla ilgili fikrini yazmak, 
kitabı önereceğin kişinin dikkatini çeker mi?
Not: Belli başlı yönergeler çocukların kolay takip 
edebilmeleri için tahtaya yazılır. Kaleme alınan 
yazılar okul kütüphanesinde sergilenebilir ya da 
etkinliğin sonunda öğretmen ve sınıf tarafından 
ilgili kişilere ulaştırılabilir. 
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