HAYVAN KURTARMA
İLE HAYVAN HAKLARINA
DUYARLI ÇOCUKLAR

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 4-8 yaş
Tema: Hayvan hakları, çevre, doğa

Bugüne kadar birçok okulda ve mekanda çocuk
kitapları yazarı Gökçe Gökçeer ile yaptığımız
etkinlik, Hayvan Kurtarma kitabımızı temel
alarak hayvan hakları konusuna odaklanıyor.
Çocuklara projeksiyonda sunum eşliğinde
yapılan sohbet etkinliği, hayvanların
ekosistemdeki yeri ve önemi, hayvan esareti,
evcil hayvan bakımı ve sorumluluğu gibi
başlıklar altında toplanıyor.
Etkinlik akışı:
- Kitabın incelenmesi
- Hayvan hakları hakkında sohbet

Gökçe Gökçeer
1975 doğumlu. Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı. Yayıncılık
hayatı boyunca birçok yayınevi ve dergide redaktör ve editör olarak çalıştı.
Çocuk kitapları hakkında tanıtım ve eleştiri yazıları yazıyor, çocuklar için
içerik hazırlıyor. Barınaktan evlat edinilmiş gerçek bir köpeğin hikayesini
anlatan Pöti adlı resimli kitap serisinin yazarı, MEAV Yayıncılık’ın editörü.
Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93

ÇİÇEKLİ ŞİİRLER
İLE OKUMA VE MÜZİK
ATÖLYESİ

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Duygular, güzel sanatlar,
doğa, düşler

Kısacık ve her biri bambaşka hikâyeler anlatan
Çiçekli Şiirler, Gonca Mine Çelik’in hem yazıp
hem resimlediği rengârenk bir kitap. Yazarın
aynı zamanda kendi besteleri var ve müzikle
ilgileniyor. Gitarıyla birlikte etkinliğe katılan
Çelik, çocuklarla önce şiir okuyup sonra
şarkılar söylüyor.
Etkinlik akışı:
- Kitabın içinden birkaç şiirin çocuklara okunması
- Yazarın Bisiklet adlı şiirine özel olarak yapılan
besteyi seslendirmesi
- Bu bestenin çocuklarla birlikte çalınıp söylenmesi
- Çocuklarla kısa bir şiir denemesi

Gonca Mine Çelik
1985’te Konya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği’ni
bitirdikten sonra öğretmenlik, doğa eğitimi üzerine proje koordinatörlüğü,
buzağı bakıcılığı, organik domates yetiştiriciliği gibi işler yaptı.
Şimdi ise çocuklar için bol çiçekli öykü ve şiirler yazıp resimliyor.

Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93

KOKSİ VE BÖCEK
ARKADAŞLARI İLE
BÖCEKLERİN DÜNYASINDA
GEZİNTİ

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-6 yaş
Tema: Doğa, çevre, dünyamız

Koksi ve Böcek Arkadaşları, soru soran
ve araştıran çocuklar için yazılmış bir şiir-metin.
Bir biyoloji öğretmeninin kaleminden çıkan
kitapta Koksi’nin izinden giderken böceklerle
ilgili temel bilgilere ulaşılabilir, eğlenceli
çizimlerle bu bilgiler pekiştirilebilir.
Etkinlik akışı:
- Kitabın okunması
- Dünyadaki ilginç böcek türleri ve böceklerin
ekosistemdeki yeri hakkında sohbet ve sunum
- Metamorfoz döngüsünün özel olarak
hazırlanan materyallerle anlatılması

Ayşe Şeker Kılıç
1979 Artvin doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladıktan
sonra 19 Mayıs Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi aldı. Çeşitli eğitim
kurumlarında 15 yıl öğretmenlik yaptı. Evli ve iki çocuk annesi.

Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93

ÇILGIN BAL PORSUĞU
İLE KENDİ ORMANINI
YARAT

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Duygular, arkadaşlık,
sorumluluk

Yazar Nur Tunay’ın özgün ve eğlenceli
anlatımıyla hayat bulan Çılgın Bal Porsuğu,
ormanın en cesur, en acayip hayvanı.
Arkadaşlarına hep kafa tutuyor, yerinde
duramıyor. Ancak ormandaki diğer hayvanlar
onu zor zamanında yalnız bırakmamaya kararlı.
Etkinlik akışı
- Kitabın çocuklara okunması
- Çocuklar A3 kağıtlar üzerine kendi
ormanlarını çiziyor ve hemen ardından kitap
içerisindeki çizimlerden oluşan çıkartmaları
(hayvanlar, araba vb.) çizdikleri ormana
istedikleri şekilde yerleştiriyor.

Nur Tunay
1982 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Almanca ve
İngilizce Öğretmenliği mezunu. 10 yıl çeşitli reklam ajanslarında reklam
yazarlığı yaptıktan sonra yorulup eve döndü. Kızıyla oyunlar oynarken
‘‘ona kendi yazdığım hikayeleri okusam ne güzel olur,’’ diye düşündü.
Çılgın Bal Porsuğu, Tembel Teneke ve Rüya Göremeyen Burak adlı resimli
çocuk kitaplarını yazdı. Yazmaya ve kızıyla oyunlar oynamaya devam ediyor.
Çocuklara ve masallara bayılıyor!
Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93

Pİ’NİN (müzikli)
DÜNYASI

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Hayal gücü,
Dünya ve çevre

Balinasıyla dolaşmayı seven Gezgin Pi’nin yolu
bir gün Dünya’ya düşer. Burada dinlenmek
üzere durur ve tesadüfen birkaç çocukla tanışır.
Çocukların ondan istediği bir şey vardır. Acaba Pi
onların isteğini yerine getirebilecek midir?
İçinde metin barındırmayana bu sessiz kitap,
tüm sessiz kitaplar gibi çocukların hayal gücünü
harekete geçirmeyi hedefliyor. Alara F. Akgün’ün
çizimleri, çocukların nasıl bir dünya hayal
ettiğine dair ipuçları barındırıyor.
Etkinlik akışı
- Kitap hakkında sohbet
- Alara F. Akgün’ün kitabı için yaptığı özel
bestenin seslendirilmesi
- Akgün, sözleri çocukların görebileceği şekilde
bir kağıda ya da tahtaya yazıyor
Şarkının belli bölümleri, çocukların kendi zevk
ve hayallerine göre şekilleniyor
Şarkı temelde değişmiyor ancak renkler ve
hayaller değişiyor
- Akgün, çocuklarla birlikte şarkıyı seslendiriyor

F. Alara Akgün
1994’te İstanbul’da doğdu. Veteriner olma hayaliyle yola çıktığı eğitim
hayatını Görsel İletişim Tasarım’ı okuyarak tamamladı. Bir süre reklam ve
animasyon ajanslarında çalıştı. Şu an bir oyun firmasında tasarımcı olarak
kariyerine devam ediyor. Daha fazla çocuk kitabı yazıp çizerek çocukların
hayatlarında bir renk olmak istiyor.
Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93

KISA ÇORAPLI ZÜRAFA
İLE BOYAMA ATÖLYESİ

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-8 yaş
Tema: Paylaşma, arkadaşlık,
yardımseverlik

Dostluğun ne olduğunu en iyi bilenler, belki de
ormanda özgürce yaşayan hayvanlardır.
Arkadaşlığın ve dayanışmanın öneminin
anlatıldığı bu kitabın okunmasının ardından
dostluk hakkında sohbet ediliyor.
Böylece çocuklarla paylaşmanın ve
dayanışmanın altı çiziliyor.
Etkinlik akışı:
- Kitabın okunması
- Dostluk ve paylaşma hakkında sohbet
- Çocuklara dağıtılacak zürafa maketlerinin
boyanmasıyla bir oda süsü hazırlama

Güliz Dülgeroğlu Küpçü
1980, İstanbul doğumlu. İstanbul Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra reklam sektöründe çalıştı. Kısa öyküleri dergilerde yayımlandı.
2,5 yaşındaki kızı ile evde geçirdiği zamanda kitap yazmaya başladı.
Hayat şimdi her zamankinden daha güzel!
Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93

TEMBEL TENEKE
İLE KUMBARA BOYAMA
ATÖLYESİ

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 3-7 yaş
Tema: Paylaşmak, işbirliği, arkadaşlık

İlk kitabı Çılgın Bal Porsuğu’yla çocuklara
eğlenceli bir okuma deneyimi yaşatan Nur Tunay,
bu kez Tenekeler Ülkesi’ndeki Tembel Teneke’yle
tanıştırıyor tüm çocukları. İdil Ar Uçaner’in müthiş
çizimleri, okurları şimdi de eğlenceli ve çok sesli
bir dostluk hikâyesiyle buluşturuyor.
Çocuklar kitabı okuduktan sonra, tıpkı hikâyedeki
gibi ‘çok sesli’ ve rengârenk bir etkinlik yapıyor.
Etkinlik akışı:
- Kitabın okunması
- Tenekelerle ses çıkararak Tenekeler Ülkesi
ortamı yaratılması
- Tenekeden kumbaraların boyanması ve kişiye
özel bir eşya yaratılması

Nur Tunay
1982 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Almanca ve
İngilizce Öğretmenliği mezunu. 10 yıl çeşitli reklam ajanslarında reklam
yazarlığı yaptıktan sonra yorulup eve döndü. Kızıyla oyunlar oynarken
‘‘ona kendi yazdığım hikayeleri okusam ne güzel olur,’’ diye düşündü.
Çılgın Bal Porsuğu, Tembel Teneke ve Rüya Göremeyen Burak adlı resimli
çocuk kitaplarını yazdı. Yazmaya ve kızıyla oyunlar oynamaya devam ediyor.
Çocuklara ve masallara bayılıyor!
Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93

BATU İLE TARÇIN İSTANBUL’DA
İLE BOYAMA VE SOKAK
HAYVANLARINA DESTEK

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 5-8 yaş
Tema: Yaşadığın yeri tanıma,
arkadaşlık, hayal gücü, zaman ve mekân

Batu ile Tarçın İstanbul’da, bir çocuk ve bir
sokak kedisinin İstanbul’u keşfetmelerini
anlatıyor. Kitabın çeşitli bölümlerinin okunması
ve içinden seçilen bazı resimlerin boyanmasının
ardından sokak kedileri için mama dağıtılıyor.
Etkinlik akışı:
- Kitap ve İstanbul hakkında sohbet,
içinden belli bölümlerin okunması
- Kitaptan seçilen iki farklı görselin çocuklara
dağıtılması ve çocuklarla boyama etkinliği
- Kitabın kahramanı sokak kedisi Tarçın’dan
yola çıkarak, İstanbul’un sembolü haline gelen
sokak kedilerini beslemek için çocuklara bir
paket kedi maması dağıtılması

Başak Duru
1982’de İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde okurken çalışmaya
başladığı PR ajanslarını, reklam ajanslarında metin yazarlığı, yayıncılık
sektörü ve senaryo yazarlığı takip etti. Pek çok derginin editörlüğünü yaptı
ve hâlâ yapmaya devam ediyor. Kitapların dünyayı kurtaracağına,
unutmamak için yazmak gerektiğine, hayallerin peşinden gidildiğinde
bir gün mutlaka gerçek olacaklarına inanıyor ve oğlu Batu ile hayatı
yeniden keşfediyor.
Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93

BİNKY UZAY KEDİSİ
İLE KEDİLER İÇİN KİMLİK
KARTI HAZIRLAMA

Etkinlik süresi: 40 dakika
Yaş grubu: 7-9 yaş
Tema: Hayvanseverlik,
yaşadığın yeri tanıma, hayal gücü,
arkadaşlık

Binky, Ashley Spires’ın yazıp resimlediği,
tüm dünyada çok satan ve başta Kanada olmak
üzere pek çok okulda okuma listelerine giren
bir çizgi roman serisi... Binky Uzay Kedisi ve
Binky Yardıma Koşuyor kitapları gibi
Binky Baskı Altında da, sadece çocukları değil
tüm kedisever kitleleri peşinden sürükleyen
eğlenceli bir kitap.

ŞİMDİLİK MÜKEMMEL GÖRÜNÜYOR.

BİRAZ FAZLA MÜKEMMEL...
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Etkinlik akışı:
- Kitabın incelenmesi
- Kediler ve Binky hakkında sohbet
- Kedi kimlik kartı oluşturulması
- Binky posterinin hediye edilmesi
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BELKİ DE BİR KEDİ DEĞİLDİR!
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Gökçe Gökçeer
1975 doğumlu. Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldı. Yayıncılık
hayatı boyunca birçok yayınevi ve dergide redaktör ve editör olarak çalıştı.
Çocuk kitapları hakkında tanıtım ve eleştiri yazıları yazıyor, çocuklar için
içerik hazırlıyor. Barınaktan evlat edinilmiş gerçek bir köpeğin hikayesini
anlatan Pöti adlı resimli kitap serisinin yazarı, MEAV Yayıncılık’ın editörü.
Daha fazla bilgi için: Tayfun Ersan Tel: 0535 499 93 93
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