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– ÇOCUĞUNUZLA BU ŞEKİLDE OKUYABİLİRSİNİZ

”Ib siger godnat til en gris” 
Yazar Peter Nordahl & Rasmus Bregnhøi

Örnekler 



Okumadan önce kitap hakkında konuşursanız, 
çocuğunuzun ona dikkatini çevirmesine yardımcı olur-
sunuz.

Örnekler:
• Kitabın başlığı “İb bir domuza iyi geceler diyor”.
• Kapakta kimi görüyorsun? 
•  İb’in ellerinde ne var? (işaret et) Sen bir uyku tulumunda 

uyudun mu? 
• Sence İb ne yapacak? Belki geziye çıkacak?
• Arka sayfada biraz kitabın içeriğinden bahsediliyor. 
• Bizim geziye çıktığımızı hatırlıyor musun? Nasıldı?

Okurken kitap hakkında konuşursanız, çocuğunuza içeriği 
anlamasında yardım edersiniz. 

Örnekler:
• Resme bakın. İb nerede? Şehirde mi yoksa ormanda mı?
• Sence sabah mı ya da akşam mı? Bunu nasıl görüyoruz?
• İb ne yapacak? (çadırla olan resme işaret edin)
•  Sence bir savunma sopası (sopa) nedir? İb’in neden bir 

savunma sopası var?
• Sence çadırın dışında kim var? (Resme bakın)
•  Domuz nasıl? Sen üzgün/mutlu olduğun zaman nasıl 

görünüyorsun?
• Sence İb domuza ne diyor? Bence İb...
• İb ne yapıyor? Bence İb...
•  Son sayfada İb aya bakıyor. Şimdi ben sana bakıyorum 

(göster). Sen de bakabilir misin?
• Hikaye nasıl bitiyor? İb mutlu mu yoksa üzgün mü?

Okuduktan sonra kitap hakkında konuşursanız, 
çocuğunuza içeriği anlamasında yardım edersiniz.

Örnekler:
•  Kitaptaki hangi sayfa daha heyecanlıydı? Burada 

neler oluyor? Ya da hatırlıyor musun, burada...
•  İb, domuzun gölgesini çadırın dışında görünce nasıl 

hissediyor? Bence o...
•  Sen hiç korktun mu daha önce? Ben korktuğum 

zaman böyle görünürüm. Sen nasıl görünürsün? 
• Ben ...den korkuyorum? Sen neyden korkuyorsun?
• Hikayenin sonunda İb neden korkmuyor?
•  Sence İb, domuza karşı nasıl? İb tatlı mı yoksa aptal 

mı? Neden öyle düşünüyorsun?
•  Sana yardım edildiğini hatırlıyor musun? Nasıl bir 

duyguydu? 

OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

OKUDUĞUNUZ SIRADA

OKUDUKTAN SONRA

Daha büyük yuva çocuklarında ayrıca metne işaret 
edebilir ve harflerin ve kelimelerin nasıl göründüğü-
ne ve nasıl söylendiğine dair konuşabilirsiniz. 

Örnekler:
•  Burada öf yazıyor - bir domuz başka ne diyor? Bir 

köpek ne diyor? Bir ... ne diyor?
•  Domuz kelimesi buz kelimesine benziyor. Domuz 

ve buz (tuz) gibi benzeyen başka kelimeler de 
bulabilir miyiz? 

•  Burada anne yazıyor ve A ile başlıyor - aaaa. A’nın 
senin ismin Ayşe’ye benzediğini duyuyor musun? 
Aaaanne ve Aaaayşe?

Çocuk sorularınıza cevap vermezse, cevaplar için 
önerilerde bulunabilir ya da kendiniz cevap vererek 
yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca çocuğun ne dediğini 
tekrarlayabilir ve cümleyi uzatabilirsiniz. Çocuğun 
cevabının beden dili ve mimik ile de ortaya konabile-
ceğini unutmayın.

Bak bakalım, sence bu kim?

Burada ne olduğunu düşünüyor-

Evet, bu köpek İb ve bir domuz

Evet, çadırın dışında 
bir gölge olduğu için İb 

Köpek

Oh

“İB BİR DOMUZA İYİ GECELER DİYOR” YAZAR PETER NORDAHL & RASMUS BREGNHØI


