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– Çocuğunuzla birlikte nasıl okumalı
Soru örnekleri konusu
”Opfindelser, strikkede huer og en dum kat”
(Buluşlar, örgü şapkalar ve aptal bir kedi)
Yazan: Rasmus Bregnhøi
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Okumadan ÖNCE

Siz okuduktan sonra

Okumadan önce kitap hakkında konuşursanız
çocuğunuzun metni anlamasına yardımcı olursunuz.

Siz okuduktan sonra kitap hakkında konuşursanız çocuğun metni anlamasına yardımcı
olursunuz.

Soru örnekleri:
• Kitabın başlığı “Opfindelser, strikkede huer og en dum
kat” (Buluşlar, örgü şapkalar ve aptal bir kedi). Yazar ve
çizerin adı, Rasmus Bregnhøi.
• Kapakta kimi görüyorsunuz? Ne yapıyorlar?
• Kedi ile farenin ne hissettiğini düşünüyorsunuz?
• Sizce kapakta bulunan aptal kedi mi? Niye öyle veya
değil?
• Kitabın ne hakkında olduğunu düşünüyorsunuz?
• Arka kapakta kitabın ne hakkında olduğuna dair kısa
bir metin var. Bir fare ile bir kedi tanıştığında işlerin
nasıl gerçekten kötüye ve gerçekten iyiye gidebileceğini
düşünüyorsunuz?
• Bir kişi hangi buluşları yapabilir? Bir buluş yapmayı
denediniz mi?

Siz okurken
Okumadan önce kitap hakkında konuşursanız
çocuğunuzun metni anlamasına yardımcı olursunuz.
Soru örnekleri:
• Sayfa 4-5’teki çizime bakın. Ne görüyorsunuz?
Pazaryeri nedir?
• Asistanın ne olduğunu düşünüyorsunuz? S. 12.
• Fare adam “en vahşi vuruş oydu” derken ne kastediyor? S. 11.
• Vuruş başka ne anlama gelebilir?
• Gözlemevinde ne yapıyorsunuz? Muhtemelen yeni
evin s. 27-28’deki yeni çizimine bakın.
• Kedicik niye kendi sesiyle ve yapmacıksız bir gururla bu atölye çalışmasını anlatıyor?
• Hem Fare hem de Kedicik geceleyin uykuya
daldığında ne olacağını düşünüyorsunuz?
• Sizce öykü nasıl son buluyor? Öykünün niye böyle
son bulduğunu düşünüyorsunuz?

Soru örnekleri:
• Fare parkta ne yapıyor? Çizime bir gözatın.
• Fare niye diğer farelerle birlikte değil?
• Kendinizi hiç yalnız hissettiniz mi veya yeterince iyi olmadığınızı hissettiniz mi?
• Kediciğin sırrı ne? Hiç sırrınız oldu mu?
• Fare ile Kedicik birlikte hangi buluşu yaptılar?
• Kedicik niye köpek-vurucuyu satmak istemiyor?
• Kedinin Fareye ve Kediciğe ait evi niye ateşe
vermek istediğini düşünüyorsunuz?
• Farenin yaşantısında temel önem taşıyacak
şey nedir ve niye öyle?
• Sizin yaşantınızda temel önem taşıyan birşeyle karşılaştınız mı?
Kitabı okuduktan sonra kelimeler, harfler ve sesler hakkında konuşursanız çocuğunuzun yazılı
dile ilgi göstermesine yardımcı olabilirsiniz.
Soru örnekleri:
• İşte bir Kedicik (metni işaret edin). Kedicik kelimesine metinde başka bir yer bulabilir misiniz?
• Kedicik kelimesini bulabilir misiniz?
• Fareden ev sesi çıkıyor. Fare ve ev sesi veren
başka kelimeler bulabilir misiniz?
• Aynı sesi/kafiyeyi çıkaran başka kelimeler
düşünebiliyor musunuz?
• ’Boot’ kelimesindeki ilk sesi duyabiliyor
musunuz?
• ’B’ sesiyle başlayan bir kelime bulabiliyor
musunuz?

