
Değerli Velimiz,

Anaokulumuzda bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “ExciTED 

Kitap Günleri” şenliğini 29-30 Nisan tarihlerinde 

gerçekleştirdik. 



Öğrencilerimiz çeşitli etkinlikler aracılığıyla kitapların büyülü 

dünyasına giderek kitap yazım süreci, yazar olmak gibi kitaba 

ilişkin farklı kazanımlar edindiler.
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 A1 grupları sınıfta kullandıkları “Çıtır Çıtır Matematik” ve “ Çıtır Pıtır Çizgi” 
kitaplarının yazarlarından Devrim Ataman’la,  A2 grupları ise çocuk hikaye kitapları 

yazarı Duygu Yardımcı ile bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Duygu YARDIMCI ile Söyleşi

Devrim ATAMAN ile Söyleşi

Öğrencilerimiz yazarlardan; bir 
kitabın yazma, hazırlanma, 

basılma süreçleri ile ilgili bilgiler 
aldılar. Sınıfça belirledikleri 
soruların yanıtını dinlediler. 
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Sınıf posta kutusuna gelen tekerleme ve bilmecelerin eğlencesiyle güne başlayan öğrencilerimiz, 
Şeker Radyo’da Rocio Bonilla’nın tek hayali uçmak olan Lukas’ın kitaplarla tanışmasını anlatan 

“Dünyanın En Yüksek Kitap Dağı” öyküsünü dinlediler.

- YAZARLARLA TANIŞMA -



Öğrencilerimiz karanlık bir salon haline getirilen okul kütüphanesinde,
 Annie Silvestro’nun “Kütüphane Tavşanı” adlı öyküsünün öğretmenlerimiz 

tarafından hazırlanan ve ses efektleri ile zenginleştirilen ses kaydını dinlediler. 

Kitabı dinlerken el feneri ile 
aydınlatılarak gösterilen 

duvarlardaki görselleri izleyen 
öğrencilerimiz şaşkınlık yaşadılar.  
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- IŞIKLI ODA -



Öncelikle sınıflarda “başının üstünde yeri olmak” deyimi ile ilgili 
hazırlanan sunumlar izlendi; öğrencilerimiz başlarının üstünde 

taşıdıkları kitapla bahçede hazırlanan parkuru takip ettiler. 

Böylece hem Türkçe bilgilerine hem de parkurda yapılan denge çalışmasıyla 
fiziksel becerilerine katkı sağlanırken çok eğlendiler.
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- KİTABIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR -



Dönem içinde Çocuk Edebiyatı etkinliğinde A2 öğrencilerimizin sınıfça oluşturduğu 

hikayeler, ExciTED kapsamında yine öğrencilerimiz tarafından kitap haline getirildi; 

hikayenin baş kahramanının üç boyutlu tasarımı yapıldı. Hikayesi, resimleri, kahramanıyla 

tam bir kitap hazırlama süreci geçiren A2 sınıflarının ürünleri ExciTED boyunca 

Kolej Sokağı’nda sergilendi. 

A1 sınıfları, A2 sınıflarının yazarı ve 

üreticisi oldukları kitapları sergide 

incelediler ve seçtikleri bir kitap 

öğretmenleri tarafından “Noktalı 

Oda”da okundu; kitap üzerine 

paylaşımlar yapıldı. Bu kitaplar ve 

kahramanlar Kitap Günleri sonrasında 

da A2 sınıflarına konuk olmaya ve 

okunmaya devam ediyor...
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- KİTAP YAZMA -



Kitap Günleri boyunca Okulumuzda kitap sevgisi temalı şarkılar ve Okulumuz öğretmenleri 
tarafından hazırlanan “Kitap Günleri Şarkısı” sınıflarda ve Şeker Radyo’da sıklıkla dinlendi. 


ExciTED Kitap Günleri kapanış etkinliğinde, sınıflarımıza kitaplar armağan edildi. Sonrasında 

ExciTED şarkıları eşliğinde dans edildi. 

3. ExciTED Kitap Günleri’nde
görüşmek üzere...

Anaokulumuz öğrencileri ExciTED - Kitap Günleri aracılığıyla eğlenerek kitapların önemini fark 
ettiler... Şenliğin sonunda öğrencilerimizin evlerinde hazırladığı kendi tasarımları olan kitaplar 

bizlere bu çalışmanın en güzel geri dönütlerinden oldu. 
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Siz sevgili velilerimizin de konuyla ilgili gözlemlerini ve paylaşımlarını merakla bekliyoruz... 


