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Kulüp Gazetesi

Kitap Paparası
“Çocuklar İçin Lezzetli Okumalar Yapıyoruz”

Neler Yapıyoruz!

Bu sayıda:
NELER YAPIYORUZ!
OKUYABİLMEK!
(DENEME)
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POSTAYLA GELEN DENİZ
KABUĞU
(İNCELEME)
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KÜÇÜK BEYAZ UĞURBÖCEĞİ
(İNCELEME)

ÇİROZ EFE
(İNCELEME)

3

okuyucu düzeyine inip
işe oradan başlamak
istedik.
A rk a da ş l a r ı m ı z l a
oluşturduğumuz bu
kulüp gazetesinde minik okurlarımızın daha
kaliteli eserlerle buluşabilmesi için ekibimizle
okumalar yaparak farklı
lezzetleri keşfe çıkıyoruz. Keşfettiğimiz bu
lezzetleri okuyucularımızla paylaşmak için bu
yoldayız.
Kısacası; çocuklar
için okuyoruz.
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Dikkat!
 Okumanın önemini kavrayamamış
toplumlar
dünyanın en az gelişmiş
toplumlarıdır.
 Elinde hiçbir şeyin kalmasa da dünyada sevgiyi vereni sevebilmenin
tadına
varabilmektir
okumak.
 "Okuyun ve kitabı hayatınızın merkezi yapın."
Taha Kıvanç
 Bir şeyler söylemek için
bilmek, Bilmek içinde
Okumak gerekir.


Yayın ve İletişim
Kulübü olarak okumanın iletişim kurmadaki
öneminin farkındayız.
Arkadaşlarımızla bu
konuya ne kadar
önem verdiğimizi göstermeyi ve elimizden
geldiğince
okuma
konusunda toplumu
bilinçlendirmek için
her türlü çalışma yapmayı ilke edindik.
Bu çalışmamızda
okuma üşengeçliğimizi toplumsal olarak
yenmek için en temel

Ruhaniyetimizin
esin
kaynağı kitapların bu
derece önemsizleşmesi
kitap nesli olarak yetişmiş bizleri de son derece üzmektedir.

Okuyabilmek!
İlk emirdir “Oku”. Ama
sadece harflerden ibaret değildir. İnsanlardaki en büyük
kabiliyetlerden bir tanesidir
okuyabilmek.
Düşünceleri, duyguları,
davranışları, bazen de hayatı
okuyabilmektir, insan için.
Harflere sıkıştırılmış bir okuma değildir yaratanın bize
emri. Anlamlandırabilmektir kendi yaşamına göre
verilenleri.
Bazen bir gül yaprağındaki su damlasının
sadeliğini, bazen o
andaki duygularını,
insanların davranışlarını, sevdiğine duyduğun
muhabbeti anlamlandırmak, yorumlayabilmektir
okumak.
Olumsuzlukları hayatındaki güzelliklerle harmanlayabilmek, hayatın tüm ağırlığını
yağan yağmur tanelerinde
hafifletebilmektir. Ve onlarda
Rahman’ı duyabilmektir.
Kainatı ve kainattaki güzellikleri okuyabilmektir en
güzeli de. Güzellikleri okuyabilmek, hayatı tatlandırabilmektir, sevdiğine duyduğun

muhabbetin sıcaklığında.
Sevgiyi kalplere koyanı
okuyabilmektir. Her gün yeni
güzellikler keşfedebilmektir
okumak.

tığın yerde güzeli ve güzellikleri görebilmektir.
Şükretmektir bazen
okumak. Azla yetinebilmek, çoğu isterken çokluğun içinde boğulmamaktır.
Ümit edebilmektir.
Yüzümüze defalarca
kapanan kapılara inat
hiç kapanmayan bir kapının varlığını iliklerine
kadar hissedebilmektir.
Elinde hiçbir şeyin kalmasa da dünya da sevgiyi vereni
sevebilmenin tadına
varabilmektir.
Kafi olan sevginin
sadece onun sevgisi
olduğunu bilebilmektir.

Yüzlerdeki tebessümü,
sevginin görünmeyen sıcaklığını keşfedebilmektir.
Bazen tarifsiz duygular
yaşayabilmektir okumak.
Sadece bakmayı değil bak-

Fahri ÇİFTÇİ
Yayın ve İletişim Kulübü
Danışman Öğretmeni

Sayfa 2

Dünyanın en yoksun insanı, paradan başka bir şeyi olmayandır.

Kitaptan Bir Lezzet:

Çocuklar İçin Okuyoruz; Kitap inceleme 1

KİTABIN NÜFUS CÜZDANI:
Kitabın Adı

: Postayla Gelen Deniz Kabuğu

Yazarı

: Behiç AK

Sayfa Sayısı

: 160

Yayınevi

: Günışığı Kitaplığı

Kitabın Teması

: Teknoloji bağımlılığı, Çevreyle iletişim

Okuyucu Kitlesi

: 6-14 yaş

KİTABIN LEZZETİ:
Çevremizde her yaş gurubunun teknolojiye olan bağımlılığı oldukça fazla. Bunu daha aza indirebilmek, insanları bilinçlendirmek ve
yaşamımıza bir şeyler katmak adına; çocukların da ebeveynlerin
de okuyup ders çıkarması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. İçindeki görseller daha fazla dikkat çekici hale getirilerek
daha etkileyici bir hale getirilebilir.

Eda Nur DOĞAN

Sayfa 3

Kaybettiğinizi düşündüğümüz çoğu zaman aslında kazanırsınız.

Kitaptan Bir Lezzet:

Çocuklar İçin Okuyoruz; Kitap inceleme 2

KİTABIN NÜFUS CÜZDANI:
Kitabın Adı

: Küçük Beyaz Uğur Böceği

Yazarı

: Ahmet Şerif İzgören

Sayfa Sayısı

: 83

Yayınevi

: Elma Çocuk

Kitabın Teması

: Başarı, Yardımlaşma

Okuyucu Kitlesi

: 6-14 yaş

KİTABIN LEZZETİ:
Bu eseri hem yetişkinler hem de çocuklar okumalı. Çünkü her iki
kitleye de hitap eden bir dil ve içerik barındırıyor. Akıcı bir dil kullanıldığı için sıkıcılıktan uzak bir kitap. Resimler gayet güzel ve
yeterli. Konu ve tema olarak doyurucu bir eser.
Aleyna YAVUZ

Sayfa 4

Umarım sizden yardım isteyenleri bundan sonra kırmazsınız.

Kitaptan Bir Lezzet:

Çocuklar İçin Okuyoruz; Kitap inceleme 3

KİTABIN NÜFUS CÜZDANI:
Kitabın Adı

: Çiroz Efe

Yazarı

: Fahri ÇİFTÇİ

Sayfa Sayısı

: 96

Yayınevi

: Kayalıpark Çocuk

Kitabın Teması

: Yardımseverlik, Hoşgörü

Okuyucu Kitlesi

: 6-14 yaş

KİTABIN LEZZETİ:
Kitaptaki betimlemeler okurun hayal dünyasında canlanarak, onu etkileyici bir ütopyaya sürüklüyor. Verilmek istenen mesajın bu kadar
ince düşünülüp okuyucuya ulaştırılması için çabalayan yazar, her ne
kadar kendi düşüncelerini aktarmış olsa da minik dostlarımızın algılamakta güçlük çekebileceği birkaç yere de değinerek sevgili velilerimizi
de serüvene katmak istemiş adeta. Oldukça akıcı ve istenilen mesajın
hakkıyla verildiği lezzetli bir eser olmuş.
İrem VURAL
Eser İnceleme ve Seçme Kurulu: Zülkif SARITEPE / / Fahri ÇİFTÇİ // Erdinç
COŞGUN / / Nazım YILDIRIM / / Samet ÖZDAĞLI

