
Yeni Kelimeler Öğreniyoruz 
Sevgili ebeveynler, çocuğunuzun kelime dağarcığını zenginleştirmenin yollarından biri de ona hikayeler 
anlatmaktır. Çocuğunuz dinlediği hikayeler sırasında anlamını bilmediği kelimeler duyabilir. Bu kelimelerin 
anlamlarının basit bir şekilde açıklanması hikayeyi daha iyi anlayabilmesini ve kelime dağarcığının 
gelişmesini sağlar. Çocuğunuzun kelime dağarcığının gelişmesi, onun dil gelişimi ve gelecek yıllardaki 
okul başarısı için çok önemlidir.

Okuyan Bir Gelecek projesinde de okunan her hikaye ile öğrenilmesi hedeflenen kelimeler bulunmaktadır. 
Bu kelimeleri günlük yaşamınızda ara ara çocuğunuzla sohbet ederken kullanmanız çocuğunuzun bu 
kelimeleri öğrenmesini kolaylaştıracaktır. 

Öğrenilmesi Hedeflenen Kelimeler

Nehir : Bir yerde başlayıp, deniz ya da göl gibi başka büyük su alanlarına doğru akan sulara denir. 
Kitabımızda da, kara orman ile neşeli orman arasında bir nehir vardı.

Küplere binmek : Çok öfkelenmektir. Bir şeye kızan ve çok sinirlenen insanlar için sinirden küplere 
bindi denir. Kitabımızda da Aslan Kral emrindeki hayvanların ormanı terk etme planı yaptıklarını duyunca 
sinirden küplere binmiş.

Sohbet Ediyoruz
Hikayeyi dinlerken, gerçekleşecek olaylarla ilgili çocuğunuzun tahminde bulunması için ona sorular 
sorabilirsiniz. Bu sorular aynı zamanda çocuğunuzun dikkatini hikayeye çekmenizi de kolaylaştırır. 
Örneğin, Sihirli Kelimeler kitabını okurken aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.

1. Hayvanlar şimdi ne yapacaklar, mutlu olabilecekler mi sence?  (9. Sayfanın sonunda, çocuğunuzun 
dikkatini kitaba çekmek için bu soruyu sorabilirsiniz.)

2. Sence Bilge Baykuş mutluluğun sırrını bulabilecek mi?  (20. Sayfanın sonunda, çocuğunuzun dikkatini 
kitaba çekmek için bu soruyu sorabilirsiniz.)

3. Acaba Aslan Kral şimdi ne yapacak? (38. Sayfanın sonunda çocuğunuzun dikkatini kitaba çekmek 
için bu soruyu sorabilirsiniz.)

Hikayeyi dinledikten sonra, çocuğunuza çeşitli sorular sorarak hikaye hakkında sohbet edebilirsiniz. 
Örneğin Sihirli Kelimeler’i okuduktan sonra aşağıdaki soruları sorarak hikaye hakkında fikirlerini ifade 
etmesini sağlayabilirsiniz.

1. Kara Orman’daki hayvanlar neden Neşeli Orman’a gitmek istiyorlarmış?

Yanıtı: Kara Orman’daki hayvanlar çok mutsuzmuş. Neşeli Orman’a gidip oradaki hayvanlar gibi mutlu 
olmak istiyorlarmış. 

Yazar : Çiğdem Harbellioğlu

Çizer : Gözde Eyce

Yayınevi : Masal Seramik Evi Yayınları

Okuyan Kişi : Genco Erkal

Yaş Aralığı : +4 Yaş

Kara Orman’daki canlılar çok mutsuzdu. Hepsi nehrin karşısındaki Neşeli Orman’a gitmek istiyorlardı, 
çünkü Neşeli Orman’da sihirli bir şeyler vardı ve herkes çok mutluydu. Haydi gelin, Neşeli Orman’ın sihri 
neymiş hep birlikte öğrenelim!

SİHİRLİ KELİMELER



2. Neşeli Orman’daki hayvanların mutlu olmasının sebebi neymiş?

Yanıtı: Neşeli Orman’da herkes birbirine anlayışlı davranır ve konuşurken nazik kelimeler kullanırmış. 
Bu nedenle orada yaşayan canlılar çok mutlularmış. 

3. Seni en mutlu eden 3 sözcük ile seni en mutsuz eden 3 sözcüğü paylaşır mısın?

Etkinlikler

1. Aslan Kral

Birlikte Şarkı Söyleyelim 

Hedef : Çocuğunuzun hayal gücünün gelişmesini ve empati kurma becerilerini    
    desteklemektir

Malzemeler : Kağıt, renkli kalemler.

 

Etkinlik Adımları : 

• Kitapta gerçekleşen olayları birlikte hatırlayın. Kara Orman’daki canlıların neden mutsuz olduğu ve 
neden tüm canlıların Neşeli Orman’a gitmek istedikleri hakkında konuşun.

• Aslan Kral’ın, Kara Orman’daki canlılara nasıl davrandığı ve Bilge Baykuş’un ona yardım etmek için 
neler yaptığı hakkında konuşabilirsiniz.

Sonrasında çocuğunuza, “Sen olsaydın, Aslan Kral’a nasıl yardım ederdin?” diye sorun ve düşünmesi 
için fırsat tanıyın.

• Sonrasında beraber bu fikirlerin resimlerini çizin.

• Resimlerinizi birbirinize anlatın.



2. Hangi Hayvan
Hedef  : Çocuğunuzun dil gelişimini desteklemektir.

Etkinlik Adımları : 
• Çocuğunuza okuduğunuz kitapta pek çok canlı olduğunu, bunların bazılarının bitki, bazılarının da 

hayvan olduğunu söyleyin.

• Kitap sayfalarında bulunan canlıları inceleyin. Ağaç, ayı, zürafa gibi pek çok canlı hakkında 
konuşabilirsiniz.

• Sonrasında, çocuğunuza bazı bilmeceler soracağınızı ve bu bilmecelerin hayvan, bitki gibi çeşitli 
canlılarla ilgili olduğunu söyleyin. 

• Bilmecelerin cevaplarını bulduktan sonra, bu hayvanların taklitlerini de birlikte yapabilirsiniz.

Bilmeceler:

 ■ Dalda durur, elde durmaz (Kuş)

 ■ Hayvanların yuvası, ağaç doludur orası (Orman)

 ■ Ağacın parçasıdır, rüzgar ile sallanır. Rengi yeşildir ama sonbaharda sararır (Yaprak)

 ■ Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok (Karınca)

 ■ Sütü pek çok sever, mırıl mırıl der. Sütünü bitirince, bıyığını temizler  (Kedi)

 ■ Yolda gider izi kalır, yuvasını sırtında taşır (Salyangoz)

 ■ Daldan dala atlarım, kuyruğumla sarkarım (Maymun)
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