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İnek Möli çok dikkatli, titiz ve hata yapmayan bir inektir. Arkadaşlarının hatalarını düzeltmeyi pek sever 
ve kendisinin hiç hata yapmamasıyla övünür. Ancak günlerden bir gün, hiç beklenmedik bir şey olur ve 
İnek Möli de bir hata yapar. Haydi gelin, İnek Möli ve arkadaşlarının keyifli hikayelerini beraber dinleyelim!

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

Titiz             : Çok dikkatli olan ve temizliğe çok önem veren kişilere titiz denir. Kitabımızda da İnek 
Möli’nin titiz olduğundan bahsediliyordu.

Homurdanmak: Sinirli bir şekilde anlaşılması zor sesler çıkarmaktır. İnek Möli doğum gününde 
dolaşırken yağmur bastırdığında homurdanmıştı.

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 İnek Möli Asla Unutmaz kitabını okurken aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.

1. Tavuk Gıtgıdak’a ne oldu sence? (Sayfa 8’in sonunda, çocuğunuzun dikkatini kitaba çekmek için bu 
soruyu sorabilirsiniz.)

2. Sence İnek Möli şimdi ne yapacak? (Sayfa 19’un sonunda çocuğunuzun dikkatini kitaba çekmek için 
bu soruyu sorabilirsiniz.)

Hikayeyi dinledikten sonra, çocuğunuza çeşitli sorular sorarak hikaye hakkında sohbet edebilirsiniz. 
Örneğin İnek Möli Asla Unutmaz’ı okuduktan sonra aşağıdaki soruları sorarak hikaye hakkında fikirlerini 
ifade etmesini sağlayabilirsiniz.

1. Sen hata yaptığın zaman kendini nasıl hissediyorsun? Yaptığın bir hatayı anlatır mısın?

2. Hata yaptığın zaman sana nasıl davranılmasını istersin?

3. İnek Möli’nin yerinde sen olsaydın arkadaşların hata yaptığında onlara nasıl davranırdın? 

İNEK MÖLİ ASLA UNUTMAZ



Etkinlikler

Arkadaşım Möli ile Oynuyorum

Hedef : Çocuğunuzun hayal gücünün gelişmesini desteklemektir.

Malzemeler : Kağıt, boya kalemi.

 

Etkinlik Adımları : 

• Kağıt ve boya kalemlerini önünüze alın ve çocuğunuzla beraber sohbet etmeye başlayın.

• İnek Möli ve arkadaşlarının kimler olduklarını, neler yaptıklarını kitabı inceleyerek beraber hatırlayın.

• Çocuğunuza, “Sen olsaydın İnek Möli ve arkadaşları ile hangi oyunları oynardın?’’ diye sorun ve 
düşünmesi için fırsat verin. 

• Onlarla oynamak istediği oyunların resmini çizmesini isteyin.

• Resmini tamamladığında oynamak istediği oyunları anlatması için ona fırsat verin.

İnek Möli
Hedef  : Çocuğunuzun dil gelişimini desteklemektir.

      Farklı olayları ve canlıları beden hareketleriyle taklit etmesine katkı sağlamaktır



Etkinlik Adımları : 
• Çocuğunuza beraber bir oyun oynayacağınızı söyleyin ve onun karşısına geçin.

• Öncelikle, İnek Möli kitabında neler olduğunu birlikte hatırlayın. 

• İnek Möli’nin nerede yaşadığını, arkadaşlarını ve beraber neler yaptıklarını çocuğunuza hatırlatabilirsiniz. 
“İnek Möli bir çiftlikte yaşıyordu. Orada, İnek Möli ile beraber yaşayan bir sürü hayvan vardı ve hepsi de 
onun arkadaşıydı. Bir gün İnek Möli dışarı çıktığında yağmur yağmaya başlamıştı.” diyerek ona hikayeyi 
hatırlatabilirsiniz.

• Sonrasında çocuğunuza, “Haydi gel seninle İnek Möli oyununu oynayalım, hikayedeki olayları taklit 
edelim.” diyerek aşağıdaki parmak oyununu hem söyleyin hem de canlandırma yapın. 

İnek Möli çiftlikte gezerken (Kollarınızı yana açarak büyüyün ve inek taklidi yapın)

Yağmur yağmaya başlamış (Şıp şıp diyerek yağmur sesini taklit edin)

Çiftliğe doğru koşarken  (Hızlı adımlarla koşar gibi yapın)

Yolda her yeri ıslanmış (Titreyerek üşüyormuş gibi yapın)

İnek Möli çiftlikte gezerken (Etrafınızda hızlı adımlar atın)

Arkadaşları Möli’nin doğum günü için hazırlıklara başlamış (Kek çırpıyormuş gibi yapın)

Onlar Möli’yi heyecanla beklerken (Heyecanlı bir yüz ifadesiyle çevrenize bakının)

Möli evin önünde kapının anahtarını arıyormuş (Bir şeyler arıyormuş gibi etrafta dolaşın)

Kapıda kalan Möli içeri girmek için arkadaşlarından yardım isteyince 

Anahtarını unuttuğunu söyleyince 

Acaba arkadaşları ne demiş?

İnek Möli anahtarını unutmaz (Başınızı hayır anlamında sallayın)

O asla böyle bir hata yapmaz (Başınızı hayır anlamında sallayın)

Möli’nin anahtarını unuttuğunu anlayınca 

Arkadaşları açıvermiş kapıyı (Kapıyı açıyormuş gibi yapın)

Möli’yi bekleyen sürpriz müthiş (Şaşırmış yüz ifadesiyle etrafınızda dönün)

Bugün onun doğum günüymüş
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