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WORKSHEET 4
GÜNLÜK OKUMA
AMAÇ : Öğrencilerin etkili okuma becerilerini geliştirmek ; ilgi ve motivasyonlarını arttırmak

AKTİVİTE 1 :
Günlük Nasıl hazırlanır ?

Yaş grupları : 7-11 yaş

KURALLAR :
Bu aktiviteyi sınıfta yapabilir , ya da öğrencilerden evde aileleri veya yaşıtları ile
yapmalarını isteyebilirsiniz.
1. İlk sayfaya ‘’Okuma Günlüğüm ‘’ yazmalarını isteyin
2. Okuma ile ilgili resimler çizin ya da stickerlar yapıştırın
3. Okuma ya da kitaplarla ilgili güzel cümleler bulun . ( ‘’Kitaplar , hayata açılan bir penceredir’ gibi. )
Yazarın adını biliyorsanız , yazın
4. Diğer sayfanın üst tarafına ‘’Okuduğum Kitaplar’’ başlığını yazın . Şekilde görüldüğü gibi sayfayı 3
gruba ayırın. Kitap numarası, Kitabın Adı ve vereceğiniz Yıldız
MALZEMELER : Öğrenciler kitapçılardan hazır günlük alabilirler. Ancak kendilerinin hazırlaması daha
faydalıdır. Bunun için de kareli 50- 60 sayfalık bir deftere, kalemlere , renkli pastellere ihtiyacınız var.
ÖRNEK
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AKTİVİTE 2 :
Kitap Okuma ve Günlük Doldurma

/ Bireysel Aktivite /

Yaş grupları : 7-11 yaş

KURALLAR :

1. Kütüphaneye ya da kitapçıya gidiniz. Farklı kitapları incelemeye zaman harcayınız.
Başlıklarını okuyarak size ilginç gelebilecek kitapları seçiniz.
2. Her gün okumaya biraz zaman ayırınız.
3. Kitabın ana karakterleriyle, olaylarla ilgili notlar alınız ve özellikle beğendiğiniz cümleleri
tekrar yazınız.
4. Kitabı bitirdikten sonra ; günlüğü doldurmaya başlayınız:
a. Kitabın başlığını ve yazarını ilk sayfaya yazınız ve ne kadar beğendiyseniz 1’den 5’e
kadar son kolona yıldız koyunuz.
b. Sayfaları kitapla ilgili bilgilerle doldurunuz: yazarın adı, cinsiyeti, yazdığı diğer
kitapları ana karakterlerle ilgili bilgiler , beğendiğiniz karakterleri ; neden
beğendiğinizi ; beğenmediğiniz karakterleri ve sebeplerini ; kitabın konusunu ,
kitapta en çok neleri beğendiğinizi ve favori cümlelerinizi yazınız.
c. Kitabı anımsatacak birkaç resim çiziniz.
MALZEMELER : Kitap ve Günlük
ÖRNEK :
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AKTIVITE 3
Paylaşınız ……

/Grup Aktivitesi /

Yaş Grupları : 7-11 yaş

KURALLAR :
Öğrencilere günlüklerini okula getirmelerini söyleyin. Özel bir gün organize edebilir ve aileleri , kitap
yazarlarını ya da tanınan birilerini davet edebilirsiniz.
Günlükleri ile birlikte, en sevdikleri kitapları da beraberlerinde getirmelerini isteyiniz.
Sınıfta iki raf düzenleyin : Okuma Günlüğüm ve Favori Kitaplarım . Ailelerden de okuma günlükleri
oluşturan varsa onları da getirmelerini isteyin. Bu öğrencilerin daha fazla dikkatini çekecektir.
Okuma aktivitesinden önce , öğrencilerden favori kitaplarıyla ilglili bir sunum hazırlamalarını isteyin
Bazı yararlı linkler :

Как да си направим Читателски дневник - http://www.slideboom.com/presentations/352514
Готови читателски дневници - https://www.book.store.bg/c/p-l/c-2224/chitatelski-dnevnici.html
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