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 KVA Çocuk ailesi olarak, hayat başarısı ve akademik ba-
şarının kalıtsal olmadığına, küçük yaşta kazanılan doğru becerilerle 
gelişebileceğine inanıyoruz.
 Bu yüzden, çocukların küçük yaştan itibaren onları başarıya 
götürecek  6 temel beceriyi kazanmasını sağlayacak yayınlar çıkarı-
yoruz:

1- Azim
2- Duygularını yönetme
3- Başarılardan ilham alma
4- Zorluklarla baş etme
5- Yaratıcılık
6- Yeniliklere adapte olma.

 
 Kitaplarımızı, çocukların bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi 
hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekil-
de seçiyor ve hazırlıyoruz. Okurlarımız mutfakta, parkta, oyun oda-
sında, sınıfta, laboratuvarda, bilgisayar başında, sokakta kendine 
güvenen, yaşamın farklı alanlarını ustalıkla birleştirebilecek, kendi 
ayakları üzerinde durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretme-
yi seven bireyler haline gelsin ve biz de onlarla birlikte gelişelim, 
zenginleşelim istiyoruz. 

 KVA Çocuk,  dünyayı ve kendimizi anlamak, sevgiyi ço-
ğaltıp paylaşmak, bilgi ve becerilerimizi geliştirmek için sizlerle bir-
likte çıktığımız sihirli bir yolculuk. Bu yolculukta okurlarımızın kimi 
ilk bilgisayar programını mutfakta yazacak, kimi diplomasını aldığı 
gün anneannesinin çorba tarifini deneyecek, kimi Nobel alacak, kimi 
bizi kanatlandıran yeni kitaplar yazacak, resimleyecek, bizden ilham 
alanlar bize ilham verecek. İşte sihir. 
 
 Bu sihri sizinle paylaştığımız için çok mutluyuz!



Kitap etkinlikleri:

Semih’in Öfkesi
1. Etkinlik: Öfke, Seni Yenebilirim!
2. Etkinlik: Öfke, Evine Dön!

Kaplan Uykusu
Birlikte Uyuyoruz!
1. Etkinlik
2. Etkinlik

Kırmızı Köpek
Farklılıklarımızla Zenginleşiyoruz
1. Etkinlik
2. Etkinlik

Mutlu İnsanlar
Duygu Avcısı
1. Etkinlik
2. Etkinlik

Sevgi Kitabı
1. Etkinlik: Sevgi Ayracı
2. Etkinlik: Sevgi Yumağı
3. Etkinlik: Sevgi Yağmuru

Bu etkinlik rehberinde açıklanan etkinlikler, kitaplar okun-
duktan sonra yapılacak etkinliklerdir. Tüm bu kitaplar 
grupla duyusal okuma (“sensory storytime”) ile de oku-
nabilir. 

Okuma esnasında çocukların “Sizce bundan sonra ne 
olacak? Sen olsaydın ne yapardın?” vb. soruları ile dü-
şünceleri alınabilir, öğrencilerle kitabın çeşitli yerlerinde 
düşünce köşeleri oluşturabilir. 

Düşünce köşeleri:  Kitabın bir bölümü ya da bir olgu-
sunda “Katılıyorum,” “Katılmıyorum,” “Kararsızım.” diye 
üç köşe oluşturulur. Öğrenciler, o durumda hangi fikre 
katılıyorlarsa söz geldiğinde fikirlerini savunmak kaydıyla 
istedikleri köşeye geçerler. Doğru yanlış yoktur ama se-
beplerini belirtmeleri gerekmektedir. Bir söylemden ikna 
olurlarsa sebebini açıklayarak köşelerini değiştirebilirler. 
Ayakta ve hareketli geçen bir etkinliktir. Kitabın çeşitli 
yerlerinde (okuma esnasında) bu durum tekrarlanır.



Semih’in Öfkesi
Yazan: Sangeeta Bhadra
Resimleyen: Marion Arbona
Çeviren: Sedef Özge

Semih’in yeni bir evcil hayvanı var: Öfke. Öfke komik 
ve eğlenceli, üstelik Semih’in parkta rahat rahat oy-
namasını sağlıyor. Peki ama Semih’in başını neden 
sürekli belaya sokuyor? Anlaşılan Semih’in öfkesini 
kontrol etmeyi öğrenmesi gerekecek. İyi de nasıl? 

Bhadra ve Arbona, öfkenin çocuklar için ne tür so-
runlar doğurabileceğini ve öfke kontrolünün önemi-
ni pratik çözümler sunarak anlatıyor. Semih’in Öfkesi 
son derece yaratıcı, eğlenceli, her yaştan çocuğun 
severek okuyacağı bir kitap.

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: öfke kontrolü, nefes egzersizi, 
çözüm odaklı yaklaşım, sakinleşme



Semih’in Öfkesi - Etkinlikler
1. Etkinlik: 

ÖFKE, SENİ YENEBİLİRİM!

Önce öğrencilerle duygular hakkında konuşulur. Her ço-
cuğa oyuncak küçük bir hayvan dağıtılır ve çeşitli örnek 
cümleler okunur: 

“Kimin hayvanı parka gitmekten hoşlanır? Kimin hayva-
nı sırası kapılınca kızar? Kimin hayvanı arkadaşları alay 
edince mutlu olur? Kimin hayvanı kızınca ona kadar sa-
yar?” 

Öğrencilerin kendine uyan durumlarda hayvanlarını 
kaldırmaları istenir (eğer okullarda hayvan yoksa farklı 
bir oyuncak da olabilir). Serbest çağırışım yoluyla öfke 
denince akıllarına ilk ne geldiği sorulur. Alınan cevaplar 
(anahtar kelimeler) tahtaya yazılır. 

Öğrencilere en çok hangi durumlarda öfkelendiklerini 
ve sakinleşmek için neler yaptıkları sorulur. Öğrenciler 
sayılarına göre 4-5 gruba ayrılır. Her gruptan öfkelendikleri 
bir olayı ve sakinleşme süreçlerini drama yöntemi ile 
anlatmaları istenir (hazırlık için 7-10 dakika süre verilir).

Her grup sunumunu yaptıktan sonra grupların masalarında 
konuya uygun bir sloganla poster hazırlamaları istenir. 
Gruplar poster ve sloganlarını sunarlar. Posterler panoda 
sergilenir. (40+40 dk - vakit yoksa poster veya dramadan 
biri seçilebilir.

Semih’in Öfkesi - Etkinlikler



Semih’in Öfkesi - Etkinlikler

2. Etkinlik:

ÖFKE EVİNE DÖN!

Gruba çeşitli yüz ifadesi resimleri gösterilir. Hangi 
duygu olduğu ve hangi durumlarda fotoğraftaki kişilerin 
o duyguyu hissetmiş olduğu üzerine konuşulur. Öfkeli 
yüz ifadesinde daha uzun durulur. Sakinleşmek için 
hangi yöntemleri izledikleri konuşulur. Çocuklara bir 
çanta resmi verilir ve o çanta üzerine sakinleşmek için 
neler yaptıklarını yazmaları(resimleri) istenir. Bu çantaya 
“sakinlik kiti” adı verilir. “Sakinlik kit”leri büyük grupta 
paylaşılır. (40 dk.)

Bu etkinlikler, çocukların duygularını tanımalarına, anla-
malarına, karşısındaki ile empati kurmalarına yardımcı 
olacaktır. 

Semih’in Öfkesi kitabı ile tanışan çocuklar öfkenin her-
kes tarafından yaşanan bir duygu olduğunu anladıkları 
gibi bu duyguyla baş etme yöntemleri geliştirmekte, duy-
gu kontrolünü sağlayıp bunu yaşam becerilerine katmak-
ta ustalaşırlar. 

Semih’in Öfkesi - Etkinlikler



Kaplan Uykusu
Yazan: Mary Logue
Resimleyen: Pamela Zagarenski
Çeviren: Sedef Özge

Bir zamanlar, güneş battığında bile uyumak isteme-
yen küçük bir kız varmış. Küçük kız dişlerini fırça-
lamış, en sevdiği pijamasını giymiş, rahat yatağına 
yatmış ama hiç uykusu yokmuş. Oysa dünyadaki 
tüm hayvanlar geceleri mışıl mışıl uyurmuş. Minik 
salyangozlar bile!

Çocukları zorlamadan, korkutmadan, kandırmadan, 
güvenli ve rahat bir uyku çekmelerini sağlamak hiç 
bu kadar kolay ve eğlenceli olmamıştı. 

Bu kitabın büyüleyici resimleri, Pamela Zagarenski’ye 
prestijli Caldecott Ödülünü kazandırdı.

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: uyku kitabı, uykudan önce, hayvanlar 
nasıl uyur, zorlamadan uyutma



Kaplan Uykusu  - E t k i n l i k l e r

B İ R L İ K T E  U Y U Y O R U Z !

1 .  E t k i n l i k

“Uyku” denince çocukların aklına gelen ilk kelimeler ser-
best çağırışım yoluyla listelenir. 

Sonra grupta çocuklar kitapta geçen hayvanların uyu-
yuşlarını drama yöntemi ile yaparlar. (Top gibi kıvrılan bir 
köpek, ayaklarını gererek uzanan bir susamuru, sıcak bir 
şömine yanına yatan kedi, okyanusta halkalar çizen ba-
lina vb.) 

Arkasından kitapta geçen hayvanlardan hangisi gibi uyu-
mak istedikleri sorulur. O hayvanın resmini seçer, boyar, 
sebebini öğretmenleri boyadığı hayvan resminin üstüne 
yazar. (4-5 yaş)

Kaplan Uykusu  - E t k i n l i k l e r



Kaplan Uykusu  - E t k i n l i k l e r

B İ R L İ K T E  U Y U Y O R U Z !

2 .  E t k i n l i k

Öğrencilere büyük grupta kendi uyuma rutinleri sorulur. 
Sırayla dinlenir. 

Her öğrenciye bir kâğıt dağıtılır. Bu kâğıda bir uyku ar-
kadaşı resimlemeleri istenir. Bu uyku arkadaşı gerçek 
kullandığı bir oyuncak da olabilir, hayal gücünü kullana-
rak da bir uyku arkadaşı tasarlayabilir. (Anaokulu hazırlık 
sınıfı - 6 yaş)

Bu etkinlikler çocuğun uykunun öneminin farkına var-
ması, günlük rutinler oluşturmasına fayda sağlayacaktır. 
Böylece çocuklar kendi düzenlerini daha rahat oluştura-
caklardır.

Kaplan Uykusu  kitabında aile olmanın, birbirini 
dinleyip fikirlerine saygı duymanın, denemenin ve dene-
yimlemenin önemi üstünde durulur. Kitap, çocukların ve 
okuyan yetişkinlerin içlerini sevgiyle ısıtır.

Kaplan Uykusu  - E t k i n l i k l e r



KIRMIZI KÖPEK
Yazan: Alexandra Garibal
Resimleyen: Fred Benaglia
Çeviren: Mehmet Deniz Bölükbaş

Bir zamanlar kırmızı bir köpek vardı. Dünyaya küs-
müş, öfkeli bir köpekti bu; herkes ona kötü davranı-
yordu. Bir gün küçük bir kız geldi, onu yargılamadı, 
ona kötü davranmadı, yalnızca arkadaşlığını sundu.

Kırmızı Köpek, ortak noktalarımızı bulmak, duygula-
rımızı paylaşmak, öfke doğuran sorunların kaynağı-
na inmek üzerine şiirsel bir kitap. Dantel gibi örülmüş 
pek çok katmandan oluşuyor: örneğin, 4 yaşındaki 
bir çocuk, sokak köpeklerini neden incitmemesi ge-
rektiğini bu kitapla anlayacak; 6 yaşındaki bir çocuk, 
öfkesinin dostluk ve anlayışla dindirilebileceğini 
görecek; 9 yaşındaki bir çocuk okulda zorbalık ya-
pan çocuklarla baş etmeyi öğrenecek; ebeveynler 
ve eğitmenlerse çocukları yargılamadan, incitmeden 
anlamaya çalışmanın değerini bir kez daha anlaya-
cak.

Yaş: 4+
Resimli kitap, ciltli, 32 sayfa
Anahtar sözcükler: dostluk, hayvan sevgisi, öfke, trav-
ma, zorbalık, sokak köpeği, anlayış



KIRMIZI KÖPEK - Etkinlikler KIRMIZI KÖPEK - Etkinlikler

FARKLILIKLARIMIZLA ZENGİNLEŞİYORUZ
1. Etkinlik

Her öğrenciye bir kâğıt üzerinde dış hatları çizilmiş bir 
insan figürü verilir. Bu insan figürünü tamamıyla istedik-
leri gibi bir insana çevirmeleri istenir. (Eğer okulda varsa 
göz, saç vb. 3 boyutlu aksesuarlar da dağıtılabilir.) İste-
dikleri aksesuarları, renkleri tamamıyla yaratıcılıklarına 
göre kullanabilirler. 

Sonra bu insanın üstüne kendilerinin en farklı (en özel) 
özelliklerini yazmalarını istenir. Kâğıttaki insan çevresin-
den kesilir, büyük grup (çember) zamanında paylaşıldık-
tan sonra her öğrencinin insanı el ele panoya asılarak bir 
zincir oluşturulur. (40 dk.) 5+



KIRMIZI KÖPEK - Etkinlikler

FARKLILIKLARIMIZLA ZENGİNLEŞİYORUZ
2. Etkinlik

Öğrenciler beş kişilik gruplara ayrılır. Verilen kâğıtlara el-
lerini çizip, çevresinden kesip isimlerini yazmaları istenir. 
Başparmağa kendilerine ait bir özelliği yazmaları istenir. 

Sonra herkes kâğıdını bir yanındaki arkadaşına kaydı-
rır ve bir sonraki parmağa arkadaşı onun için olumlu bir 
özellik yazar. El tekrar sahibine gelince hem kendi yaz-
dığı hem de arkadaşlarının yazdığı özelliklerini büyük 
grupta paylaşırlar. Her öğrenci kendi elini istediği gibi bo-
yar. Panoda sergilenir. (40 dk.) 7+

Bu etkinliklerle çocukların kendi özelliklerinin farkına var-
maları, kendilerini tanımaları, her bireyin özel olduğunu 
kabul etmeleri hedeflenir. 

Kırmızı Köpek kitabında özellikle farklılıklara saygı, em-
pati, karşındaki anlama, değer verme, yargılamadan ta-
nımaya çalışma değerleri üzerinde durulur. 

KIRMIZI KÖPEK - Etkinlikler



Yazan: Selin Kutucular
Fotoğraflayan: Caroline Erel

Turuncu saçlı kızı ve sevdiklerini mutlu eden şeyler 
birbirinden o kadar farklı ki! Peki, hepsini birden 
mutlu eden şey ne acaba?

Yemek dünyasının yıldızı Selin Kutucular’ın yazdığı 
ve fotoğrafçı Caroline Erel ile birlikte mutfağa girip 
yiyeceklerle canlandırdığı Mutlu İnsanlar, bizi sebze-
lerle meyvelerin renkli ve eğlenceli dünyasına götü-
rüyor, bu büyüleyici dünyada farklılıklarımızla birlik-
te mutlu olmanın anahtarını avcumuza bırakıyor... 

Büyük küçük herkesi kendi mutfağında öyküler 
anlatmaya teşvik eden, anne babalar ve çocukların 
birlikte uygulayabileceği, yaratıcılığı yiyeceklerle 
birleştiren büyüleyici bir kitap. 

Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: mutfakta yaratıcılık, yemek kitabı, 
tarif, çocuklarla yemek yapma, meyve ve sebzeleri tanı-
ma, aile sevgisi, hobi, birlikte zaman geçirme



                                                   - Etkinlikler                                                -  Etkinlikler 

DUYGU AVCISI
1. Etkinlik 

Önce öğrencilerle duygular hakkında konuşulur. Hangi 
duyguları tanıdıkları sorulur. Öğrencilerden duygu isim-
leri alındıktan sonra her birinin üstünde bir yuvarlak olan 
kâğıtlar ve boya kalemleri dağıtılır. İstedikleri bir duyguyu 
seçip bu yuvarlakların içine, o duyguyu yaşayan birinin 
yüz ifadesini çizmeleri istenir. (Burada çocukların yaratı-
cılıklarını da izleme fırsatı buluruz. Çocuklar o çember-
den, aksesuarlarla ve yaratıcılıklarıyla besledikleri çok 
çeşitli insan yüzleri çıkarırlar.)

Daha sonra öğrenciler neden bu duyguyu seçtiklerini ve 
hangi durumlarda bu duyguyu yaşadıklarını büyük grup 
(çember) olarak birbirleriyle paylaşırlar. (Okuma yazma 
bilen yaş grubu kâğıda yazabilir.) (40dk) (5+)



                                                  - Etkinlikler                                                   - Etkinlikler 

DUYGU AVCISI
2. Etkinlik 

Öğrencilere duygu kartları dağıtılır (yüz ifadesi resim-
leri)ve çeşitli örnek olay cümleleri okunur. Okunan her 
durumda öğrencilerin hissettikleri duyguya ilişkin yüz 
ifadesi kartını kaldırmaları istenir. Neden bu duyguyu 
hissettikleri tartışılır. Her öğrenciye kâğıt tabaklar dağı-
tılır. Bu kâğıt tabağın içine kendi seçtikleri duyguya ait 
yüz ifadesini çizmelerini istenir.(40 dk) (5+)

Bu etkinliklerle çocuklar duygularını daha iyi tanıyıp 
ifade ederler. Duygularını tanıyan çocuk karşısındakini 
de daha iyi anlayıp empati kurma becerisini geliştirerek 
büyür. Yaşam becerileri gelişir.

                           kitabı, her bireyin biricik ol-
masının ve aile kavramının önemini vurgular. Aile birey-
lerinin birlikte zaman geçirmelerini, çocukların besinleri 
tanımalarını, sınıflandırmalarını destekler. 



Sevgi Kitabı
Yazan: Nuran Turan
Resimleyen: Gizem Güvendağ

Sevgi nedir? Nerede bulunur? Nasıl gösterilir? Bu ki-
tabı okuduktan sonra arkamıza yaslanıp şöyle diye-
biliriz: “Sevgiyi tarif etmek o kadar da zor değilmiş! 
Çevremize şöyle bir baksak yeter.” 

Bu kitapla büyük küçük herkes ailesine, arkadaşları-
na, yakınlarına sevgisini gösterebilecek.
 
Yaş: 3+
Anahtar sözcükler: sevgi, aile, arkadaşlık, paylaşma, 
kardeş sevgisi, hayvan sevgisi



Sevgi Kitabı - Etkinlikler Sevgi Kitabı - Etkinlikler

SEVGİ AYRACI
1. Etkinlik

Kitabın en sonundaki "Sizce sevgi nedir?" kısmına veri-
len cevaplar büyük grupta paylaşılır. 

Öğrencilere kitap ayracı şeklinde renkli kâğıtlar (kalınca) 
dağıtılır. Onlardan "sevgi" onlar için ne demekse resim-
lemeleri istenir.  (40 dk.)



Sevgi Kitabı - Etkinlikler

SEVGİ YUMAĞI
2. Etkinlik

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Bir gruptan “sevgi dansı,” di-
ğer gruptan “sevgi şarkısı” oluşturmaları istenir. 

Gruplar sunumlarını yaptıktan sonra yer değiştirirler. 
Daha sonra tüm grup dans ve şarkı grubu olarak ayrıla-
rak bir arada bir sunum gerçekleştirmeleri istenir. (40 dk.)

Sevgi Kitabı - Etkinlikler



Sevgi Kitabı - Etkinlikler Sevgi Kitabı - Etkinlikler

SEVGİ YAĞMURU
3. Etkinlik

Kitabın en sonundaki “Sizce sevgi nedir?” kısmına veri-
len cevaplar büyük grupta paylaşılır. Daha sonra bir öğ-
renci seçilir. Arkadaşları sırayla onun sevdikleri özellikle-
rini söyleyerek sevgi yağmuru damlalarını yollarlar. Her 
çocuk için bu sevgi yağmuru yapılır. (40 dk.)

Bu etkinliklerle çocuk için soyut olan “sevgi” kavramı so-
mutlaşır, hayata aktarılır, çocuğun sevgiyi tarif etmesi ko-
laylaşır. 


