YENİ BİR OKUMA
MACERASINA ÇIKIYORUZ!

koleksiyonu okurlara
ne sunuyor?
SEN DE OKU koleksiyonu, okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü
olan çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, onlara rahat
okuyabilecekleri metinsel ve fiziksel özelliklere sahip, ilgi yaşlarına
uygun kitap seçenekleri sunuyor.
İsteksiz okurlar, okumak için genelde büyük mücadele verirler. Çünkü
bu eylemi kolaylıkla gerçekleştirebilecek yeterli deneyimi ve altyapıyı henüz inşa edememişlerdir. Bazen de, disleksi gibi bir öğrenme
güçlüğü söz konusudur ve çocuk bunu saklamak için okumaktan
kaçınabilir.

Disleksi nedir?
Disleksi, doğuştan gelen, okuma ve yazma becerilerini etkileyen,
dil temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Temel olarak, konuşma dilinin
sesleri ile yazı dilinin sembollerini ilişkilendirmede yaşanan bir güçlükten kaynaklanır.
Disleksinin, genel zekâ düzeyiyle bağlantısı yoktur. Disleksik bireyler, yaşıtlarından daha az zeki değildir. Farklı yetenekleri vardır ve
potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için farklı türde desteğe ve
çalışmalara ihtiyaç duyarlar. Öğrenme güçlüğü uzmanları, okul idareleri, öğretmenler ve ailelerin ortak çalışmasıyla bu destek ortamının yaratılması mümkündür.

Çocuklar neden
okumaya isteksiz olabilir?
Kitapsız ve okursuz evler
Çocuklar, ev halkını okurken görmezlerse, okumanın değeriyle ilgili
davranışsal teşvik görmezler. Çünkü, okumanın işlevsiz ve sıkıcı olduğu düşüncesine kapılırlar.

İlk okuma kitaplarında yaşanan hayal kırıklığı
Evlerinde okuma kültürü olmayan çocuklar, okuma eylemini öykülerle
ve kendi yaşamlarıyla ilişkilendiremeyebilirler. Yalnızca
okul kitaplarındaki okuma çalışmalarıyla sınırlı
kalırlarsa, okumaktan vazgeçebilirler.

Diğer iletişim ve eğlence
araçlarının cazibesi
Olgunlaşmamış ve deneyimsiz okurlar,
kitap okumak için yoğun emek vermek
zorundadır; oysa ekran oyunları gibi etkinlikler ânında, zahmetsiz tatmin sağlar.

Yanlış kitap seçimleri
Çocuğun ilgi duyduğu konulara, yaşamına uzak; dilsel
becerileriyle uyumsuz kitaplar, çocuğu okumaktan
uzaklaştırabilir.

koleksiyonunun
özellikleri
► Görsel stresi ve göz
yorgunluğunu azaltmak
için hafif renklendirilmiş
kâğıt kullanımı.

► Kelimelerin ve resimlerin
arka sayfada iz yaparak
kafa karıştırmaması için
kalın kâğıt kullanımı.

► Harflerin biçimlerinin
ayırt edilebilmesine
yardımcı olmak için
tasarlanmış özel font.

► Harflerin ve kelimelerin
rahat algılanması için harf,
kelime, satır ve paragraf
aralarında ferah boşluklar.

► Sade, kolay
anlaşılabilir dil kullanımı.

► Cazip, ilgi çekici,
eğlenceli öyküler.

► Okurun başarı hissini
yükseltmek amacıyla,
göreceli olarak kısa
tutulan metinler.

► İlgi yaşı ve okuma
seviyesi bilgileri sayesinde,
bireye uygun kitapların
seçiminde kolaylık.

Okuma seviyesi
ve ilgi yaşı nedir?
Okuma seviyesi, ilk okuma seviyesinden başlayarak kolaydan
zora doğru aşama aşama ilerleyen bir okuma yelpazesi sunar.
5 seviyeden oluşan ve yıldızlarla belirtilen okuma seviyesi
yükseldikçe cümle yapıları karmaşıklaşır, kelime dağarcığı ve
ifade biçimleri zenginleşir.
İlgi yaşı, kitabın öyküsünün hitap ettiği yaş grubunu tanımlar.
Örneğin okur 12 yaşında olup da ilk okuma düzeyinde okuyorsa
bile, bu koleksiyonda kendi yaş grubuna cazip gelen konularda
eserler bulacaktır. Bir çocuğun kendinden çok daha küçük yaşta
çocuklar için yazılmış ve kendisine cazip gelmeyen öyküler okumak
zorunda kalmaması, okumaya yakınlaşmak için bir adım olacaktır.
Bu koleksiyondaki kitaplarla buluşturmak istediğiniz okurun okuma seviyesine karar veremiyorsanız, kitabevlerimizdeki kitaplardan
ya da internet sitemizdeki tadımlıklardan bir sayfa okutabilirsiniz. Çocuğun bir sayfada okuyamadığı kelime sayısı 5 civarındaysa, bu seviye
onun için zorlayıcı olacaktır. Bir
seviye alttaki kitapları deneyerek ilerleyebilirsiniz.

Ekim
2018

Gezegenler arası, macera
dolu bir dostluk öyküsü...
Bahçede mini bir roket bulan
Barış, önce bunun bir oyuncak
olduğunu düşünür. Ancak içinden
mini mini Yıldız Adam çıkınca işin
rengi değişir. Yıldız Adam, gezegeninden çok uzaktadır ve eve dönüş
için Barış’ın yardımına ihtiyacı vardır. Barış’ın dostluğu ve yardımları
Yıldız Adam’ın yuvasına dönmesine
yetecek midir?

Yıldız Adam
Yazan: Anne Cassidy
Resimleyen: Tony Ross
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker
Roman
Okuma Seviyesi: êêê
İlgi Yaşı: 8-12
DOSTLUK, CESARET,
GEZEGENLER, TEKNOLOJİ

Müziğin büyüsüne
kapılmaya hazır olun!

Ekim
2018

Mert, okuldan arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubunu çok sevmektedir. Her cumartesi müzik çalışması yaparlar. Ta ki Mert’in küçük
kız kardeşi Ada doğana kadar…
Ada, hiç dinmeyen ağlamasıyla
evi birbirine katar. Mert’in müzik
grubunda da çatışmalar başlar.
Müziğin büyüsü, tüm bu sıkıntıların aşılmasını sağlayabilecek midir?

Mutluluk Şarkısı
Yazan: Gillian Cross
Resimleyen: Marta Kissi
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker
Roman
Okuma Seviyesi: êêê
İlgi Yaşı: 8-12
MÜZİK, AİLE, DAYANIŞMA

Kasım

2018

Suyun altında azim
dolu bir iç yolculuk...
Umut, yüzme maratonu için dakikaları saymaktadır. Heyecanla havuza
gider. Ancak bir sorun vardır: Takım
arkadaşları henüz ortada yoktur. İlk
100 turun sonunda gelmelerini umut
etse de arkadaşları ortalıkta görünmez. Tam cesaretini yitirecekken,
yan kulvarda tek başına maraton
yüzen bir nineyle tanışır. Birbirlerine
verdikleri destek, maratonu tamamlamalarına yetecek midir?

Havuzda Tek Başına
Yazan: Michelle Magorian
Resimleyen: Peter Cottrill
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker
Roman
Okuma Seviyesi: êêê
İlgi Yaşı: 8-12
NESİLLERARASI İLETİŞİM,
AZİM, SPOR

Kasım

Bir günü tekrar yaşama şansınız
olsaydı, neleri değiştirirdiniz?

2018

Kuzey, kendini büyük baskı altında
hissetmektedir. “Ders çalış Kuzey,
odaklan Kuzey, kendine gel Kuzey!”
sözlerinden bunalır. Her günün cuma
günü gibi olmasını ve ardından tatil
gelmesini hayal ederken, hayali gerçek
olur! Artık tek bir günü tekrar tekrar
yaşamaktadır. İçinde bir sürü üzüntü,
sıkıntı ve mutsuzluk olan bir günü,
küçük iyiliklerle nasıl da dönüştürebildiğini gördükçe şaşırır. Peki Kuzey,
mahsur kaldığı bu günün içinden
çıkmanın yolunu bulabilecek midir?

Bitmeyen Gün
Yazan: Annie Dalton
Resimleyen: Brett Hudson
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker
Roman
Okuma Seviyesi:êêêê
İlgi Yaşı: 8-12
MACERA, DEĞİŞİM, İYİLİK, EMEK

Aralık

2018

Telefon hatları karışıyor,
kasabada şenlik başlıyor!
Günün birinde, küçük bir köye yıldırım düşer. Koca bir ağaç devrilerek
elektrik tellerini koparır. Telefon
tamircileri gelip telleri bağlar bağlamasına ama köyde işler karışır.
Ev telefonları çalmakta ve hattın
diğer ucundakiler ev sahiplerinin
tanımadığı kişilerle görüşmek
istemektedir. Herkes evinden çıkıp
acil mesajları sahiplerine iletmek
zorunda kalır. Bir telaş ve şaşkınlık
kaplar köyü! Bu telefon bilmecesi
nasıl çözülecektir?

Telefon Bilmecesi
Yazan: Sally Nicholls
Resimleyen: Sheena Dempsey
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker
Roman
Okuma Seviyesi: êê
İlgi Yaşı: 7-10
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ,
DAYANIŞMA, TEKNOLOJİ

Ocak

Her şeyimiz varsa ama
özgürlüğümüz yoksa...

2019

Küçük bir evcil hayvan isteyen
çocuğun talebi babası tarafından
kabul görmez. Ama çocuk ısrarcıdır.
Hayvanına çok iyi bakacağına söz
verir. O okuldayken de -altı üstü
yedi saat- hayvanının kafeste
oyuncaklarıyla ve yiyecekleriyle mutlu
olacağını söyler. Oysa babası aynı
fikirde değildir. Çocuktan, hayvanın
kafeste mutlu olacağına dair bir kanıt
ister. İlginç bir iddiaya girerler. Ufaklık
iddiasını kanıtlamayı başarabilecek
midir yoksa babası mı haklıdır acaba?

Özgürlük Hayali
Yazan: Anne Fine
Resimleyen: Vicki Gausden
Türkçeleştiren: Hadiye Deniz Ülker
Roman
Okuma Seviyesi: êê
İlgi Yaşı: 7-10
DOĞAL YAŞAM, ÖZGÜRLÜK,
HAKLAR, AİLE İÇİ İLİŞKİLER

Şubat

2019

Gelmiş geçmiş en bilge köpekten,
bir aileyi yola getirmenin sırları...

Bilge Köpek Yeni Evinde
Yazan: Meg Rosoff
Resimleyen: Grace Easton
Türkçeleştiren: Emili İlemre
Roman
Okuma Seviyesi: êêêêê
İlgi Yaşı: 10-12
SORUMLULUKLAR,
YARDIMLAŞMA, ÇÖZÜM ÜRETME

Üç çocuklu bir ailenin annesi “her
şeyden sorumlu anne” görevinden istifa eder! Her sabah çocukları binbir
zahmet kaldırıp okula göndermekten,
onca emekle yaptığı akşam yemeklerinde ailenin yarısının sofraya teşrif
etmemesinden ve herkesin arkasını
toplamaktan usanmıştır. Bu istifanın
ardından ev birbirine girer. Evdeki
sevgi ve ilgi eksikliğini gidermek
üzere bir köpek alırlar. Aslında onlar
köpeği almaz, Bilge Köpek onları
evlat edinir! Sonuçta, bu sorumsuz
aile üyelerini sorumlu ve anlayışlı
bireylere dönüştürmek bilgelik gerektirir. Acaba Bilge Köpek’in yöntemleri
bu evde sonuç verecek midir?

Mart

Odada kıpırdanıp duran
şey de ne böyle?
Deniz kenarında yaşayan sevimli ve
yaşlı teyzelerini ziyarete giden bir ailenin üyeleri, ev küçük olduğu için salonda ve çatı katında uyumak zorunda
kalır. Şansına çatı katı çıkan küçük kız,
erkek kardeşinden hayaletli bir öykü
dinler ama tabii ki hayalet diye bir
şey yoktur. O yüzden korkacak bir şey
de yoktur. Ama gel gör ki, gece bazı
gölgelerden ve yansımalardan korkar.
Gölgelerin ağaç dalları olduğunu fark
eder. Ama her gece gizemli bir durum
ortaya çıkar ve ufaklığı şaşırtır. Acaba,
yıllar önce o çatı katında yaşayan kuzeninin bu gizemle bir ilgisi olabilir mi?
Odadaki Hayalet
Yazan: Philippa Pearce
Resimleyen: Cate James
Roman
Okuma Seviyesi: êê
İlgi Yaşı: 7-10
AKRABA ZİYARETİ, ANILAR,
GİZEMLİ ÖYKÜLER

2019

Nisan

2019

Sevgiyi şehirden şehire taşımak zor ama
küçük telgraf dağıtıcısı engel tanımıyor!

Büyülü Telgraf
Yazan: Sally Nicholls
Resimleyen: Sheena Dempsey
Roman
Okuma Seviyesi: êê
İlgi Yaşı: 7-10
İLETİŞİM ARAÇLARI, SEVGİ,
EMPATİ, AZİM

Hayallerini süsleyen bisikletli telgraf
dağıtıcılığı görevini geçici bir süreliğine
üstlenen küçük çocuk, büyük hevesle
telgraf dağıtmaya başlar. Bu görevin
ilk ve en önemli kuralı, telgrafları
okumamak ve telgraf sahiplerinin özel
yaşamlarına burnunu sokmamaktır.
Kasabanın aksi ve yaşlı ihtiyarı günün
birinde bir telgraf alır. Sanki o aksi
adam gitmiş, yerine pamuk gibi bir
dede gelmiştir. Ama olayların akışı yaşlı adamı yine öfkeye sürükler.
Küçük telgrafçı neler olup bittiğini
anlayıp yaşlı adama yardım edebilmek
için telgrafa göz atmayı mı yoksa
kurallara uygun davranıp yaşananlara
seyirci kalmayı mı tercih edecektir?

Mayıs
Doğadan nasıl keyif alacağınızı bilmiyor musunuz?

Bırakın Bilge Köpek size rehberlik etsin!
Bilge Köpek’in ailesi yaz tatillerini
geçirecekleri yer konusunda kavgaya
tutuşur. Kimisi eğlence mekânları
bol olan şamatalı bir yere gitmekte
ısrar ederken, kimisi filozoflar şehrine
gitmek ister, kimisi ise Hindistan’a.
Nihayetinde, tüm itirazlara ve
somurtmalara rağmen, doğada
kamp yapma fikrinde uzlaşılır.
Söylene söylene yola düşen aileye
doğada vakit geçirmenin keyfini ve
güzelliklerini keşfettirme görevi ise
tabii ki yine Bilge Köpek’e düşer. Bilge
Köpek’in, bu inatçı, dediğim dedik
ve doğada ne yapacağına dair hiçbir
fikri olmayan aile üyelerinin gözlerini
açması mümkün olacak mıdır?

Bilge Köpek Doğa Gezisinde
Yazan: Meg Rosoff
Resimleyen: Grace Easton
Türkçeleştiren: Emili İlemre
Roman
Okuma Seviyesi: êêêêê
İlgi Yaşı: 10-12
DOĞAYI KEŞİF, HAREKETLİ
YAŞAM, AİLE İÇİ İLİŞKİLER

2019

w w w. s e n d e o k u . o r g

koleksiyonu, her ay yeni kitaplarla
zenginleşmeye ve büyümeye devam edecek!
Sevilen yazarlar, usta isimler ve özgün
illüstratörler bu koleksiyona özel öyküleriyle ve
çizgileriyle okurlarıyla buluşacak.
Yeniliklerden haberdar olmak için sendeoku.org
adresini düzenli takip etmeyi unutmayın.

İnternet sayfamızdan kitap tadımlıklarımıza erişip
bilgisayarlarınızda, tabletlerinizde, cep telefonlarınızda
kitaplarını inceleyebilirsiniz.
kitaplarını
kitabevlerimizde de inceleyebilirsiniz.

TUDEM KİTABEVLERİ
İzmir / Alsancak:

İstanbul / Beşiktaş:

İstanbul / Kadıköy:

Ankara / Kızılay:

Kıbrıs Şehitleri Cad. No:189
Alsancak, Konak - İzmir
Tel: (0232) 463 4640
tudem@tudem.com

Ihlamurdere Cad. No:67
Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 514 3370-71
istanbul@tudem.com

Mühürdar Cad. No:82
Kadıköy - İstanbul
Tel: (0216) 541 9303
kadikoy@tudem.com

Konur 2 Sokak No:43/A
Kızılay - Ankara
Tel: (0312) 417 6711
ankara@tudem.com

