
Stefan, bu sene ikinci sınıfa geçecektir. Fakat biraz ürkmektedir, her 
şeyin değişeceğini düşünmektedir. Öğretmeni bile, “8-9 yaşında 
artık ciddi olunur,” demektedir. Stefan kitap okumaktan da biraz 
çekinir. Özellikle de tek başınayken. Tek başına okursa, tek başına 
kalacağından korkar. Annesiyle birlikte okurlarken de zaten biraz 
zorlanır, yanlış telaffuzlar yapar. Sonunda, annesiyle birlikte bir plan 
başlatırlar: Her akşam, birlikte kitap okurlar. Bu arada annesi de 
ister istemez onunla daha çok ilgilenmeye başlamış olur. Nihayet 
bir gün, “Artık tek başına okumalısın,” der annesi. Stefan tabii ki 
çok korkar, fakat kitapla baş başa kaldığında kitap ona korkmasına 
gerek olmadığını fısıldar. Stefan, gerçekten de, korkmadan sularına 
dalınca, kitap adlı okyanusun ne kadar engin olduğunu keşfeder. Artık 
büyümektedir ve her geçen gün biraz daha büyüyecektir.

Tek Başıma Okumaktan Korkuyorum
Kalın kitaplardan, uzun paragraflardan, zor kelimelerden (ve de zürafalardan) çekinen 

ufaklıklara korkularının yersiz olduğunu gösteren,  
hem öğretici hem de cesaret verici, sevimli bir macera

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Okumayı yeni söken 
çocukların çeşitli 
korkularını bertaraf 
edebilecek bir eser.

• Dili son derece naif ve 
hafif. Eğlenceli diyaloglarını 
karakterin ürkek tabiatı 
ile başarıyla eşleştiriyor, 
karakterle özdeşleşmeyi 
kolaylaştırıyor. Çocuklar, 
Stefan’ı kolaylıkla sevecektir.

• Konusu itibariyle 
öğretmenlerin de çok 
seveceği bir kitap.

• Kuruboyayla çizilmiş 
resimleri, başlı başına 
karikatür olabilecek kadar 
anlamlı ve komik.

1. Ödev yapmayı seviyor musunuz? 
Sizce öğretmeniniz sizlere neden ev 
ödevi veriyor? Bunun ne gibi faydaları 
var? Sınıfta tartışın.

2. Yaparken en çok zorlandığınız ev 
ödevi hangi derse ait? Neden? Bu 
konuda neler yaptınız?

3. Okumayı sökerken zorlanmış 
mıydınız? Neler yaşamıştınız? 
Arkadaşlarınızla tartışın.

4. Sizce Stefan’ın okuma korkusunun 
bir temeli var mı? Tam olarak neden 
korktuğunu düşünüyorsunuz? Böyle bir 
şeyden siz de korkar mıydınız?

5. Sizce Stefan’ın annesi, oğluyla 
birlikte okumaya devam etmeli miydi? 
Yoksa yaptığı şey daha mı iyiydi? 

6. Sizin de ailenizde, okurken ya da 
ev ödevlerini yaparken size yardımcı 
olanlar var mı? Sizce size, hangi 
aşamaya kadar yardım etmeliler? 

1. En sevdiğiniz kitap hangisi? 
Kendinize bir kitap seçin ve onunla 
“konuşarak”, hikâyeyi devam 
ettirmesini isteyin. Neler olduğunu 
kısa bir kompozisyon hâlinde yazın ve 
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Siz de Stefan gibi, seçtiğiniz bir 
konuyu oyun yoluyla öğrenmeye 
çalışın. Evdeki kutu oyunlarından  
ya da oyun hamurlarından yararlanarak, 
konuyu görselleştirin ya da “sayın.”

3. Kitaptaki resimler, bazı sahneleri 
görselleştirirken hayal gücünden çok 
yararlanmış; örneğin Stefan’ın kitaba 
balıklama atlayışı resmedilmiş... Siz 
de bir sahne seçin ve onu birebir 
anlamıyla çizmeye çalışın.

4. Kitaptaki, anlamını bilmediğiniz 
kelimeleri listeleyin, anlamlarını 
araştırın ve bir sözlük oluşturun. 
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