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Çocuk dünya-
sını anlatabil-
mek için peda-
gojik temellere 
dayandırılmış 
bir edebiyat 

anlayışını benimseyen Fransız ya-
zar, gözlem yeteneğini akademik 
geçmişiyle şekillendirerek özgün 
kitaplara imza atıyor. Onlarca dile 
çevrilen eserleriyle, dünya çapında 
tanınmış bir yazar.

Christian 
Lamblin

Konu: 
Dört farklı çocuğun sorun-
larına eğilen seri, sorunların 
ancak üstlerine gidilirse 
çözülebileceğini vurguluyor. 
Yalın metinleri ve çizgi roman 
benzeri çizimleriyle, küçük 
okurlara başarılı dersler veri-
yor. Serinin en önemli özelliği, 
kitabın sonunda, anne babala-
ra yönelik hazırlanmış, konuy-
la ilgili bir kılavuz bölümünün 
bulunması. 

Dene, Yanıl, Öğren! Serisi
Fransa’nın ünlü çocuk doktorlarından Edwige Antier’nin katkılarıyla hazırlanan, sorunlarla başa 
çıkmada ebeveynlere bilimsel açıklama ve öneriler getirirken çocuklara da rehberlik eden bir seri

Öne Çıkan Özellikler Sınıf Etkinlikleri

• Hem pedagojik yanı olan 
hem de eğlenceli kitaplardan 
oluşan bu seri, çocukların 
öğrenme ve büyüme süre-
cinde yaşadığı zorluklara 
yardımcı oluyor.
• Ebeveynlerin ve okul önce-
si öğretmenlerinin, çocukları 
anlamada ve onlara hayatı 
kolaylaştırmada başvura-
bileceği eğlenceli öyküler 
içeriyor. 
• Kitabın sonundaki sayfa-
lar, çocukların yaşamakta 
olduğu olayın aslında ne 
olduğu ve bunu nasıl iyileşti-
rebileceğimiz konusunda yol 
gösteriyor. 

1.  Siz de Cingöz gibi karanlıktan kor-
kuyor musunuz? Bunu yenebilmek için 
uykudan önce ne yapmak sizi rahatlata-
caktır?

 2. Okula gitmek istemediğiniz bir günü 
nasıl geçirmek istersiniz? Bu isteğinizi 
her gün tekrar etmek sıkıcı olmaz mı?

 3. Arkadaşlarınızla anlaşmazlık yaşadı-
ğınızda üzülüyor musunuz? Anlaşmazlık 
tartışma boyutuna gelmeden önce duru-
mu telafi etmeniz mümkün mü?

4. Sizce televizyonda izlediğimiz her şeye 
inanabilir miyiz? Televizyonda gördüğü-
nüz olay, durum ve kişilerin gerçekliğin-
den nasıl emin oluyorsunuz?

5. Aileye yeni katılan bir üyeyi nasıl 
karşılamak isterdiniz? Kardeşinize nasıl 
bir “ailemize hoş geldin” sürprizi hazır-
lardınız?

6. Sizin de canınızın uyumak istemediği 
zamanlar oluyor mu? Uykusuzluğun 
gündelik yaşamınızı nasıl etkileyebi-
leceği üzerine sınıfta arkadaşlarınızla 
tartışın.
7. Anne ve babalar, anlaşamadıklarında 
ayrılmayı tercih edebilirler. Bu durumun 
sizinle bir ilgisi bulunmasa da çeşitli 
duygular hissedebilirsiniz. Bu duygular 
üzerine arkadaşlarınızla tartışın.
8. Kavga edince hiçbir anlaşmazlık çö-
zülmüyor. Sizce de konuşarak anlaşmak 
ve anlaşamadığınızda karşı tarafı özgür 
bırakmak birer seçenek olabilir mi? 
9. Sınıfta hep birlikte, her duygu için 
birer renk belirleyin. Örneğin üzüntü 
mavi, öfke kırmızı vs. olabilir. Belirledi-
ğiniz renklerle küçük kâğıtları boyayıp 
bir kutuya koyun. Ardından sırayla kâ-
ğıtları çekin ve size denk gelen duyguya 
neyin yol açmış olabileceği konusunda 
beyin fırtınası yaparak hikâyeler üretin. 




