
İstanbul’da doğdu. 
Ekonomi mezunu 
ama ilkokuldan 
beri yazıyor. 
Cümlelerinin 

başka çocuklara da ulaşacak 
olması onu çok heyecanlandırıyor. 
İki kız annesi, finansal sektör 
çalışanı aynı zamanda. Anlatacak 
bazı şeyleri olan, yazdıklarını 
zaman zaman başkalarına da 
duyurmaktan mutlu olan biri.

Nil, biraz dağınık bir çocuktur. 
Kitapları, giysileri, oyuncakları, 
renkli saç tokaları ve kedileri, 
odasının her tarafına 
yayılmış durumdadır. Nil bir 
gün kedilerini tek tek sayar 
ve birinin eksik olduğunu 
fark eder. Kedisi Pazartesi 
kaybolmuştur. Pazartesi’yi bu 
dağınıkta bulmak çok zordur. 
Ama büyükbabasının sorduğu 
bilmece üzerine, kedisini 
yeniden bulmaya çalışır. 

Kedim Pazartesi
Haftanın günlerini sevimli bir öyküde buluşturan, dağınıklık,  

düzen, farklılıkların zenginliği ve okulöncesi kavramları üzerine, 
kaleme alınmış, rengârenk bir resimli kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Sizce kitaptaki hangi kedi size en 
çok benziyor?

2. Resimlere bakarak, Nil’in başka hangi 
kayıp eşyalarını bulduğunu söyleyebilir 
misiniz?

3. Pazar, uykucu bir kedi. Cumartesi, 
aç bir kedi... Perşembe ve Cuma 
kedilerinin özellikleri sizce ne olsun?

4. Nil gibi, önce kaybettiğiniz ama 
sonra birden buluverdiğiniz bir eşyanız 
var mı? Nasıl kayboldu? Nerede 
buldunuz?

5. Sizce Nil, kedisini bulduktan sonra 
odasını tekrar dağıtmış mıdır?

6. Sizin odanız da Nil’inki gibi dağınık 
mı, yoksa derli toplu mu? Bazı insanlar 
“ben istediğimi hemen bulabiliyorum,” 
diyerek dağınıklıklarına bahane 
üretiyor. Siz de onlardan mısınız? Bu, 
haklı bir söz mü? Sınıfta tartışın.

1. Birkaç bilmece öğrenerek 
arkadaşlarınıza sorun. 

2. Haftanın her bir gününe özellik 
katarak, günleri dramatize edin.

3. Nil’in dağınık odasını resimleyin. 
Resmin içine Pazartesi adlı kedisini de 
saklayıp, arkadaşınızın onu bulmasını 
isteyin.

4. Siz de, hayalinizdeki ev 
hayvanlarınıza yaratıcı isimler bulmaya 
çalışın. Ay isimleri, renkler, çiçekler ya 
da belki taşıtları düşünün ve sınıfta 
arkadaşlarınızla tartışın.

5. Sizce, bu anlatıya benzer başka ne 
tür anlatılar düşünülebilir? Örneğin, 
sayıları anlamak için çiçekler, ay 
ve yılları öğrenmek için oyuncaklar 
kullanılabilir mi? Sınıfta kafa kafaya 
verin ve yeni bir anlatı oluşturmaya 
çalışın. 

6. Siz de odanızı bir güzel toplayın!

Konu: Buket 
Kılıç

• Şiirsel anlatımı ile küçük 
okurların dil gelişimine katkı 
sağlıyor.

• Dağınıklığın olumsuz 
yönlerine dikkat çekerken, 
düzenin hayatımıza kattığı 
kolaylıkların altını çiziyor.

• Haftanın günlerini küçük 
okurlara eğlenceli bir 
yolla öğretiyor, bilmeceli 
öyküsüyle hem merak 
ettiriyor hem de bol bol 
düşündürüyor.

• Metinde yer verdiği 
kavramlar ile çocuğun 
sözcük dağarcığını 
genişletiyor ve kavramları 
görseller ile ilişkilendirmesini 
sağlıyor.
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