
Sevgili Ebeveynler ve Sevgili Çocuklar, 
INFamilie ağı, çocuklara ve ailelerine yönelik son yıllarda yapmış olduğu değişik teşvik ve 
destek programlarıyla adını duyurmuştur.  
Çocuk evleri, ebeveyn eğitimi, sosyal çalışmalar ya da duvar takvimi gibi çok yönlü, uzmanca 
hazırlanmış olan ve daima Dortmund`lu ailelerin ve çocukların refahını hedefleyen projeleri 
görmek beni son derece mutlu kılıyor.  
2016 yılında sizlere 0 – 3 yaş arası çocuklara hitap eden “Laklak Ağız İle Bir Gün“ adlı 
resimli dil kitabını hami sıfatıyla sunabilmenin sevincini yaşamıştım. Bu kitap halen bir başarı 
örneği teşkil etmekte ve 9 değişik dilde bir çok aile tarafından kullanılmaktadır. 
Şimdi ise sizlere ve 3 – 6 yaş arası çocuklarınıza hitap eden “Laklak Ağız İle Bir Yıl“ adlı 
resimli dil kitabını sunuyor olmanın sevincini yaşıyorum.  
Bu kitap içerisinde Laklak Ağız`ın çevresinde yer alan aynı kişiler ile birlikte büyüdüğüne, 
ayrıca dünyasının daha da heyecanlandığına ve renklendiğine tanıklık edeceksiniz.  
Bu resimli kitabın hazırlanmasında emeği geçen yazarlara, resim sanatçısına ve diğer tüm 
yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bu kitapla sizlere iyi eğlenceler diliyorum. 
Belediye Başkanı Birgit Jörder 
 
 
Sevgili Okurlar! 
Ailenizle bir yıllık bir süre içerisindeki günlük yaşamınızda karşılaşacağınız olayları bu 
kitapta bulacaksınız.  
Çocuklarınıza günlük hayatınızda karşılaşacağınız mevsimler, karneval, okul başlangıcı, 
doğum günü v.b. olayları göstermeniz ve anlatabilmeniz için bu kitabı hazırladık. 
Resimlere çocuğunuz ile birlikte baktığınızda ve daha sonra resimdeki tabloyu birlikte 
yaşadığınızda bu durumları ve olayları tekrar gösterebilir, ona anlatabilir ve bu vesileyle 
çocuğunuzla değişik şekillerde iletişimde bulunabilirsiniz. 
Hayal dünyanızda serbestçe dolaşabilmeniz, her defasında farklı hikayeler üretebilmeniz ve 
çizimleri daha rahat açıklamanız için uzun metinlerden bilinçli olarak kaçındık. 
Ayrıca ön kapağın iç sayfasındaki „görsel aramanın“ sizi keşfetmeye ve konuşmaya teşvik 
etmesini umuyoruz. Burada Dortmund şehrindeki günlük hayatınızdan ve çevrenizden birçok 
olay veya durumu bulabilirsiniz. Kendinize zaman ayırın, meraklı olun ve çocuğunuzla 
birlikte dünyayı keşfedin! 
 
„InFamilie“ ağı çerçevesinde ekip olarak bizler bu kitap ve içeriği üzerinde oldukça uzun bir 
zaman harcadık ve içeriğini doldurmaya çalıştık. 
Çok farklı alanlardaki tecrübelerimizi bir araya getirerek hazırlamış olduğumuz bu kitabın 
hem size hem de çocuğunuza bir neşe ve zenginlik kaynağı olmasını umuyoruz. 
Kitabımız „Laklak Ağız İle Bir Yıl“ ile iyi eğlenceler diliyoruz. 
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