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Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• İyi insan ilişkileri kurmanın 
ve olumlu ve mizahi bir 
yaklaşımın, hayatı daha 
yaşanılır ve güzel kıldığı, 
farklı yaş ve kişiliklerdeki 
karakterler üzerinden 
gösteriliyor.

• Kitapta, dramatik 
ama gerçek hayatta 
karşılaşılabilecek olaylar, 
karamsarlığa ya da yılgınlığa 
yenik düşmeden anlatılıyor. 

• Öğrencileri organik 
beslenmeye, doğada 
ve hayvanlarla daha 
fazla zaman geçirmeye 
özendirebilecek bir 
anlatıma sahip. 

1. Siz de yaz tatilinizi Kalamar 
Pansiyon’da geçirmek ister miydiniz? 
Şehirden uzakta, yeşil alanlarda 
zaman geçirmenin insan üzerindeki 
etkileri nelerdir? 

2. Hayatta başımıza gelebilecek kötü 
olaylar karşısında bize güç ve umut 
veren şeyler neler olabilir? Sizce 
yakınlarını kaybetmiş olsalar da Hayal 
ve Rastabi hangi açılardan şanslı? 

3. Sizin de Ardıç, Bucika ve Hayal gibi 
yakın arkadaşlarınız var mı? Sizce iyi 
arkadaş olmanın şartları nelerdir? 

4. Siz kitaplarınızı Ardıç gibi mi, 
yoksa Bucika gibi mi okuyorsunuz? 
Arkadaşlarınıza kitaplarınızı ödünç  
verir misiniz? 

5. Sizin de kitaplarına hayran 
olduğunuz ve tanışmaktan mutluluk 
duyacağınız yazarlar var mı?

1. Çevrenizdeki ağaçların türlerini ve 
isimlerini öğrenip bir liste yapın ve 
arkadaşlarınızla paylaşın. 

2. Siz de Ardıç’ın kitapta yaptığı gibi 
aileniz, arkadaşlarınız, akrabalarınız 
ya da komşularınızı tanıtan, onların 
karakteristik özelliklerini, varsa 
lakaplarını, onlara dair gözlemlerinizi 
anlatan bir yazı yazın. 

3. Sizce aile olarak kabul ettikleri 
insanlar tarafından terk edilen 
hayvanlar neler hissediyor olabilir? 
Sokağa bırakılan bu hayvanlar için 
neler yapılıyor veya yapılabilir, araştırıp 
sınıfta tartışın.

4. Siz de Kalamar Pansiyon gibi bir yer 
işlettiğinizi düşünün. Ne gibi kurallar 
koyardınız? Neler yapardınız? Bu 
konuda bir kompozisyon yazın.
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Anne ve babasının işlettiği Kalamar Pansiyon’da yaşayan on 
yaşındaki Ardıç’ın en yakın arkadaşları, Bucika ve Hayal’dir. Bu küçük 
pansiyon, Çarşaf Dede, Şikâyet Hanım, Çözüm Bey ve çocuk kitabı 
yazmaya çalışan Yazaret gibi daimi müşterilerle birlikte renkli bir 
aile atmosferi taşır. Ancak bir önceki yaz Hayrettin Tekdede adlı 
yaşlı komşularının Hayal’i kolundan tutup götürmeye çalışmasından 
sonra Hayal ve ailesi pansiyona gelmez. Ardıç, Hayal’in kendisi için 
bıraktığı mektupta yazan gizemi Bucika’yla beraber çözmeye girişir. 
Sonunda, Hayal ve Hayrettin Tekdede arasındaki aile bağları açığa 
çıkar. Geçmişte yaşanan bu üzücü olaya rağmen, öykü, Hayal’in 
mutlu ailesinin daha da genişlemesiyle son bulur. 

Kalamar Pansiyon
Hayatın, karşımıza çıkardığı acı sürprizler kadar umut veren dostluklar, 

yaşanası mekânlar ve güzel tesadüfler de barındırdığını hatırlatan, 
samimi ve yetkin bir kitap
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