
Bayan Bixby, okulun gitmeye değer bir yer olduğunu hissettiren, 
özel öğretmenlerdendir. Eşsizdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda, 
okul yılını tamamlayamayacağını açıklar öğrencilerine. Ne yazık ki 
kansere yakalanmıştır. Onu çok seven üç öğrencisi Topher, Brand 
ve Steve ise ona hiç unutamayacağı, harikulade bir gün yaşatmayı 
kafaya koyalar. Fakat elbette bu hiç kolay olmayacaktır; çünkü şehir, 
hobbitlerin Orta Dünya’sından bile tehlikelidir. Üçlü, öğretmenlerinin 
daha önce “kusursuz bir gün” olarak tanımladığı şeyi ona yaşatmak 
için harekete geçer. Müzik, patates kızartması, pasta ve huzur içeren 
bir pikniktir bu. Gün boyunca, gereken her şeyi temin etmek için 
ellerinden geleni yaparlar ama işler pek yolunda gitmez; ne pasta 
kurtulabilir sorunlardan, ne de patatesler. Fakat önemli olan, pikniğin 
içerdiği malzemeler değildir elbette, önemli olan, bir arada olmak ve 
huzuru paylaşmaktır.

Üç Çocuk, Bir Öğretmen ve Unutulmaz Bir Gün
Çocukların iç dünyasını başarıyla aktaran, keşif ve değişim üzerine 

kaleme alınmış, ünlü Hobbit eserine de göndermelerde bulunan, 
edebi gücü yüksek, etkileyici bir yolculuk romanı

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Roman sırayla Topher, Brand ve 
Steve’in bakış açılarından anlatılıyor. 
Sizce yazar neden hikâyeyi tek bir 
karakter yerine üç karakterin ağzından 
anlatmayı seçmiş?

2. Bayan Bixby, öğrencileriyle daima 
“biksbizm” adı verilen deyişler 
paylaşıyor. Örneğin, “Uçabileceğinden 
şüphe ettiğin anda uçma yetini 
sonsuza dek yitirirsin,” diyor. Kitaptaki 
biksbizmlerden en sevdiğiniz hangisi? 
Sizce hangisi kitabın ana fikri olabilir?

3. Sizce Bayan Bixby, Topher’ın 
çizimlerini ve Susanna’nın şiirlerini 
neden saklıyor? Kitaptan örnekler 
getirerek tartışın. 

4. Çocukların yolda karşılaştığı 
zorluklardan en az üçünü sıralayın. 
Bu zorluklarla siz karşılaşsanız neler 
yapardınız? Tartışın.

1. Bayan Bixby, öğrencilerinin 
hayatında belirleyici bir rol oynuyor. 
Topher ve arkadaşlarına göre Bayan 
Bixby “iyilerden” biri. Sizin hayatınızda 
“iyiler” kategorisine sokacağınız bir 
öğretmen ya da etkili bir yetişkin var 
mı? Bu özel insana saygı ve sevginizi 
belirten bir deneme ya da mektup 
yazın.

2. Bir kâğıda, üç insan figürü çizin. 
Her çizim, romandaki çocuklardan 
birini temsil etsin. Kitaba dayanarak 
her çocuğa has özellikleri o çocuğa 
ait figürün içine yazın. Figürlerin dış 
kısmına, her çocuğun Bayan Bixby 
ile ilişkisinin nasıl olduğunu ve Bayan 
Bixby’nin çocuğu nasıl etkilediğini not 
edin.

3. Kitabın sonsözü Topher’ın ağzından 
anlatılıyor. Aynı bölümü Steve ve 
Brand’in ağzından da siz yazın.
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• Her ne kadar “normal” 
dünyada geçse de, başlı 
başına “fantastik” bir 
serüven. 

• Çocukların iç 
dünyasını aktarma 
gücü; arkadaşlıklarını, 
okul yaşamlarını ve 
ebeveynleriyle ilişkilerini 
betimleme yetisi çok yüksek.

• Bir yetişkin ile bir çocuk 
arasında yaşanabilecek 
en saf, en güçlü sevgi 
hikâyelerinden birini 
anlatmayı başaran kitap, 
uzun yıllar boyunca 
zihinlerde yer edecek,  
edebi bir eser.
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