
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Fen bilimleri derslerinde 
işlenen pek çok konuyu, 
başarılı ve yaratıcı bir 
kurguyla birleştiren, çocuk 
edebiyatımızın en özgün 
projelerinden biri.

•  Yarı yarıya paylaşılan bu 
durum, derslerin içeriklerini 
okurlara çok daha etkili 
bir yolla sunuyor ve akılda 
kalıcılığını artırıyor.

•  Konuları ele alış biçimi 
açısından da farklılaşan 
kitaplar, yalnızca “mizah” 
kitabı olarak bile görülebilir; 
zira gerek yazarın üslubu 
gerekse konuların ilginçliği, 
romanları son derece ilgi 
çekici hâle getiriyor.

1. Anne ve babanızın sizi anladığını 
düşünüyor musunuz? Sebepleri ile 
açıklayın.

2. Sizce anne babalarınızın da yanlışları 
var mı? Örnek verin.

3. Sizce, bilim ve teknoloji sayesinde 
doğaya daha az zarar vermek 
mümkün müdür? Bunu nasıl 
başarabiliriz? Tartışın.

4. Zamanda yolculuk mümkün 
olabilseydi hangi zamana gitmek 
isterdiniz? Neden?

5. Zamanda gerçekleştirilecek bir 
yolculuğun ne gibi olumsuzluklara yol 
açabileceğini arkadaşlarınızla tartışın.

6. İnsanların birbirlerine hükmetme, 
üstünlük sağlama hırslarının sebepleri 
neler olabilir? Arkadaşlarınızla tartışın.

7. Evrenle ilgili keşifler, insanlığın 
hayatında ne gibi değişikliklere yol 
açmıştır?

1. “Sürdürülebilir kalkınma” ne 
demektir? Bu tabiri araştırın ve 
arkadaşlarınıza bir sunum yapın.

2. İnsanlar arasındaki iletişim 
sorunlarını ve bu sorunların çözümünü 
anlatan bir kompozisyon yazın.

3. Kendinizi annenizin ya da babanızın 
yerine koyarak, çocuğunuzdan 
beklentilerinizi anlatan bir 
kompozisyon yazın. Bu beklentileri 
sizin de karşılayıp karşılamadığınızı 
düşünün.

4. Modern ve doğal yaşam, her zaman 
birbiriyle çelişmek zorunda mıdır? 
İkisini bir arada yürütebilmek için neler 
yapmak gerekir? Bu konuyu işleyen bir 
kompozisyon yazın.

5. İnsanların doğaya verdikleri 
zararları düşünün ve bunları 
engellemenin yollarını içeren bir 
kompozisyon yazın.

Roman, 128, 136, 168, 152 sayfa
4, 5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Bilim ve Teknoloji,  
Merak ve Araştırma, Aile İlişkileri,  
Büyüme ve Olgunlaşma, Kendini Tanıma

Yazan: Toprak Işık
Resimleyen: Doğan Gençsoy

Fen bilimleri dersi konularını, birbirinden ilginç, merak ve heyecan 
dolu kurgulardan oluşan dört romanda anlatan, bilgiyi olay örgüsünün 
doğal akışına sindirerek edebiyattan da asla taviz vermeyen, yaratıcı ve 
özgün bir seri. Bağımsız birer roman olarak da okunabilecek kitaplar, 
konularına göre şu şekilde sıralanıyor: Babam Okulun En Çalışkanı 
(Canlılar ve Hayat), Baba Beni Anlasana (Madde ve Değişim), Anne 
Beni Geri Getir (Fiziksel Olaylar), Nine Bizi Kurtarsana (Dünya ve Evren). 
Kurgular ise klasik romanlardan şaşmıyor. Bazen başarı-başarısızlık 
ve beklentiler ekseninde aile içi ilişkilere odaklanılıyor, bazen doğaya 
dost bir yaşamın mümkün hatta zorunlu olduğunu savunan bir anlatı 
oluşuyor, bazen “zamanda yolculuk” yapılıyor, bazense insanlığın ezeli 
ihtirası olan “hükmetme” ve “özgürlüğü koruma mücadelesi” üzerine 
soluk soluğa okunacak bir roman doğuyor.

Fen Bilimleri SERİSİ
Eğlenceli romanlar okurken bir yandan da fen bilimleri konularını anlatan, 

bilimsel yönünün yanı sıra edebi tadından da asla taviz vermeyen,  
özgün romanlardan oluşan bir seri

Konu: 
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