
- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

Su Hoşeda EnMutlu, ailesindeki en “ilginç” kişiyi bulmak ile 
yükümlüdür. Asık suratlı ablası, afacan kardeşi ve okuldaki arkadaşları 
bir yana, başı Ödevbozar Canavarlar ile derttedir.  Nedense ödevleri 
hep bir kazaya kurban gitmektedir, öğretmenleri ise bu durumdan 
artık sıkılmıştır; bu yüzden Su, ailesindeki en “ilginç” kişi ödevini 
Ödevbozar Canavarlara kaptırmamalıdır. Zor bir ödev... 110 yaşında 
sıra dışı bir büyük büyük ninesi olacak değil ya?! Yoksa var mı 
gerçekten böyle birisi?.. Ah tabii! Bir de, eline çok önemli bir sanal 
bellek geçmiştir. Bir an önce ondan kurtulmazsa, sosyal medyada her 
an yer yerinden oynayabilir! Su’yun (veya Su’nun?) okulla ev arasında 
mekik dokumakla geçen hayatı tek kelimeyle tepetaklak olmuştur. 
Bakalım Su bütün bu işlerin içinden nasıl çıkacak? Peki ya siz? Bu 
günlüğü okuyunca Su’yun arkadaşı mı olacaksınız?

Su Günlükleri 1- Biz Arkadaş mıyız?
Aile ilişkileri ve gerçek dostluğun temellerine değinen, sosyal medyanın 
hayatımızdaki yerine dikkat çeken, resimli ve yenilikçi anlatımı ile hem 

düşündürücü hem kahkahayı garantileyen bir roman.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Arkadaşlık ve dostluğa dair 
incelikli ve düşündürücü 
mesajlar veriyor. Okurun iç 
dünyasını ve kendi hayatını 
sorgulama fırsatı sunuyor, 
farkındalığı artırıyor. 

• Dürüstlüğün önemine 
değinirken, kendimiz 
olmamız gerektiğini 
söylüyor ve sürükleyici bir 
kurgu ile bu fikri destekliyor. 

• Çok eğlenceli, komik ve 
okuması zevkli bir kitap. 
Yenilikçi bir okuma deneyimi 
sunuyor.

• Aile bağlarını ve ailenin 
hayatımızdaki yerine dair 
gerçekçi ve kalıcı bir öğreti   
     sunuyor.  

1. Sizce Alkış’ın sanal belleğini almak ve 
içinde ne olduğuna bakmak doğru bir 
davranış mı? 

2. Ailenizde ilginç biri var mı?  
Onu/onları ilginç yapan şey nedir? 

3. İnsanları ilginç ve ilginç değil olarak 
kategorilere ayırmak neden yanlış bir 
şey? Bu karşı tarafı nasıl hissettirir? 

4. Sizce Dudu Nine neden çok aksi 
biri? Neden böyle olabilir?

5. Arkadaşlık ve dostluk ne demektir? 
Arkadaş olmak için neler gerekir?

6. En çok güldüğünüz kısım neresi? 

7. Sizce Su'nun kardeşi Mert neden 
sürekli bağırıyor? Kitabın en sonunda 
Mert'in 'salyangozlara okumayı 
öğretmek' ile neyi amaçladığını anlamış 
mıydınız, yoksa sürpriz bir son mu 
oldu?

1. “Ailenizdeki en ilginç kişi kim?” 
ödevini siz de sınıfta yapın. Ödevin 
ilk kısmında “ilginç” kelimesini ve 
anlamını araştırın, sözlük anlamını ve 
sizin için ifade ettiği anlamı paylaşın. 
İkinci kısımda ise, ailenizde en ilginç 
bulduğunuz kişiyi sınıfla paylaşın. 
Bakalım size ilginç gelen bir özellik, 
sınıftaki arkadaşlarınıza da ilginç 
gelecek mi? 

2. “Vak Vak Deme” şarkısını sınıfça 
seslendirdiğiniz bir video çekin ve 
sosyal medyada paylaşın. Belki yeni 
arkadaşlar edinirsiniz. 

3. Kitapta en sevdiğiniz karakteri 
seçin ve kitaptan dilediğiniz bir kısmı 
o karakterin gözünden tekrar yazın ve 
çizin. Neleri farklı yapardınız, neden? Bu 
bölümü sınıf ile paylaşın.
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