
Su Günlükleri SERİSİ
Aile ilişkileri ve gerçek dostluğun temellerine değinen, sosyal medyanın hayatımızdaki 
yerine dikkat çeken, resimli ve yenilikçi anlatımı ile hem düşündürücü hem kahkahayı 

garantileyen bir seri

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.

• Kendimizle barışık olmanın 
önemini vurguluyor. 

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. Gulyabani'ye inanıyor musunuz? 
Gulyabani'nin kim olduğunu 
düşünmüştünüz?

6. Sizce Su gerçekten kıskanç biri mi? 
Neden? 

7. Sizce Su'nun kardeşi Mert neden 
sürekli bağırıyor? İlk kitabın 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 bir 
okul etkinliğinizde okul arkadaşlarınıza 
ve öğretmenlerinize izletin. 

3. İkinci kitapta bahsi geçen sinkanç 
ve verikanç kavramlarını karşılaştırın. 
Hangisine daha yakınsınız?

4. Kampta anlatılacak hikâyeler 
araştırın. Bulduğunuz hikâyeleri 
arkadaşlarınızla paylaşın.  
Belki bir gün kampa gidersiniz.
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Su Günlükleri Serisi’nin ilk kitabında, 
Su Hoşeda EnMutlu (evet doğru 
duydunuz), ailesindeki en “ilginç” 
kişiyi bulmak ile yükümlüdür. Asık 
suratlı ablası, afacan kardeşi ve 
okuldaki arkadaşları bir yana, 
başı Ödevbozar Canavarlar ve 
skandal olabilecek bir sanal bellek 
ile derttedir. Devam kitabında ise 
gizemli şair Krizantem Alone’un 
ve Gulyabani’nin gizemi ortaya 
çıkarken, akılları kurcalayan en 
önemli soru şu olur: Su verikanç 
mıdır, sinkanç mıdır?  
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