
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hem komik hem öğretici 
öykülerden oluşan kitap, 
çocukların gündelik 
hayatlarındaki basit ya da 
zorlu sorunlarını ön plana 
çıkararak samimi bir dil 
yakalamayı başarıyor.

• Türkçenin kullanımına 
yönelik hassasiyet taşıyan 
öyküler, okura dil bilinci 
aşılıyor.

• Medya ve iletişim 
konularında okurların 
düşünmesini, kafa 
yormasını sağlıyor, bilinç 
kazandırıyor.

• Eğlenceli görselleri, okuma 
zevkini artırıyor.

1. “Aç mısın, Tok musun?” adlı öyküde 
bahsi geçen yarışma programını 
biliyor musunuz? Arkadaşlarınızla 
tartışarak hatırlamaya çalışın. 
Başka hangi ünlü yarışmaları 
hatırlıyorsunuz?

2. “Coco” adlı öyküde, iletişim ile ilgili 
olarak vurgulanan nedir?

3. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 
ne olduğunu biliyor musunuz? “Dünya 
Kadınlar Günü” ile bir ilgisi olabilir mi? 

4. Çok sık televizyon izliyor musunuz? 
Sizce televizyondaki tüm programlar 
yararlı mı? Televizyon izlemediğiniz 
zamanlarda neler yapıyorsunuz? 

5. Dile sonradan giren yabancı 
kelimelerden en çok hangilerini 
kullanıyorsunuz? Sizce bu kelimelerin 
Türkçe karşılıkları var mıdır? Merak 
ettiniz mi? 

1. Bir biliminsanıyla söyleşi 
yapacağınızı düşünün. Nasıl sorular 
hazırlardınız? Neleri öğrenmek 
isterdiniz? Soruları hazırlayın ve sonra 
sınıfta arkadaşlarınıza sorun. 

2. Seçtiğiniz herhangi bir televizyon 
programında kullanılan dili inceleyin 
ve notlarınızı sınıf arkadaşlarınızla 
paylaşın.

3. Kullanım kılavuzlarında geçen 
yabancı sözcükleri araştırın ve ne 
anlama geldiklerine dair tahminlerde 
bulunun.

4. Dünyadaki önemli gün ve haftaları 
araştırın ve size en ilginç gelenini 
seçerek, hakkında kısa bir yazı yazın. 
Sonra sınıfta hep birlikte tartışın.

5. Anne veya babanızı “çıldırttığınız” 
bir ânı düşünün. Doğru bir davranış 
mıydı? Hatalarınızı bir kompozisyon 
hâlinde yazın.

Öykü, 72 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Okul Yaşamı, İletişim, Mizah, 
Dayanışma, Okuma ve Yazma Kültürü, 

Yazan: Mavisel Yener
Resimleyen: Meltem Ergül Uçak

Birbirinden komik, birbirinden eğlenceli ve bir o kadar da öğretici 
öykülerden oluşan kitapta, farklı kahramanların öyküleri yer alıyor: 
İngilizce konuşulanları anlayan ama Türkçe sözleri anlamayan köpek 
Coco; tam da doğum günü zamanında elbise dolabına saklanan tostlar; 
Irmak’ın fare ilaçları hakkındaki tuhaf ödevi; uzunca bir süredir evden 
dışarı çıkmayan Behçet Amca’nın çekindiği şeyler veya eşyaların 
Türkçe kullanım kılavuzlarında yer alan yüzlerce yabancı sözcüğün 
tuhaf karmaşası... Yani kitap, yalnızca öğretmeni değil; yazarı, 
bahçıvanı, ekranların en çok izlenen sunucusunu ve anne-babaları 
da kimin çıldırttığına güzelce değiniyor. Hayatın sıradan ama bir o 
kadar da tuhaf hâllerine dair on eğlenceli öyküden oluşan bu derleme, 
gülmece penceresini aralayarak okurlara yaşamı yeniden ve bambaşka 
bir açıdan göstermeyi başarıyor. 

Öğretmen Neden Çıldırdı?
İçinde yaşadığımız çağın baskın kültürel özelliklerini  

konu edinen, aile, arkadaş ve okul arasında mekik dokuyan  
çocuklara eğilen, komik bir öykü derlemesi

Konu: 
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