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• Sade ve ritmik üslubuyla 
küçük yaştaki okurlar 
için eğlenceli bir anlatı 
vadediyor.

• Her çocuğa yeteneklerinin 
geliştirilmesi için fırsat 
tanınması gerektiğine ve 
yetişkinlerin desteğinin 
önemine dikkat çekiyor.

• Elif’in hayalleri için 
gösterdiği çaba ve azimle 
bir fırtına yaratması küçük 
okurlara ilham veriyor.

• Yetişkinlerin de 
çocukların başarısından, 
deneyimlerinden bir şeyler 
öğrenebileceği iletisini 
ustalıkla okurlara aktarıyor.

1- Sizce Elif’in babası neden 
Elif’in koşmasını istemiyor? Siz 
Elif’in yerinde olsaydınız böyle bir 
durumda ne yapardınız? Sakin 
Bey’in yerinde olsaydınız ne 
yapardınız? Tartışın.

2- Elif çok çalışkan ve azimli. 
Olimpiyatlarda yarışmayı hayal 
ettiği için her gün antrenman 
yapıyor. Siz kendinize bir hedef 
belirlediğiniz zaman neler 
yapıyorsunuz? Bir anınızı paylaşın.

3- Sizce bir işi neden gizli 
gizli yapmamalıyız? Eğer Elif 
babasından gizli koşmaya devam 
etseydi neler olurdu? Tartışın.

4- Sakin Bey’i üşengeçliğe ve 
tembelliğe iten şey nedir? Bir 
şeye üşenmeye başladığınızda 
bu durumdan kurtulmak için neler 
yapabilirsiniz? Tartışın.

1- Kendinizi bir spor muhabiri olarak 
hayal edin ve en sevdiğiniz sporcunun 
bir başarısını haber metni şeklinde 
hazırlayın. Hazırladığınız haberi 
sınıfınızla paylaşın. 

2- Sınıfınızı gruplara bölün ve her grup 
olimpiyatlara katılan spor dallarından 
birini araştırma konusu olarak 
seçsin. Seçilen spor dalının tarihçesi, 
olimpiyatlardaki başarılı sporcular ve 
dünya rekorları üzerine her grup kendi 
araştırmasını yapsın.

3- Elif’in koşarken sizi de hortumuna 
kattığını düşünün. Buna göre hortumu, 
kendinizi ve Elif’i resmedin. 

4- Sınıfınızda üç arkadaşınızla birlikte 
Elif’in hortumundaki çay partisini 
canlandırın. Sizce hortumda çay partisi 
yaparken neler konuşuluyordur? 

5- Bir koşu yarışmasının duyuru afişini 
tasarlayın.

Elif, Sütliman kasabasının hızlı sakinlerindendir. Babasının üşengeç 
ve tembel hâllerinin aksine o koşmayı çok sever. Bir gün kasabada 
ilk kez düzenlenen çocuk koşusuna babasından habersiz katılır. 
Çita gibi süratiyle herkesi geçer ve kırmızı kurdeleyi ne zaman 
göğüslediğini bile fark etmez. Yarışı Elif’in kazanması gazetenin 
manşetinden duyurulur. Elif’in babası Sakin Bey kızının koşmasını 
istemez. Oysa Elif’in en büyük hayali olimpiyat koşucusu olmaktır. 
Bu heyecan ve azimle her gün kasabada antrenman yaparken 
yarattığı hortumla kaymakamı, bakkalı, simitçiyi de peşine takar. 
Kasabanın kaymakamı bu duruma son vermek için yeni bir 
yarışma düzenler ve Sakin Bey’i de yarışı izlemeye davet eder. Yarış 
başlayınca seyircilerin hepsi Elif’in rüzgârında sürüklenir. Sakin Bey, 
kızının hayallerinin önünde durmaması gerektiğini anlar.

Ödüllü yazar Güzin Öztürk’ten azmin, tutkunun ve kararlılığın bir 
hortum kadar güçlü olabileceğini mizahla ve okura keyif veren kendine 

has ritmik üslubuyla anlatan bir kitap
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