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Matilda, ablasıyla oynamayı 
seven küçük bir kızdır. 
Ancak, ablasının ona küçük 
olduğunu hatırlatmasından 
hoşlanmamaktadır. Bir gün oyun 
oynarlarken topu ağaca kaçırırlar. 
Matilda, ağaca tırmanırken 
kendini birden Aydede’nin yanında 
bulur.  Aydede, küçük şeylerin 
de değerli olabileceğini anlatır. 
Matilda bu önemli öğütle Sofi’nin 
yanına döner. İki kardeş, büyük 
ve küçük olmak konusunda artık 
daha farklı düşünüyordur.

Konu: 

Polonya’da 
doğdu ve 
orada büyüdü. 
İsviçre’de, 
Luzern Meslek 

Yüksekokulunda illüstrasyon, 
Polonya’da ise Krakow Sanat 
Akademisinde resim eğitimi aldı. 
Hâlen İsviçre’de, “Gleis 70” adlı 
sanat atölyesinde serbest zamanlı 
illüstratör olarak çalışıyor ve 
Zürih’te ailesiyle birlikte yaşıyor.

Matilda ve Aydede
Justyna Chudzinska Ottino'nun yazıp resimlediği Matilda ve Aydede, kendisi ufacık ama 
yüreği kocaman bir kız çocuğunun, heybetli bir armut ağacının dallarından gecelerin 

hâkimi Aydede'ye uzanan cesaret ve kararlılıkla örülü öyküsü

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları
1. Matilda ve Sofi hem kardeş hem de 
çok iyi iki arkadaş, siz de kardeşinizle 
ya da kuzeninizle arkadaş gibi misiniz?

2. Matilda neden ağaca çıkıyordu? Siz 
daha önce ağaca çıktınız mı? Nasıl bir 
histi?

3. Sofi’nin Matilda’ya, “Sen küçüksün, 
yapamazsın” demesinin nedeni sizce 
ne olabilir? Tartışın.

4. Bir yetişkin size, “Yapamazsın” 
dediğinde ne hissediyorsunuz? Peki, 
yaşıtınız biri, “Yapamazsın!” dediğinde 
ne hissediyorsunuz? Hislerinizdeki 
farklılıkların nedeni ne olabilir? Tartışın. 

5. Sizce Matilda ağaca tırmanırken 
başaramayacağını düşünmüş müdür? 

6. “Bazen, küçük olan şeyler içinde 
devasa hazineler barındırır.” Bunu 
okuyunca neler düşündünüz?

1. Aydede ile karşılaşmış olsaydınız, 
ona ne söylerdiniz? O ne cevap verirdi? 
Sınıfta bu sahneyi arkadaşlarınızla 
canlandırın.

2. “Bazen, küçük olan şeyler içinde 
devasa hazineler barındırır.” Bu cümleyi 
anlatacağını düşündüğünüz bir resim 
çizin.

3. Yapmak istediklerinizi “Yapabilirim, 
çünkü…” cümleleriyle yazıp, 
arkadaşlarınızla paylaşın.

4. Biri büyük biri küçük iki kutu bulun. 
İkisini de aynı şekilde süsleyin. Büyük 
kutunun içine küçük ve çok önemli 
olmayan bir nesne koyun. Küçüğün 
içine de büyük kutuya koyduğunuz 
nesneden daha büyük ve daha önemli 
bir nesne koyun. Arkadaşınızdan bir 
kutu seçmesini isteyin. Seçtikten sonra, 
neden bu seçimi yaptığı üzerine tartışın.

Öykü, 32 sayfa
Okul öncesi, 1. sınıf
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• Cesaret ve özgüveni 
ele alan öykü, sorunların 
üstesinden gelmenin en iyi 
yolunun korkusuzca üstüne 
gitmek olduğunu naif bir 
şekilde aktarıyor.

• Hayal gücünün 
doruklarındaki kurgu, 
“küçük” ve “büyük” 
kavramlarını farklı bakış 
açılarıyla ele almaya sevk 
ediyor. 

• Açık ve sade dil anlatım 
özellikleri okumaya 
yeni başlayan çocuklar 
için okuma sürecini 
kolaylaştırıyor.

• Öyküye eşlik eden etkileyici 
resimler, yaratıcılığı geliştiriyor.
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