
Pişi ailesinin keyfi yerindedir. Her akşam mutfaklarından harika kokular 
yükselmektedir. Sabah kahvaltısında pankek, akşam yemeğinde 
vejetaryen lazanya derken, Pişiler ekmeklerini bile evde hazırlamaya 
başlarlar. Her gün bunca yemek işi zor gibi görünse de, hepsi hâlinden 
memnundur, çünkü ailenin tüm fertleri çok iyi yemek pişirebilmektedir. 
Baba Pişi hariç. O, yemek yapmayı hiç sevmez, zaten yaptığı ekmekler 
de gerçek anlamda facia olur. Günlerden bir gün Baba Pişi, mutfaktaki 
hünersizliğine rağmen bir pasta yarışmasına katılmaya karar verir. 
Yarışma için seçtiği tasarım ise, zencefilli bisküviden yapılacak iki 
bin üç yüz odalı bir saraydır. Baba Pişi, bunun için günlerce uğraşır 
ama başarılı olamaz. Neyse ki sonunda Bilge Köpek Merlin duruma 
müdahale eder ve aileyi hem yüzlerce kişi önünde rezil olmaktan hem 
de evde yükselen bisküvi yığını altında kalmaktan kurtarır. 

Bilge Köpek Mutfakta
Önceki maceralarıyla kendisini çokça sevdiren Bilge Köpek’in ve Pişi ailesinin yeni 

hikâyesi, hayallerin peşinden koşmanın ne denli önemli ve güzel olduğunu vurgulayan, 
içinde derin dersler barındıran bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Doğal yaşam döngüsü, 
sağlıklı beslenme, bilinçli 
tüketim gibi güncel 
konulara dikkat çeken 
kitap, tüm engellemelere 
ve önyargılara karşın hayal 
etmenin ve bu uğurda her 
şeyi göze almanın insan 
hayatına kattığı manevi 
gücü gözler önüne seriyor.

• Bir aile içinde yaşanan 
olayları son derece eğlenceli 
bir dille anlatıyor, sevginin 
gücünü gözler önüne 
seriyor. 

• Hayvan sevgisinin, evde 
hayvan beslemenin ne 
kadar önemli ve keyifli 
olduğunu vurguluyor.

1. Sizce Baba Pişi’nin yarışma için 
seçtiği tasarım doğru muydu? 
Daha kolay bir şey seçse, başarılı 
olma şansı artar mıydı? Hayattaki 
hedeflerimizi neye göre belirlemek 
daha doğrudur? Sınıfta tartışın.

2. Pişi ailesinde herkes bir şeyler 
pişirebiliyor. Siz de evinizde, mutfakta 
anne babanıza yardımcı oluyor 
musunuz? Neler yapabiliyorsunuz? Aile 
içinde işbölümü sizce ne demektir?

3. Çalışmaları sırasında Baba Pişi’nin 
psikolojisi sizce ne hâle geldi? Neden 
o kadar yoruldu? Bir işe büyük bir 
hırsla eğilmenin, ondan başka bir şey 
yapmamanın ne gibi zararları olabilir? 
Sınıfta tartışın.

4. Baba Pişi’nin yarışmayı 
kazanamaması konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Sizce çok üzüldü 
mü? Neden?

1. Siz de Baba Pişi gibi pasta yapmak 
ister misiniz? Hakiki bir pasta olmasa 
da hayalinizdeki “dev” pastanın 
çizimini yapın ve arkadaşlarınızın 
çizimleriyle karşılaştırın. İsterseniz 
bir jüri de oluşturun ve yarışma 
düzenleyin.

2. Kitaptaki, “Merlin’in bu topu 
yakalamasına imkân yok, diye düşündü 
Beren. Çok sert attım ve çok uzağa 
gitti,” kısmı hakkında bir yazı hazırlayın. 
Sizce bu cümle ne anlatıyor? Baba Pişi 
ile bir bağlantısı olabilir mi?

3. Bir yarışma düzenleyecek olsanız, 
ne yarışması olurdu? Bir kompozisyon 
yazın ve kuralları, katılımcı 
özelliklerini, ödülleri sıralayacağınız 
bir liste oluşturun.

4. Sokak hayvanları için bir kampanya 
planı hazırlayın. Onlara en iyi şekilde 
nasıl yardımcı olabiliriz?
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