Pelin’in Dili Masaya Nasıl Yapıştı?
Yaramazlığın başına açtığı dertleri, azim ve kararlılığıyla aşan
gözü pek bir çocuğun komik öyküsü

Konu:
Pelin’in yediği önünde, yemediği ardında ama aklı hep oyundadır.
Bir gün, kahvaltı masasındayken aklına bir yaramazlık gelir. Türlü
cambazlıklar yaparken kazara, masaya reçel dökülür ve Pelin diliyle
onu yemeye kalkışır. Fakat dili bir anda masaya yapışır. Çaresiz, bu
hâlde okula gitmek zorundadır. Apartman kapısından çıkması hayli
zor olur. Okul servisine arkadaşlarının yardımıyla binmeye çalışır
ama başaramaz; yürüyerek gitmek zorunda kalır. Okul kapısından
bir şekilde girebilse de devasa masadan dolayı sınıftaki arkadaşları
tahtayı görmekte zorlanır ve söylenmeye başlar. Pelin, gün içinde
ne derslerini anlar ne oynadığı oyunlardan keyif alır; başına nasıl
bir iş açtığını ve bundan nasıl kurtulacağını sorgular. O, azimli bir
çocuktur; ne olursa olsun bu derdin üstesinden gelmek için büyük
çaba sarf eder.
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Öne Çıkan
Özellikler
• Çocukların merakını
kamçılayacak, entelektüel
gelişimlerini teşvik edecek
referanslara ve sözcük
seçimlerine sahip bir anlatı.
• Hareketli olay örgüsü,
eğlenceli dili, kafiyeli
anlatımı ve her detayı ayrı
güldüren resimleriyle dikkat
çeken bir öykü.
• Kelimelerle yeni tanışan,
okumaya isteksiz çocuklar,
Pelin’le birlikte küçük
yaramazlıklar peşinde
koştururken, ‘asla pes
etmeden’ okuma sevgisi
kazanıyor.

Öykü, 48 sayfa
1, 2, 3. sınıflar
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Tartışma Soruları
1. Pelin’in yaptığı yaramazlık gün içinde
hangi sorunlara yol açtı? Pelin bu
sorunları hangi özelliğiyle aştı?
2. Çocuklar neden yaramazlık yapar?
Yaramazlık yapan sadece kendine mi
zarar verir? Örnek vererek açıklayın.
3. Yaramazlık olumlu sonuçlara
da neden olabilir mi? Büyükler de
yaramazlık yapar mı?
4. Pelin’in gün içinde karşılaştığı
sorunlara sizin ne gibi çözümleriniz
olurdu? Sınıfınızda Pelin nerede
oturabilir ve dersi dinleyebilirdi?
5. Çevrenizde yaramazlıklar yaptığını
düşündüğünüz kişilere örnek verin.
Neden yaramazlık yapıyorlar ve
sonuçları kendilerine nasıl etki ediyor?
6. Azmetmek, pes etmemek adına Pelin
neler yapıyor? Kendinizi “azimli” olarak
tanımlar mısınız? Pes etmediğiniz,
sonuna kadar gittiğiniz durumlara
örnek verin.

Sınıf Etkinlikleri
1. Öyküde yer alan, öğrendiğiniz yeni
kelimeleri ve deyimleri listeleyin.
Önce, her kelimenin karşısına tahmin
ettiğiniz anlamları yazın. Daha
sonra, sözlük anlamlarını araştırarak
tahminlerinizle karşılaştırın.
2. Pelin, dili masaya yapışmış bir hâlde
oyun parkına ya da başka bir yere
gitse hangi maceraları yaşar? Sınıf
arkadaşlarınıza anlatın.
3. Kitapta yer alan Atlas’ın efsanesini
araştırarak, arkadaşlarınız ile paylaşın.
Pelin’e neden Atlas benzetmesi
yapılmıştır, tartışın.
4. Pelin’e yeni bir yaramazlık hikâyesi
yazın. Pelin bunun gibi başka hangi
yaramazlıklar yapmış ve başına neler
gelmiştir? Hikâyenizin adı nedir?
5. Pelin’in dilinin yapıştığı masaya,
Pelin’e yardımcı olabilecek ne
yazardınız? Bir resmini yapın.
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