
Bir sandalye ne işe yarar? Yorulunca oturmaya, üzerinde saksı 
çiçeği yetiştirmeye, kuşların yemleneceği bir sofraya dönüşmeye? 
Bo, çok sevdiği küçük mavi sandalyesini bir an olsun boş 
bırakmıyor. Yemek yerken, kitap okurken, çadır kurarken, hatta 
uyurken bile sandalyesi hep onunla. Ama gün geliyor Bo büyüyor, 
artık sandalyesinden ayrılma vakti geliyor. Küçük mavi sandalyenin 
büyük yolculuğu da işte böyle başlıyor… Kâh kocaman bir filin 
sırtında kâh bir dönme dolabın tepesinde dünyayı dolaşıp duruyor. 
Yepyeni arkadaşlar ediniyor, yeni anılar biriktiriyor. Her durakta 
bambaşka yaşamlara dokunup, unutulmaz izler bırakıyor. Ta ki 
rengârenk bir uçan balon demetinin ucunda yeniden okyanuslara 
açılana dek. İşte bu yolculuk onda tanıdık bir his uyandırıyor... 
Varacağı noktada acaba onu kim bekliyor dersiniz?

Konu: 

Küçük Mavi Sandalye
Yaşam döngüsünden hareket ederek bir nesnenin “kullanım ömrü” üzerinde 

düşündüren, hayal gücünün basit bir nesneye neler kazandırabileceğini 
örnekleyen esin verici bir paylaşma öyküsü 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çok boyutlu düşünmenin 
ve farklı deneyimlere açık 
olmanın dönüştürücü 
gücüne işaret ediyor.  

• Sembolik değeri bulunan 
kimi nesnelerin, zamanda 
ve mekânda yolculuğa 
çıkıp farklı ellere geçtiğinde, 
nasıl bambaşka ihtiyaçlara 
seslenen yeni "değer"ler 
kazanabileceğini gözler 
önüne seriyor.

• Çocukları çevre bilinciyle 
ilişkili iki güncel kavramla 
tanıştırıyor: “tekrar kullanım” 
ve “yeniden değerlendirme.” 

• Keyifli bir okuma tecrübesi 
sunuyor.

1. Artık ihtiyacınız olmayan bir nesneyi, 
kitaptaki gibi kıymetli bir nesneye nasıl 
dönüştürebilirsiniz?

2. Sizin de küçük mavi sandalyeye 
benzer bir eşyanız var mı? Bu eşya, 
nedir ve neden kıymetli? Paylaşın.

3. İşlevi dışında kullanılan eşyalara 
örnek verebilir misiniz?

4. Kitapta en sevdiğiniz kısım neresi? 
Neden?

5. Sandalyenin hangi işlevi hoşunuza 
gitti? 

6. Sandalye en sonunda Bo’ya 
ulaştığında nasıl hissetmiş olabilir? 
Sizin uzun zamandır görmediğiniz ama 
çok sevdiğiniz bir eşyanız var mı? 

7. Bir eşyanın kullanım ömrü ne zaman 
biter? Bu zamanı uzatmanın yolları var 
mıdır?

8. Bu kitabı bitirdikten sonra ne 
hissettiniz? Neden?

1. Çok sevdiğiniz bir eşyanızı seçin. 
Bu eşyayı okula götürerek sınıf 
arkadaşlarınızla bu eşyayı niye 
sevdiğinizi, size neler hissettirdiğini 
anlatın. Herkes sırayla bir eşyasını bu 
şekilde sınıf arkadaşlarıyla paylaşsın. 
Size sıradan görünen bir eşyanın 
bir başkası için ne kadar değerli 
olabileceğini değerlendirin. 

2. Kitabın size hissettirdiği duyguyu 
belirleyin. Daha sonra bir duygu haritası 
çıkarın. Bu duygunun size hatırlattığı 
objeleri, sesleri, renkleri ve tatları yazın. 
Bunu görsellerle süsleyerek bir poster 
haline getirin.   

3. Tekrar kullanım ve ileri dönüşümün ne 
olduğunu araştırın ve kitapta nerelerde, 
ne şekilde görüldüğünü de açıkladığınız 
bir sunum hazırlayın. 

4. Bir nesne seçin ve ne amaçla icat 
edildiğini araştırın. Seçtiğiniz nesneyi 
hangi farklı amaçlarla kullanabileceğinizi 
düşünün ve arkadaşlarınızla paylaşın.
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