
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Savaş temasıyla hayvan 
sevgisini bir arada sunan  
bir dostluk öyküsü.

•  Nadir bulunan, soyu 
tehlikede olan hayvanlara 
dair bir farkındalık yaratıyor; 
okurları doğa bilinci 
konusunda aydınlatıyor.

•  Sirklerde yaşanan çeşitli 
olaylara karşı duyarlılık 
aşılıyor; hayvan haklarına 
karşı okuru bilinçlendiriyor.

•  Duru üslubu sayesinde 
kolay okunuyor ve okurda 
izler bırakıyor. Özgün bir 
konuyu, başarıyla işliyor.

1. “Kelebek Aslanı” ismi nereden 
geliyor?

2. Kitabın yalnızca kapağına bakıp şu 
soruları yanıtlamaya çalışın: Kitabın 
türü nedir? Kitabın hikâyesi sizce 
nerede geçiyor? Görsel size  
ne çağrıştırıyor?

3. Kitabın öne çıkan temaları sizce 
nelerdir? Cesaret, yalnızlık ve 
arkadaşlık temalarını ele alırsak, 
bunlar kitabın hangi bölümlerinde  
öne çıkıyor? 

4. Uçurtmanın hikâyede oynadığı rolü 
anlatabilir misiniz? Bertie ve Millie’nin 
tanışmalarına neden olmasına ek 
olarak, yaşamlarında nasıl bir öneme 
sahip? 

5. Hayvanlar bir yerde kapalı tutulmalı 
mıdır? Bu kitapta anlatılanlarla 
karşılaştırdığınızda, sizce artık 
hayvanlara daha farklı davranıyor 
muyuz? 

1. Renkli kartonlardan kestiğiniz 
parçalara kendi kelebeğinizi çizin. 
Daha sonra, bu kelebeğin kanatlarına 
istediğiniz bir mesajı yazıp sınıf 
panosuna asın. Dileklerinizi kendi 
aranızda tartışın.

2. Daha önce hiç uçurtma yaptınız 
mı? Bir arkadaşınızla eşleşip uçurtma 
yapmayı deneyin. 

3. Kitapta, yatılı okula gönderilen 
Bertie adlı bir çocuk anlatılıyor. Siz 
yatılı okulda okumak ister miydiniz? 
Sizce neler hissederdiniz? Orada 
geçecek günlerinizi anlatan,  
hayalî bir günlük tutun. 

4. Beyaz aslanlar çok nadirdir ve 
yalnızca Afrika’nın bir bölgesinde 
bulunur. Soyu tükenmekte olan başka 
hayvanları araştırın ve bu konuda 
farkındalık yaratmak için bir pano 
hazırlayın.

Küçük Michael, kaldığı yatılı okuldan nefret ettiği için kaçar. Karşılaştığı 
yaşlı bir kadın, ona Bertie’nin ve onun kelebek aslanının hikâyesini 
anlatır. Bertie, beyaz bir aslan yavrusu kurtarmış, ancak yatılı okula 
gitmek zorunda olduğundan aslanından ayrılmak zorunda kalmıştır. 
Aslan da sirke satılmıştır. Bertie bir gün o aslanı bulmaya karar verir. 
Yatılı okulundan gizlice kaçarak o zamanlar genç olan Millie’yle tanışır. 
Fakat Birinci Dünya Savaşı başlar ve bu sırada Fransa’da savaşan 
Bertie aslanına kavuşur. Millie’yle evlenip aslanı İngiltere’ye getirirler. 
Uzun yıllar yaşadıktan sonra ölen aslanın anısına, tebeşirden onun 
şeklini oyarlar. Bu oymanın üstüne konan yüzlerce mavi kelebek, 
hareket ettikçe, aslan da sanki yaşıyormuş gibi görünür. Hikâyeyi 
dinleyen Michael okuluna döner ve burada Bertie’nin savaşta yaptığı 
kahramanlıkları öğrenir. Artık aslana o göz kulak olacaktır.

Kelebek Aslanı
Yatılı okulda kalan bir çocuğun özgürlük mücadelesine odaklanan,  

Afrika’daki bir çiftlikten başlayıp Fransa’daki bir sirke kadar uzanan,  
macera ve yaşam dolu bir roman

Konu: 

Roman, 104 sayfa
2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Savaş ve Barış, Hayvan Sevgisi, 
Doğal Yaşam, Kültürel Değerler, Cesaret

Yazan: Michael Morpurgo
Türkçeleştiren: Arif Cem Ünver
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