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1. İlk kitapta Haylaz Adam’ın, 
Kaya’ya ismini Hügo olarak 
yazmasını önermesi sizce doğru 
bir davranış mı? Tartışın.
2. Seride en çok hangi kitabı 
sevdiniz? Neden?
3. Kaya, okul gezisinde müze 
rehberinin yıllarca uğraşarak 
yaptığı roket maketini yıkıyor 
ve öğleden sonra yenisini yap-
maya yardım etmek için mü-
zeye geri döneceğini söylüyor. 
Bu Kaya’nın hangi yanını ortaya 
koyuyor? 
4. Siz olsanız Mercan’ın doğum 
günü partisi için ne hediye se-
çerdiniz? Neden?
5. Haylaz Adam’ı kimsenin gör-
müyor olması, Kaya’nın yara-
mazlıklarını açıklamak için bir 
bahane olabilir mi? 
6. Sizin de Kaya gibi uyku-
suzken, çok basit ama gerekli 
şeyleri unuttuğunuz oldu mu? 
Sınıfta paylaşın.

•  Büyük kitap harfleri, basit 
cümleler, kısa paragraflar ve 
resimlerde dikkate yönelik 
ayrıntılarla genç okurları 
kitap okuma konusunda 
heveslendiriyor.
•  Eğlenceli, macera dolu, kolay 
anlaşılabilir öykülerden oluşan 
seri, okumayı öğrenme sürecini 
destekliyor.
•  16 sayfalık “Bulmaca 
Diyarı” bölümü çocukların 
okuduklarını daha 
iyi anlamalarına ve 
pekiştirmelerine katkı sunuyor, 
okumayı keyifli hâle getiriyor.

7. Haylaz Adam için ona şans 
getirecek bir dedektif kostümü 
tasarlayın ve renkli kalemlerle 
boyayın. 
8. Kitapların arkasındaki bul-
macaları sınıf arkadaşlarınızla 
beraber çözün. Sonuçları karşı-
laştırın.
9. Haylaz Adam Okul Gezisin-
de kitabında, kibrit çöpünden 
yapılmış roketi yıkmaması için 
Kaya ve Haylaz Adam’ı adım 
adım yönlendirdiğiniz kısa bir 
liste oluşturun.
10. Dans etmenin güzel tarafını 
keşfetmek için dersin son on 
dakikasını, müzik eşliğinde 
dans etmeye ayırın. Dans etmek 
size neler hissettirdi? Duygula-
rınızı arkadaşlarınızla paylaşın.
11. Sınıfça bir müzeye gidin ve 
müzenin rehberinden müzenin 
kurallarını ve bu kuralların 
nereden geldiğini öğrenin. 
Daha sonra sınıfta bu kuralları 
ve sebeplerini tartışın.
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Öne Çıkan Özellikler Sınıf Etkinlikleri

Kaya’nın anaokulundan beri çok yakın bir dostu vardır: Haylaz Adam. Her çocuk gibi, Kaya da 
yaramazlık yapmaktan geri durmaz. Fakat bu yaramazlıkların tek sorumlusu Haylaz Adam’dır! 
Kaya’ya şeker külahından şapka yaptırır; müze rehberinin şaheserini yanlışlıkla yerle bir eder, 
okulda dedektiflik peşinde koşar, gazeteye haber olur ve yaratıcı taktiklerle futbol maçını unutul-
maz kılar. 

Güçlü üslubu ve ahlaki değerleri vurgulayan metni ile çocuklara ilk okuma serüveninde 
eşlik eden, eğlenceli, beş kitaplık bir seri
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Okulun İlk Günü Kayıp PabuçlarOkul Gezisinde Partiye Davetli Değil Futboldan Anlamıyor




