
1968’de İsviçre’de 
doğdu. Albertine ile 
birlikte yetişkinler 
ve çocuklar için 

pek çok resimli kitap üretti. Ucu 
açık, okurun imgelem dünyasını 
genişleten minimalist dilleri ve 
kendilerine özgü canlı çizgileriyle 
kitapları, pek çok önemli ödülü 
aldı ve Avrupa’da büyük ilgi 
gördü. 

İncelikli Şeyler
Hayat içindeki mutluluk veren o küçük anlara dokunarak, insanlara 

yaşamdaki ayrıntıların ne kadar önemli olduğunu anlatan,  
rengârenk ve etkileyici bir resimli kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Siz olsanız kitaba ne isim verirdiniz? 
Neden?

2. Minik kuş, sizce neden diğer kuşlar 
gibi salındığında uçmayıp adamın 
yanında kalıyor?

3. Bu küçük kuş, adamın yaşamını 
nasıl değiştiriyor?

4. Kitapta, küçücük bir ayrıntının 
dünyayı bile değiştirebileceği ifade 
ediliyor. Sizce bir ayrıntı dünyayı nasıl 
değiştirebilir?

5. Küçük bir ayrıntının, sizin ya 
da çevrenizdeki birinin yaşamını 
değiştirdiği oldu mu?

6. Gündelik yaşamımızda ayrıntılara 
daha fazla dikkat etmek için neler 
yapabiliriz?

7. Bakmak ve görmek arasında nasıl 
bir ayrım vardır? Sınıfta örneklerle 
tartışın.

1. “Ayrıntılar, keşfedilmeyi bekleyen 
birer hazinedir,” sözünü sınıfta tartışın. 
Bir ayrıntının resmini yapacak olsanız, 
bu ne olurdu? Neden?

2. Kitapta, yazı olmayan sayfalara 
metin ekleseniz neler yazardınız?

3. Arkadaşlık nedir ve neye benzer? 
Arkadaşlığın sizde uyandırdığı 
duyguları temel alan bir resim çizin ve 
sonra sınıf panosuna asın.

4. Sınıfta bir resimli kitap hazırlama 
çalışması yapın. Önce bir metin yazın, 
ardından oluşturduğunuz metin için 
resimler tasarlayın. Kolaj gibi farklı 
teknikleri bir arada kullanabilirsiniz.

5. Beklenmedik bir misafirin 
yaşamınızı değiştirdiği bir öykü yazın. 
Bu misafir, öyküdeki gibi bir hayvan, 
çiçek ya da cansız bir nesne de 
olabilir, bir akrabanız da.

Konu: Germano 
Zullo

• Her yaşa hitap eden, 
görsel okumaya ve 
yorumlamaya açık, aynı 
zamanda koleksiyon değeri 
taşıyan bir kitap.

• Ayrıntıların, yaşamda 
bir hazine değeri taşıdığı 
ve ânı yaşamanın insana 
katacakları üzerine çarpıcı 
bir öykü.

• Az sözcük ve özgün 
çizimleriyle evrensel bir 
hikâye anlatıyor. Yaşam 
içindeki ayrıntıların insanın 
dünyaya bakışını ne 
kadar değiştirebileceğini 
gösteriyor.

• Drama çalışması da 
yapılabilecek, resimli bir 
kitap.

Resimli Kitap, 72 sayfa
Tüm sınıflar

Etiketler: Doğal Yaşam,  
Hayal Gücü, Merak ve Araştırma, 
Kendini Tanıma, Eleştirel Düşünme

Yazan: Germano Zullo
Resimleyen: Albertine
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu

Kamyonun arkasındaki 
tüm kuşları gökyüzüne 
salan adam, en köşede 
ufacık, utangaç bir kuş 
görür. Bu siyah kuşun 
uçup arkadaşlarının 
peşine takılmak gibi bir 
niyeti yoktur. Adamla 
kuş arasında bir dostluk 
gelişir. Birlikte bir yemeği 
ve ânı paylaşır, keyifli 
vakit geçirirler. Sonunda, 
bu minik ayrıntı, adamın 
yaşamını tümden değiştirir. 
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