Yıldız Adam
Tüm canlılara saygı göstermenin ve yardımlaşmanın
değerini vurgulayan macera dolu bir bilimkurgu öyküsü
Barış’ın parkta bulduğu mini roketten mini mini bir Yıldız Adam çıkar. Yıldız
Adam, posta aracıyla Dünya gezegenine düşmüştür, sahiplerine ulaştırması
gereken postaları vardır. Üstelik, Dünyalılar onun varlığını keşfedip de Poto
Gezegeni’ni istila etmesin diye, kimseye görünmeden gitmelidir. İyi niyetli
Barış, onu gezegenine göndermek için kolları sıvar.
Yazan: Anne Cassidy
Resimleyen: Tony Ross
Türkçeleştiren: H. Deniz Ülker

Öne Çıkan
Özellikler
• Uzay ve teknolojiye ilgi
duyan çocuklara, eğlenceli
bir öykü sunuyor.
• Yardıma ihtiyacı
olan canlılara, karşılık
beklemeksizin yardım eli
uzatmanın değeri üzerine
düşündürüyor.

Roman, 64 sayfa
2, 3, 4, 5. sınıflar

Tartışma Soruları

Etiketler: Bilim ve Teknoloji,
Mizah, Farklılıkların Zenginliği,
Kendini Tanıma, Hayal Gücü

Sınıf Etkinlikleri

1. Sizce neden Yıldız Adam,
dünyalıların Poto’dan haberdar
olmasını istemiyor? İnsanlar Poto’yu
keşfederse neler yaparlar?
2. İnsanlar neden gökyüzünü
gözlemler? Neyi merak ediyoruz?
Öğrendiklerimiz ne işimize yarayabilir?
3. Dünya’daki kaynakları tüketip diğer
gezegenlerde kaynak aramaya çıkmak
sizce anlamlı mı?

1. Poto’nun nasıl bir gezegen olduğunu
hayal edin ve oyun hamuru ya da el işi
kâğıdı ile Poto’yu tasarlayın.
2. Yıldız Adam’ın 342. POSTA adlı
aracına verilmek üzere bir mektup
yazın. Poto’daki mektup arkadaşınıza
kendinizden bahsedebilir ya da onların
yaşamı hakkında merak ettiklerinizi
sorabilirsiniz.

Mutluluk Şarkısı
Mutluluğun çaba gerektirdiğini anlatan, müziğin iyileştirici
gücünü hissettiren bir roman
Mert’in hayatında her şey yolundadır... Ta ki küçük kız kardeşi Ada doğana
kadar. Ada, ağlamasıyla evi birbirine katar. Ağlamasına çare bulunamaz. Bu
arada, Mert’in müzik grubu da dağılır. Bir gün Mert, büyüleyici bir şey fark
eder. Müziği duyan Ada ağlamayı bırakmaktadır. Artık bir hedefi vardır: Müzik
grubunu tekrar bir araya getirmek ve minik Ada’yı müzikle mutlu etmek.
Yazan: Gillian Cross
Resimleyen: Marta Kissi
Türkçeleştiren: H. Deniz Ülker

Öne Çıkan
Özellikler
• Müziğin iyileştirici
niteliğini gösteren, okuru
farklı enstrümanlarla
tanıştıran bir kitap.
• Dayanışma ve özveri
sayesinde, bir ailenin zor
zamanları bile rahatlıkla
atlatabileceğini vurguluyor.
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- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

Roman, 64 sayfa
2, 3, 4, 5. sınıflar

Tartışma Soruları

Etiketler: Aile İlişkileri,
Güzel Sanatlar, Okul Yaşamı,
Yaratıcılık, Arkadaşlık

Sınıf Etkinlikleri

1. Sizce, eve yeni bir kardeş geldiğinde
aile üyeleri birbirine nasıl destek
olmalıdır? Akrabalar, dostlar ve
çekirdek aile içinde nasıl işbölümü
yapılabilir? Farklı olasılıkları tartışın ve
bunları uygulamaya çalışın.

1. En sevdiğiniz müzik enstrümanını
fotoğraflarla, özelliklerini ve tarihini
anlatabileceğiniz bir sunumla
paylaşın. Bu enstrümanın sesini
video ya da ses dosyası aracılığıyla
arkadaşlarınıza dinletin.

2. Müzik size neler hissettiriyor? Sizce
müziğin hangi özellikleri, farklı duygular
uyandırmasına neden oluyor?

2. Bir bebeği güldürebileceğini
düşündüğünüz bir maske tasarlayın.
Sınıfta bir “komik maske sergisi”
düzenleyin.

