Büyüyen Çocuk
Büyüme sürecine farklı boyutlardan yaklaşarak büyümenin çocuklar
üzerindeki sancılı etkilerini yer yer mizah, yer yer duygu yüklü bir üslupla
aktaran öykülerin bir araya geldiği bir derleme
Konu:
Çocukların büyüme süreçlerini konu edinen sekiz öyküden oluşan
kitap, sürecin sıkıntılı ve eğlenceli yönlerinin birlikte ele alındığı ama
her zaman iyimser bir bakışın hâkim olduğu anlatılardan oluşuyor.
Öyküler son derece bilimsel içeriklere de sahip. Örneğin, mevsimlerin,
Dünya’nın Güneş’e yakınlığı ya da uzaklığı ile oluşmadığının,
Grönland’daki buzulların eriyip suya karıştığı hâlde deniz seviyesinin
neden yükselmediğinin, solucanların yağmurda ortaya çıkmalarının
sebebinin ele alındığı hikâyeler, okura hem öğretici hem de eğlenceli
bir edebi tat veriyor. Öte yandan, zorluklar karşısında mücadeleci
olmanın önemi vurgulanırken, sıkıntılara rağmen mutlu olunabileceği
gerçeğinin de altı çiziliyor. Farklı sosyo-ekonomik kesimlerinden
seçilen kahramanlar ise çocukların, kendilerini karakterlerle tam
anlamıyla özdeşleştirebilmesini sağlıyor.
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Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• Büyüme sürecinin,
zorluklar içeren bir dönem
olması yanında eğlenceli
yanları da öne çıkarılıyor.
• Çocukların, hayatın
gerçekleri karşısında, bazen
büyükleri bile şaşırtacak
derecede anlayışlı ve
duyarlı olabildikleri okurlara
gösteriliyor.
• Zorluklar karşısında
mücadeleci olmanın önemi,
aile içi ilişkilerde sevgi
ve fedakârlığın öneminin
anlaşılması ve hayatın
komik yanlarını görmenin
sorunları daha kolay
aşılabilir hâle getirdiği
vurgulanıyor.
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- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

1. Her öykünün bir ana karakteri var.
Siz en çok hangisine kendinizi yakın
hissettiniz? Neden?
2. En çok hangi öyküyü sevdiniz?
Sizce, sevdiğiniz bu öykünün ana fikri
ne olabilir?
3. “Köyden Gelen Çocuk” öyküsündeki
Okan, neden köyüne geri dönmek
istiyor? Siz olsanız nasıl davranırdınız?
4. Öyküleri okurken yeni bilgiler
edindiğiniz oldu mu? Neler öğrendiniz?
Tartışın.
5. İnsanın kendisiyle barışık olması
neden önemlidir?

Sınıf Etkinlikleri
1. Zorluklar karşısında mücadeleci
olmanın önemini vurgulayan bir
kompozisyon yazın. Sizce bir olayda,
hemen vazgeçip başka bir şeye mi
yönelmek gerekir, yoksa sonuna dek
mücadele etmek mi?
2. Çocukların da anne babaları için
fedakârlık yapabileceğine dair bir
kompozisyon yazın.
3. Büyümenin, hayatın en zevkli
dönemi olduğunu ve büyümenin
hayatın en zor dönemi olduğunu
savunan iki ayrı grup oluşturarak,
sınıfta tartışın.

6. Sizce büyümenin zor ve eğlenceli
yönleri nelerdir? Kitaptaki öykülerden
farklı unsurlar bulmaya çalışın.

4. Kitapta anlatılan bilimsel bilgileri
siz de araştırın ve bu bilgilere
ekleyebileceğiniz şeylerle bir yazı
oluşturun.

7. Yaşanan zorlukların eğlenceli ve
komik taraflarını görmenin faydaları
nelerdir?

5. Bilimsel bir bilgiyi öyküleştirin.
Örneğin, Mars’ta su bulunmasına dair
bir bilimkurgu öyküsü yazın.

