
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Kitapta yer alan her iki 
masalın da ortak özelliği, 
çocukların dünyasına dair 
yansıttığı izlenimlerin duru 
ve akıcı bir dille aktarılıyor 
olması; karakterlerini 
hayallerine doğru yolculuğa 
çıkaran yazarın, hayal 
gücünü harekete geçiren 
kurgusu.

• Çocuklara sevgiyi tanıtan 
ve gerçek sevginin fedakârlık 
gerektirdiğini vurgulayan 
öyküsüyle duygulara hitap 
ediyor, okurda güzel hisler ve 
izler bırakıyor.

• Hayvan sevgisi, keşif ve 
merak gibi duygular üzerine 
düşündürüyor.

1. Küçük kuş evden çıktıktan sonra 
dışarıdaki hayatta bazı zorluklar 
yaşıyor. Evden kaçmakta sizce haklı 
mıydı?

2. Alışkanlıkları değiştirmek zor bir iş 
midir? Sizce alışkanlıklarımız hayatımızı 
şekillendirir mi? Sınıfta tartışın.

3. Sizce özgürlük doğuştan mı gelir, 
yoksa kazanılması gereken bir şey 
midir?

4. Çağlar’ın babasının hediye ettiği 
uçurtmanın özelliği nedir?

5. Uçurtmanın gözlerinin olması neyi 
simgeliyor olabilir? Yazar, bu ayrıntıyla 
sizce neleri amaçlamış?

6. Uçurtma, Çağlar’dan ipini uzatmasını 
istediğinde bu dileğinin nedenini nasıl 
açıklıyor?

7. Sizce merak nasıl bir duygu? Olumlu 
ve olumsuz yönlerini örneklendirerek 
açıklayın. 

1. “Özgürlük ve arkadaşlık” temalı bir 
resim yapın ya da bir şiir yazın.

2. Çağlar’ın hayatında olup bitenlerin, 
gerçekte hiç yaşanmamış olsalar bile, 
Çağlar’a etkisi olmuş mudur? Hayaller 
de gerçeklikler kadar önemli olabilir 
mi? Bu konuyla ilgili fikirlerinizi yazıya 
dökün.

3. Evcil bir hayvanınız var mı? Sizce 
kafesinde ya da evde ne kadar 
mutludur? Hayvanınızın gözünden 
kısa bir öykü yazın ve muhtemel 
sorunlarını ve hislerini aktarmaya 
çalışın.

4. Siz bir uçurtma olsaydınız, hangi 
ülkeleri ya da şehirleri ziyaret 
etmek isterdiniz? Neden? Kısa 
bir kompozisyon yazın ve gitmek 
istediğiniz yeri tanıtın.

5. Sınıfça bir uçurtma şenliği 
düzenleyin ve okuldan sonra, boş bir 
arazide uçurtmanızı uçurun.

Masal, 64 sayfa
2, 3. sınıflar

Etiketler: Kendini Tanıma, Serüven, 
Hayal Gücü, Duygular, Empati

Yazan: Ferda İzbudak Akıncı
Resimleyen: Bülent Gültek

Sokak Kuşu
Özgürlük ve korku temalarına değinen ve bu temaları  

hayallerle tamamlayan, hayal gücünün sınırsızlığına vurgu yapan  
iki öykü… 

Bir tarafta, annesi ve babası çalışan, kentin tekdüze yaşamında 
koşmayı, oyun oynamayı ve özgürlüğü düşleyen Canı Sıkılan 
Kız; diğer tarafta ise, bir kelebekten ilham alarak kafesini bırakıp 
özgürlüğe kanat açan ve sonunda bir sokak kuşuna dönüşen 
minik bir kuş, Sokak Kuşu… Bir gün yolları birbirleriyle kesişir. 
Sevgiyi birbirlerinde bulurlar, ama özgürlük hayallerinden de 
asla vazgeçmezler. Uçurtmanın Gözleri’nde ise, yıldızları, güneşi, 
gökyüzünü çok seven ve gözleri olan bir uçurtma yeni diyarlara 
doğru uçar. Sahibi küçük çocuk, uçurtmasını yitirdiğini düşünür 
ama uçurtma geceleyin geri döner ve ona gördüğü yerleri, gezdiği 
ülkeleri en tatlı hâlleriyle anlatır. Özgürlüğün değeri ve hayal 
gücünün sınırsızlığı üzerine şiir tadında iki öykü…
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