
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Son derece eğlenceli ve 
bir o kadar da öğretici bir 
kitap. Aile üyelerinin farklı 
ve ilginç hobileri sayesinde 
farklı konularda pek çok 
bilgi veriyor.

•  “Kendini bulmak” gibi 
güzel ve önemli bir mesajı, 
didaktik olmadan vermeyi 
başarıyor.

•  Aile yaşantısındaki 
hataları, küçük 
düşüncesizlikleri başarıyla 
aktarıyor.

•  Arkeolojiden peyzaja 
kadar pek çok zevkli hobiden 
bahsediyor ve böylece, 
arayış hâlindeki okurlara  
yol gösteriyor.

1. Sizce Henrik neden mutsuz? Ailesi 
onu sevmiyor mu? Yoksa onunla 
yeterince ilgilenmiyorlar mı? Sizce 
hobisinin “sakız” olması, mantıklı mı?

2. Hobi (uğraş) nedir? Ne tür şeyler 
hobi sayılır? Hobiler, can sıkıntısına  
iyi gelir mi?

3. Dış mekânlarda ya da evde 
yapılabilecek hobiler neler olabilir?

4. Bir hazine saklayacak olsaydınız, 
neyi saklardınız? Yıllar sonra, insanların 
neleri bulmasını isterdiniz?

5. Evcil hayvan beslemek insana ne 
kazandırır? Bir hayvan beslemek 
isteseniz ne beslerdiniz?

6. Büyükanne ya da büyükbabanızın 
ilginç, tuhaf huyları var mı? Neler?

7. Sizce ailenizin en “ilginç” üyesi 
hangisi? Hangi özellikleri sizde bu 
imajı yaratıyor? Arkadaşlarınızla 
tartışın, paylaşın.

1. Bir parça kâğıda bir hazine 
haritası çizin ve sonra, haritada 
belirttiğiniz yere bir şeyler gizleyin. 
Arkadaşlarınızla birlikte “hazineyi” 
bulmaya çalışın ve bu sırada bilimsel 
bilgilerden faydalanın.

2. Henrik’in annesi bahçe bitkileri 
yetiştiriyor. Siz de sınıfınızda bir köşe 
ayırın ve saksı bitkileri yetiştirin. 
Bahçenizi zamanla büyütmeye çalışın.

3. Henrik’in babası, model trenleri 
çok seviyor. Siz de benzer şekilde, 
maket oyuncak ya da modellerden 
oluşan bir diorama (yani küçük model) 
yapabilirsiniz. Birkaç arkadaşınızla 
birlikte, örneğin sınıfınızın bir modelini 
yapın.

4. İleride kendinize seçmeyi 
düşündüğünüz ya da şimdi sahip 
olduğunuz bir hobiyi anlatan, onu 
neden seçtiğinizi açıklayan bir 
kompozisyon yazın.
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Henrik, ilkokula giden bir çocuktur. Evde anne, baba ve kız kardeşiyle 
yaşamaktadır. Ailenin tüm üyeleri, kendilerini kusursuz ve harika 
görmektedir, Henrik’in ise bir hobisi yoktur. Bir gün, eve davetsiz bir 
misafir gelir: Henrik’in büyükannesi Cordula. Cordula Nine, normal 
büyükannelerden hayli farklıdır; manipülatif, çıkarcı, kurnaz, zaman 
zaman da bencil. Gelir gelmez de evi birbirine katar: Herkese, 
babasından kalma altınlardan bahseder. Böylece, önce tüm aile, 
ardından da tüm şehir altın aramaya başlar. Fakat hazineyi yine 
Cordula Nine bulur ve bulduğu gibi de bir dünya turuna çıkar. 
Aile altınları bulamaz ama bu süreç içinde birbirlerine biraz daha 
bağlanırlar, mutluluklarının da kendi içlerinde yattığını keşfederler. 
Henrik de sonunda aradığı hobiye kavuşur: Kazılar sırasında edindiği 
bilgiler sayesinde, arkeoloji.

İmdat! Çıkarın Beni Buradan
Küçük bir çocuğun gözünden aile ilişkilerini derinlemesine anlatan,  

hobi sahibi olmanın önemini vurgulayan, hem çok eğlenceli  
hem de çok öğretici bir aile güldürüsü 
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