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• Sade, şiirsel ve masumane 
anlatımıyla, çocuklarla 
onların dilinden iletişim 
kurabilen bir kitap.

• Çocukların kırılgan 
güvenini ve hayallere 
sığınmasını dokunaklı bir 
şekilde aktaran, anne-
babaların da okuması 
gereken bir anlatı.

• Kitap sade, kolay anlaşılır 
dilinin yanı sıra, okurlarına 
sürükleyici ve zengin bir 
macera sunuyor. 

• Naif ve şiirsel tadı benzer 
şekilde resmedilmiş 
görselleriyle de 
destekleniyor.

1. Annenizin ya da babanızın trafikte 
sinirlendiğine ve sabrını kaybettiğine 
şahit oldunuz mu? O durumlarda 
kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sizce 
yetişkinlerin bu tutumu nelere yol 
açıyor?

2. Tatilde deniz kıyısına gidiyor 
musunuz? Deniz kıyısında 
arkadaşlarınızla ne gibi oyunlar 
oynuyorsunuz? Siz de kumdan kaleler 
yapıyor musunuz?

3. Daha önce hiç kaybolduğunuz 
oldu mu? Kaybolduğunuzda 
neler hissedersiniz? Ailenizi ve 
arkadaşlarınızı bulmak için neler 
yaparsınız?

4. Anne ve babalar çocuklarına kızınca 
onları terk eder mi? Sizce anlatıcı 
neden babasının onları terk edeceğini 
düşündü? Bu endişesi sizce akılcı mı? 
Siz de benzer bir durum yaşadınız mı? 
Siz ne hissettiniz?

1. Trafikte kaldığımızda, 
susadığımızda, tuvalet ihtiyacımız 
olduğunda, kaybolduğumuzda, 
annemiz ya da babamız bize 
kızdığında nasıl hissederiz? Bunlara 
benzer zor durumları listeleyin ve 
her durumun sizde nasıl duygular 
uyandırdığını yazın. Bu zor durumlarla 
nasıl başa çıkabiliriz? Arkadaşlarınızla 
tartışın.

2. Daha önce hiç su kulesi gördünüz 
mü? Bu yapı sizce ne işe yarıyor 
olabilir? Arkadaşlarınızla tahmin 
yürütün ve sonra da araştırın.

3. Kitabın kahramanları Fransa’da 
yaşıyor ve İngiliz çocuklarla 
karşılaşıyor. Bu olay sizce Fransa’nın 
neresinde geçiyor olabilir? İngiliz 
çocuklar nereden geliyor olabilir? Bir 
harita yardımıyla arkadaşlarınızla 
çeşitli tahminlerde bulunun. 
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Kahramanımız, ailesi ve arkadaşı Jonathan ile tatile çıkar. Fakat 
yolda, yoğun trafik ve çocukların şikâyetleri nedeniyle sabrı taşan 
babasının onları ortada bırakmakla tehdit etmesiyle, enikonu içerler. 
İki arkadaş, deniz kenarında kumdan bir kale yapar; babası onları 
burada bırakırsa, kalede kalmayı planlarlar. Ama yemek sırasında 
kaleyi turist çocuklar sahiplenince küçük çocuk da onları kovalamaya 
başlar ve bir anda kaybolur. Yolda bulduğu bir su kulesinin, gerçek 
bir kale olduğunu hayal eder; kalede mutlaka, onu kurtarmasını 
bekleyen bir prenses vardır, belki de bir perinin su damlalarına 
dönüştürdüğü bir kral ve halkı tarafından inşa edilmiş bir saraydır bu. 
Çocuk hayallere dalmışken, onu arayan ailesi ve arkadaşı çıkagelir. 
Özlem ve heyecanla sarılırlar. Babasının onu özlediğini gören çocuk 
da içten içe sevinir. 

Hayalden Kaleler
Bir kaybolma ve bulunma öyküsünden çok daha fazlası;  
bir çocuğun hayal dünyasını, babasına kırgınlığını ve  

özlemini şiirsel bir dille anlatan bir yapıt

Konu: 

282 - ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ




