Çok Acayip Bir Macera
“Bütün keşifler merakla başlar,” diyerek okuru bir keşif yolculuğuna davet eden,
denizcilerin ve albatrosların macerasını okurken aslında bunun hayata dair bir
deneyim olduğunu vurgulayan bir roman
Konu:
Her şey, dev kanatlı albatrosların kanat çırpmasıyla başlar.
Yeryüzüne, “Merhaba,” diyen Siyah Ayak zamanı geldiğinde
doğduğu topraklardan ayrılarak okyanuslara açılır. Uzun bir
yolculuktan sonra bir adaya iner. Adaya yumurtasını bıraktığı sırada
bir tohum da filizlenmek üzere toprağa karışır. Küçük Siyah Ayak
da kendi macerasına başlar. Bu sırada bir keşif gemisi korsanlar
tarafından kuşatılmıştır. Kaptan Cir’in Siyah Ayak’ı gökyüzünde
uçarken görmesiyle aklına bir plan gelir. Siyah Ayak, bir tüyünü
gemiye bırakır. İlk başta gemiyi kuşatacaklarından emin olan
korsanlar, tüyü görünce albatrosların uğursuzluk getirdiğine
inandıkları için hızla gemiyi terk eder. Albatros kendi serüvenini
yaşamaya devam ederken, Kaptan Cir de keşfettiği yeni adadaki
macerasına başlar.

Yazan: Mavisel Yener
Resimleyen: Anastasia Kurtuluş

Öne Çıkan
Özellikler
• Kurgu içinde albatros
kuşlarının yaşam döngüsü
ve özelliklerine dair verdiği
kıymetli bilgilerle belgesel
tadında bir okuma sunuyor.
• Kitap çevresel ve bireysel
farkındalıkları ön plana
alırken okurun merak,
serüven duygusunu
tetikliyor.
• İçerikte doğa sevgisi ve
saygısı, başka canlılarla
dünyayı paylaşabilme,
risk alabilme, hayvanlar
dünyasını biraz daha
anlamaya çalışma gibi
birbiriyle ilişkili bütüncül bir
süreç yansıtılıyor.

Roman, 80 sayfa
3. 4, 5. sınıflar

Etiketler: Cesaret, Gizem,
Hayvan Sevgisi, İyi ve Kötü, Serüven

Tartışma Soruları
1. Batıl inanç nedir? Kitapta hangi
batıl inanç ile karşılaşıyoruz? Batıl
inançların bir temeli var mıdır?
Bilimsel olarak kanıtlanmışlar mıdır?
2. Dünya’da keşfedilmemiş veya
keşfedilmeyi bekleyen başka neler
olabilir? Henüz keşfetmediğimiz bir
şeyler var mı?
3. Hayvanlar ve bitkiler arasındaki
etkileşimin doğaya katkıları nelerdir?
Onları doğanın vazgeçilmez parçaları
olarak düşünebilir miyiz? Neden?
4. Keşif gemisi, akıllıca bir plan
sayesinde kuşatılmaktan kurtuluyor.
Ülkeler ve insanlar arasındaki
anlaşmazlıklar, haksızlıklar akıllıca,
daha insancıl çözümlerle bir sonuca
bağlanır mı? Korku veya korkutmak
olmaksızın meseleleri çözmek
mümkün müdür?

Sınıf Etkinlikleri
1. Kuşların yaşam döngülerine dair
bir araştırma yapın. Bulduğunuz
bilgileri kuşların fotoğraflarıyla
da destekleyerek bir kuş albümü
oluşturun.
2. Dünya tarihini etkileyen büyük
keşifleri, “Keşif” ve “Kâşif” başlıklarının
altında bir sıraya bağlı olmaksızın
karışık bir şekilde karşılıklı olarak
listeleyin. Arkadaşlarınızla eşleştirme
oyunu oynayın.
3. Hayalî bir keşif gezisi planı
oluşturun. Neyi keşfedebileceğinizi,
seyahat rotasını, keşifte size eşlik
edecek kişilerin isimlerini, yanınıza
almanız gerekenleri listeleyin. Daha
sonra hayalî olarak keşfettiğiniz şeyin
özelliklerini, detaylarını yazın ve bir
resmini çizin.
4. “Bütün keşifler merakla başlar,”
sözünü açıklayan kısa bir kompozisyon
yazın.
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