
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Evrensel konuları dramatik 
kurgularla buluşturarak 
okurları nefes kesici 
hikâyelere çeken Michael 
Morpurgo’nun hayal gücü 
sayesinde güçlenen, gerçek 
hâle gelen bir roman.

• Heyecan dolu kurgusu 
sayesinde okuru ilk 
sayfadan itibaren yakalıyor. 
Sürükleyici bir anlatıma 
sahip.

• Balinalar hakkında 
içerdiği bilgiler sayesinde, 
türleri tehlike altında olan 
hayvanlar konusunda okuru 
bilinçlendiriyor.

1. Sizce adadaki lanet gerçekten de 
doğanın bir intikamı olabilir mi? Yoksa 
bu bir tür batıl inanç örneği mi? 

2. Babası Gracie’ye, Kuşçu’yla 
konuşmamasını neden tembihliyor? 
Sizce bu konuda haklı mı?

3. Kuşçu’ya neden “kuşçu” deniyor? 
Bay Woodcock’un yeteneği tam olarak 
nedir? 

4. Söylentilerin doğurduğu önyargılar 
sizce ne kadar isabetlidir? Hakkında 
hiç bilgi sahibi olunmayan bir şeyi, 
yalnızca söylenenler doğrultusunda 
değerlendirmek doğru mudur? Tartışın. 

5. Sizce insanlar konuşmadan da 
anlaşabilir mi? Bunun gerçekleşmesi 
için ne gibi koşullar gereklidir?

6. Kitapta, çocuklarla Kuşçu arasındaki 
dostluğu nasıl yorumlarsınız? 
Sizce gerçek bir dostluk mu, yoksa 
mecburiyetten mi doğuyor? Tartışın.

1. Kitaptan uyarlanan filmi sınıfta 
hep birlikte izleyin. İzleme esnasında 
gerekli görülen yerlerde notlar alın ve 
sonunda, kitapla film arasındaki fark 
ve benzerlikleri karşılaştırın.

2. Kendinizi çocukların yerine koyarak 
Samson Adası’ndaki gecenizde nasıl 
hareket edeceğinizi hayal edin ve 
konuyla ilgili bir kompozisyon yazın.

3. Balinalar hakkında bir araştırma 
yapın. Dünyadaki yasadışı balina 
avlarını, soyları tükenen türleri 
inceleyin ve bu konuda bir yazı 
hazırlayın.

4. Kitabın geçtiği Scilly Adaları’nı 
araştırın. Sizce burası nasıl bir yer? 
Nasıl bir iklime sahip? Siz de aynı yerde 
geçen bir öykü yazın.

5. Yaşadığınız yerde ada varsa, oraya 
bir sınıf gezisi düzenleyin ve bir adada 
yaşamanın nasıl bir şey olacağını 
tartışın.

Gracie, 1914 yılında, Britanya’nın batı kıyısındaki küçük bir ada olan 
Bryher’da yaşayan bir çocuktur. Babası onu, adanın tuhaf ihtiyarı 
Kuşçu’dan uzak durması konusunda sık sık uyarır. Kuşçu, Samson 
Adası’ndaki bir tepede, bir kulübede tek başına yaşamakta olan, 
gizemli bir adamdır. Gracie’nin babası, onunla ilgili şok edici gerçekleri 
bilmekte ama kimseye anlatamamaktadır. Gracie ve arkadaşı Daniel, 
kendi yaptıkları, oyuncak bir gemi filosuna sahiptir. Fakat bir gün 
bunlar gölde açılır gider ve Daniel da Gracie’yi, Kuşçu’nun kulübesine 
gitmeleri gerektiği konusunda temin eder. Samson Adası’na açılan ikili, 
sislerin arasından geçerek kendilerini büyük bir gizemin ve maceranın 
ortasında bulur. Kuşçu hiç de tahmin ettikleri gibi biri değildir. Ayrıca, 
büyük bir fırtınadan sonra kıyıya vuran balinaya yardım etmeleri de 
gerekir ve bu, üçlünün arasındaki tuhaf ilişkiyi daha da güçlendirir.

Balinalar Geldiğinde
Savaşa giden bir baba, biri kız diğeri erkek iki çocuğun keşiflerle dolu arkadaşlığı, 

ada halkı tarafından dışlanmış kimsesiz bir ihtiyar ve adanın yıllardır  
çözülemeyen laneti çevresinde şekillenen gizemli bir hikâye
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