
Kendilerini ve yeteneklerini keşfetme çabasındaki iki farklı kuşun 
hikâyesini ele alan Kimi Uçar Kimi Koşar, azimden beslenen, esin 
verici bir büyüme hikâyesi. Rengârenk bir kuş ailesinin içinde 
dünyaya gelen küçük siyah kuş, yumurtadan çıktığında henüz 
kendi varlık sebebinin farkında değildir. Annesi gibi havada süzülüp 
özgürlüğün tadını çıkarabilmesi için öncelikle kanatlarına söz 
geçirebilmeyi öğrenmesi gerekir. Doğadaki diğer hayvanlarla 
birlikte bunun için denemeler yapar. Sınırlarını zorlar ama bir türlü 
başaramaz. Ta ki kendisinin on katı büyüklüğündeki bir başka 
kuşun yumurtasıyla karşılaşana ve doğru zaman gelene kadar. 
Kendilerini keşif sürecinde farklılıklarını kabullenmeyi öğrenen iki 
dost, özgüven, cesaret ve kararlılıkla her türlü zorluğun üstesinden 
gelinebileceğini göstererek yolculuklarına devam ederler.

Konu: 

Kimi Uçar Kimi Koşar
Büyüme ve farklılıklar temasını kabullenme, olgunlaşma kavramlarıyla 

ele alan, yaratıcılığa teşvik eden, görsel okuma becerilerini geliştiren, 
etkileyici bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Dikkat çekici resimleriyle 
farklılıkların zenginliğini, 
kendini tanımayı, büyüme 
ve olgunlaşmayı ele alıyor.

• Görsel okuma becerisini 
geliştiriyor, resim sanatına 
yönelik ilgiyi arttırıyor.

• Renklerin dünyası okuru 
kolayca hikâyenin içine 
sürüklüyor ve değişimin 
dinamik yolculuğuna 
çıkarıyor. 

• Sessiz kitap olması 
sayesinde her yaşa, her 
dile hitap ediyor, sınırları 
ve kısıtlılıkları ortadan 
kaldırıyor.

1. Farklı olmak veya farklı hissetmek 
nasıl bir şeydir? Farklılık kişinin içsel 
değeri midir yoksa toplumsal bir 
değer midir?

2. Değişim iyi bir şey midir? Kötü 
değişim olabilir mi? 

3. Etrafınızda farklı olduğunu 
düşündüğünüz insanlar var mı? 
Bu “farklı” kişiye insanlar nasıl 
davranıyor? Sizce nasıl davranılmalı?

4. Kitapta en beğendiğiniz resim 
hangisidir? Neden?

5. Olgunlaşma nedir? Olgun bir 
insanın davranışları nasıl olur? 

6. Sizce cesaret nedir? Kitapta 
hangi sahne size cesareti anlatıyor? 
Kendinizi en cesur hissettiğiniz ânı 
arkadaşlarınızla paylaşın.

1. Kimi Uçar Kimi Koşar’da resimlerle 
anlatılan hikâyeyi kitaba bağlı kalarak 
kendi cümlelerinizle yazın. 

2. Farklılık kavramını resmetmek 
isteseniz bu nasıl bir resim olurdu? 
Resminizi sınıf arkadaşlarınızla 
paylaşın.

3. Görsel okuma nedir? Görsel 
okumayla ilgili araştırma yapın ve 
bulduğunuz örnek görsel okuma 
materyallerini sınıfınızla paylaşın.

4. Başarmak istediğiniz bir şeyi 
düşünün. Bunun için nelere ihtiyacınız 
var? Bu düşüncelerinizi bir resim 
çizerek anlatın ve arkadaşlarınızla 
paylaşın. 

5. Arkadaşlarınızla kitap içerisinden 
bir resim seçin. Seçilen resim 
için hepiniz birer metin hazırlayın. 
Hazırladığınız metinleri karşılaştırın. 

Sessiz Kitap, 40 sayfa
Tüm Sınıflar  

Etiketler: Farklılıkların Zenginliği, Doğal Yaşam, 
Kendini Tanıma, Büyüme ve Olgunlaşma, 
Eleştirel Düşünme

Resimleyen:  Can Göknil
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