
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Sıradışı yetişkinlerle 
meraklı çocukları farklı 
ortamlarda buluşturarak, 
meslek seçimi ve kırsal-
kentsel yaşam üzerine 
okurlarını düşünsel bir 
yolculuğa çıkarıyor.

•  Tüketmeden, elimizdekileri 
değerlendirip üretmeye 
teşvik ediyor.

•  Yaratıcılık ve hayal gücü 
kavramlarına odaklanırken, 
mizahi unsurlarla okumayı 
daha keyifli hâle getiriyor.

• Aynı ülkede dahi olsa 
farklılıklar teşkil eden 
özellikleri bir araya getiriyor, 
birbirleriyle barıştırıyor.

1. “Altın Kavun” adlı öyküde, 
yurtdışından getirilen bir meyve 
var. Köylülerin bu meyve ile ilgili 
yaşadıkları olumsuz durum nedir? 
Neden böyle bir sorun çıkıyor ortaya?

2. Evinizde yer alan teknolojik aletleri 
düşünün. Onlar olmasaydı hayatımız 
nasıl olurdu, onların yerine neleri 
kullanırdık? Teknoloji olmadan hayat 
sizce daha iyi mi olurdu, yoksa daha 
kötü mü?

3. “Tüketim çılgınlığı” lafından ne 
anlıyorsunuz? Sizce sürekli her şeyi 
satın almak doğru mu?

4. Büyüyünce hangi işi yapmak 
istediğinizi düşündünüz mü? Bunu 
düşünüp karar verdiyseniz, hangi 
etmenlere göre karar verdiniz?

5. “Korkuluğun” ne olduğunu biliyor 
musunuz? Daha önce hiç korkuluk 
gördünüz mü?

1. Kitaptaki öyküde atık maddeler 
değerlendirilip bir tarihî eser modeli 
hazırlanıyor. Siz de evinizdeki veya 
okulunuzdaki atık maddeleri nasıl 
değerlendirebileceğinize dair yaratıcı 
projeler hazırlayın ve bunları hayata 
geçirin.

2. Kitapta Cenk, hayatında ilk defa 
sahafa gidiyor. Peki siz daha önce 
sahafa gittiniz mi? Eğer gittiyseniz, 
sahaf ile ilgili deneyim ve gözlemlerinizi 
yazın. Gitmediyseniz, birkaç 
arkadaşınızla birlikte bir sahafa gidin  
ve gözlemleyin.

3. İlginç bulduğunuz meslekler 
ve çalışma alanları var mı? Bu 
mesleklerle ilgili bilgi toplayın ve 
arkadaşlarınızla paylaşın.

4. Yaşlanınca nasıl biri olacağınızı hayal 
edin ve bu konuyla ilgili tahminlerinizi 
yazın. 
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Yazan: Koray Avcı Çakman

Cenk, şehir yaşamına yabancı dedesi ve babaannesinin köyden 
gelip onlarda kalmasından dolayı çok mutludur. Dedesiyle birlikte 
geçirdiği zamanlarda sahaflar ve ciltçilerle tanışır, yağmurda 
sırılsıklam olmuş bir köpeğe yardım eder. Dedesinden öğrendiği 
yeni bir şey daha vardır: Yeniye sahip olmaya her zaman gerek 
yoktur; eski, yeniden kullanılabilir ya da bir şekilde değerlendirilebilir. 
Dedesi, Cenk’e, atık malzemelerden nasıl bir tarihî eser modeli 
yaratılabileceğini gösterir. Dedesi ve babaannesi köylerine geri 
dönünce bu defa da Cenk ve kardeşi onları ziyarete gider. Tabii, 
şehirde alışık oldukları televizyon ve bilgisayar oyunları köyde 
yoktur. İşte bu noktada dedeleri devreye girer ve gerek uçurtmadan 
yaptıkları uçan daireler gerekse renkli karşılama törenleriyle, 
çocukların hayatına renk katar. 

Dedemin Uçan Dairesi
Hayatla ilgili derin konuları mizahi bir dille anlatırken geçmiş ve 
gelecek üzerine ciddi şekilde düşündürmeyi de ihmal etmeyen bir 

öykü kitabı

Konu: 

228 - ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ




