
Yirmi kısa öyküden oluşan 
kitap, bir baba-oğul ilişkisinin 
kesitlerinden oluşuyor. 
Öykülerin her biri, küçük Paul 
ile babasının gündelik hayatta 
karşılaştıkları ilginç olaylara ve 
beraber kazandıkları yaşam 
deneyimlerine odaklanıyor. 
Ebeveynle vakit geçirmenin 
gitgide nadirleştiği günümüz 
dünyasında, Paul ve babası, 
öyküler boyunca birlikte 
yaşayarak birlikte öğreniyor. 

1977’de 
Almanya’da 
doğdu. Berlin’de 
Alman Dili ve 

Edebiyatı eğitimi aldı. Çocuk 
kitapları yayımlayan çeşitli 
yayınevlerinde editörlük yaptı. 
Çocuklar için kısa öyküler ve 
resimli kitaplar yazdı. Hâlen 
Almanya’da yaşıyor ve yazarlığa 
devam ediyor.

Her Gün Yeni Bir Macera
Çocukların sadece anneyle sosyalleşmesine yönelik kalıp yargıları kıran 

ve sımsıcak bir baba-oğul ilişkisiyle bunları tam tersine çeviren,  
samimi ve eğlenceli bir öykü kitabı

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Gündelik yaşamınızda, birlikte en 
fazla vakit geçirdiğiniz ebeveyniniz 
kim? Babanızla birlikte ne sıklıkta 
vakit geçirebiliyorsunuz? 

2. Babanızla, yalnızca ikinizin olduğu 
etkinlikler planlıyor musunuz? İkinizin 
birlikte paylaştığı ortak hobiler var mı? 
Neler? Sınıfta paylaşın.

3. Kitapta Paul ile babası bir müze 
ziyareti gerçekleştiriyor ve orada 
dinozorları görüyorlar. Siz dinozorlar 
hakkında ne biliyorsunuz? En 
sevdiğiniz dinozor türü hangisi?

4. Paul ile babasının yaptığı gibi siz 
de babanızla birlikte anneniz için bir 
doğum günü pastası yapmak isteseniz, 
nasıl bir tarif tercih ederdiniz? Tarifinizi 
arkadaşlarınızla paylaşır mısınız?

5. “Fresilya” öyküsünün ismi nereden 
geliyor? Siz de buna benzer kelime 
oyunları yapabilir misiniz?

1. Babanızdan öğrendiğiniz ilginç 
bilgilerin bir listesini yapın. Sizin için 
en ilginç olan bilgi hangisi? Bunun 
hakkında kısa bir sunum hazırlayın ve 
sınıfta paylaşın.

2. Kitapta Paul, morali bozuk olan 
ve işe gitmek istemeyen babasını 
keyiflendirmenin yollarını arıyor. Siz de 
babanızın nelerle mutlu olabileceğini 
düşünüp bu konu hakkında bir 
kompozisyon yazın.

3. Babanızla birlikte yaptığınız ev işleri 
var mı? Bu ev işlerini tasvir eden bir 
poster çalışması yapın, ardından da 
sınıf panonuza asmak üzere okula 
getirin.

4. Babanızla yapmaktan hoşlandığınız 
herhangi bir etkinliği aklınıza getirin. 
Ardından neden bu etkinliği birlikte 
yapmayı sevdiğinizi düşünün ve 
babanıza, birlikte vakit geçirirken nasıl 
hissettiğinize dair bir mektup yazın.
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• Çocukların babayla 
sosyalleşmelerinin hem 
eğlenceli hem de çocuk 
gelişimi açısından gerekli 
olduğu okura aktarılıyor.

• Öğrenmek, hastalık, 
sağlık, yemek, diş ve vücut 
bakımı gibi gündelik hayatın 
en vazgeçilmez temaları, 
çocuklara keyifli öyküler 
aracılığıyla tanıtılıyor.

• Anneye yüklenen çocuk 
bakımına babayı da ortak 
eden bu öyküler sayesinde 
çocuklar, sorumlulukların 
daha eşit paylaşıldığı bir 
dünyayı hayal edebiliyor.
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