
Fırtına sonrası denizden kumsala vuran nesneler arasında altın arayanlar; 
anneler gününde annelerini sevindirmek için ev temizliğine ve yemek 
yapmaya kalkışan kardeşler; piknikçilerin verdiği yiyeceklerden ziyade onların 
sevgisini ve ilgisini isteyen köpekler; dayanışmanın ve değerlerin önemini 
anlatan aile büyükleri... Yedi öyküden oluşan kitap, hem eğlendiren hem de 
düşündüren bir çocukluk masalı.

Evşen, yazar olmayı hayal eden bir çocuktur. Bir gün, evlerinin yakınındaki küçük 
uçak pistinde, kırmızı renkli bir uçak görür. Pilotu ile arkadaş olur. Arkadaşı, 
onun yazar olabileceğine inanır ve okuması için ona kitaplar getireceğini söyler. 
Fakat bir gün, gelmeyiverir. Evşen onun tamamen gittiğini zanneder fakat iş 
öyle değildir; pilot, eşi hastalandığı için gelememiştir. Evşen’i uçağa bindirir. 
Evşen bir gün o uçak gezisini kitabında anlatacaktır. 

Altın Avcıları Plajda

Kırmızı Kartal

Dünyayla barışık olmayı ve sevgiyi ifade etmeyi anlatan  
kısa öykülerden oluşan eğlenceli bir derleme

Hayallerini gökyüzünde arayan ve umudunu asla yitirmeyen 
bir çocuğa dair, özgün ve duygusal bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

• Kitapta, değer vermenin ve 
sevgiyi ifade etmenin önemi 
anlatılıyor.
• İyi niyetli davranışların, 
sonunda başarısızlığa 
uğranılsa bile değerlerinden 
hiçbir şey kaybetmediğini 
vurgulayan anlatılara sahip.

• Umudun, dünyadaki belki 
de en iyi şey olduğunu 
vurgulayan metniyle, ödül 
kazanmış, iyimser bir öykü.
• Çocukların ne olursa 
olsun hayallerinin peşinden 
gitmeleri gerektiğini 
anlatıyor.

1. Anneler gününde annenize nasıl 
sürprizler yapıyorsunuz? Sınıfta 
tartışın.
2. Sevgiyi ifade etmenin çeşitli yolları 
vardır. Öykülerde yer alan karakterlerin, 
sevgilerini karşı tarafa nasıl ifade 
ettiklerini anlatın.
3. Gelecekte kaybolacağını 
düşündüğünüz meslekler ile ilgili 
beyin fırtınası yapın. 

1. Gelecekte ne olmak istediğinize 
karar verdiniz mi? Hedefinize ulaşmak 
için neler yapmanız gerektiğini biliyor 
musunuz? Tartışın.
2. Büyüklerinize çocukken hangi 
mesleği hayal ettiklerini ve 
çocukluk hayallerini gerçekleştirip 
gerçekleştiremediklerini sorun.
3. Sizce uçmak bir özgürlük sayılabilir 
mi? Nedenleri ile açıklayın.

1. Gazeteci olduğunuzu varsayarak 
“Karanfil Karantina’da” adlı öyküde 
geçen olaylardan bir haber yazısı 
oluşturun ve 5N1K ilkesini de 
unutmayın.

2. Fabrikaların kurulmasıyla birlikte 
ortadan kaybolan mesleklerle ilgili bir 
araştırma yapın. Bulduğunuz bilgileri 
arkadaşlarınızla paylaşın.

1. Eskiden radyolarda yayınlanan 
çocuk programlarını araştırın ve 
günümüzde neden artık yaygın 
olmadıklarına dair tahminlerde 
bulunup kısa bir kompozisyon yazın.

2. İçinde tiyatro oyunları olan, masallar 
anlatılan, çocuklar için bir radyo 
programı oluşturun ve bunu sınıf 
arkadaşlarınıza sunun.

Öykü, 120 sayfa
2, 3, 4. sınıflar

Öykü, 64 sayfa
2, 3. sınıflar

Etiketler: Üretim ve Tüketim,  
Aile İlişkileri, Duygular,  
Çevre Bilinci, Ev Yaşamı

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, 
Yaratıcılık, Hayal Gücü, Dayanışma,
Cesaret

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Uğur Köse

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Gül Sarı

288 - ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ




