Nanni Küçük Farenin Büyük Macerası
Çocuklara hayattaki amaçlarını sorgulatan,
gelecek üzerine düşündüren, doğru sorular sorulduğu zaman
mutluluğun hiç de uzakta olmadığını anlatan bir kitap
Konu:
Çiftlikle yaşayan fare Nanni’nin gayet olağan bir hayatı vardır: Her
gün yemeğini yer, etrafta gezinir ve sonra da uyur. Fakat günün
birinde yaşlı bir baykuşla tanışır ve hayatı bilge baykuşun sorusuyla
tamamen değişir. Böylece Nanni, zaman onu yaşlı bir fare hâline
getirmeden evvel hayattaki amacını keşfetmeye ve onun peşine
düşmeye karar verir. Bir gün çiftçinin traktörüne biner ve yolculuğu
başlar. Traktör, onu şehre götürür. Şehir, küçük fare Nanni için tam
bir karmaşadır. Kendini tehlikelerden korumak için konak, apartman
ya da dükkânlarda saklanır. Ama varlığı ne zaman fark edilse ya
kovalanır ya da bulunduğu yerler ilaçlanır. Yine bir gün güvenli bir
yer ararken başka farelerle tanışır ve onlarla arkadaş olur. Bir tiyatro
salonunda yaşamaya başlar ve hayatın amacını fark ettiği yer de
burası olur.

Yazan: Koray Avcı Çakman
Resimleyen: Zeynep Özatalay

Roman, 96 sayfa
2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Kendini Tanıma, Arkadaşlık,
Arayış, Cesaret, Serüven

Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• Amaç belirleme
sürecindeki çocuklar
için güçlendirici ve
cesaretlendirici bir anlatı.

1. “Acaba benim amacım ne?”
Nanni’nin sorduğu bu önemli soruyu
siz de kendinize sorun ve tartışın.
2. Yaşamın bir amacı olmalı mı? Bir
amaç sahibi olmanın olumlu veya
olumsuz yanları neler olabilir?

• Değişme ve değiştirme
isteği yaratan, dolayısıyla
da adaptasyon becerilerini
kuvvetlendiren bir kitap.

3. İnsanların dünyaya gelişlerinin
bir amacı var mıdır? Amaç önceden
belirlenmiş bir şey midir, yoksa özgür
iradeyle seçilebilir mi?

• Masalsı üslubuyla öne
çıkıyor. Okuması rahat,
keyifli ve yazarın dili
kullanma biçimleri
sade ve akıcı.

4. Sizce insanlar bir şeyleri
sorgulamaya başladıklarında, rahat
ettikleri, bildikleri alanlardan çıkıp yeni
deneyimlere daha açık hâle mi gelirler?

• Eğlenceli çizimleriyle,
çocukların okuma keyfini
ve merakını ikiye katlıyor.

5. Cesur olmak sizin için ne ifade
ediyor? Cesur insanlar nasıl
davranırlar?
6. Kitapta Nanni ile hamster Astor’un
arasında geçen konuşmayı temel
alarak, özgür olmanın anlamını
düşünün ve tartışın.

Sınıf Etkinlikleri
1. Hayatta yapmak istediğiniz neler
var? Örneğin, görmek istediğiniz
şehirler, gitmek istediğiniz yerler,
okumak istediğiniz bir kitap,
büyüyünce icra etmek istediğiniz bir
meslek var mı? Gelecekte yapmak
istediğiniz şeylerin, hedeflerinizin ve
hayallerinizin bir listesini yapın.
2. Listenize yazacağınız şeyleri önem
ve zamanlama sırasına göre dizin.
Bu amaçlarınızı gerçekleştirmek için
neler yapmanız gerektiğini belirleyin.
Amaçlarınızı gerçekleştirmek için
almanız gereken sorumluluklar veya
riskler var mı? Kendi listenizden
örnekler vererek bu soruyu sınıfta
arkadaşlarınızla tartışın.
3. Özgür olmak hakkında düşünce
üretmiş ünlü kişileri ve filozofları
araştırın ve özgürlük hakkında neler
söylediklerini derleyin.
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