
Umut, yüzme maratonu için hazırdır. Plana göre ilk 100 turu Umut, kalan 100 
turu da iki arkadaşı yüzecektir. Ancak, arkadaşları havuza gelmez. Bitirdiği her 
turda Umut’un düşünceleri derinleşir, iç hesaplaşması berraklaşır. Belki de 
dostluklarında hatalar vardır... Umut, tek başına sürdürdüğü maratonda pes 
etmek üzereyken, yan taraftan ona bir yardım eli uzanır.

Havuzda Tek Başına
Cesareti odağına alan, gençlik, yaşlılık ve samimiyet gibi 
temalara odaklanan, azim ve tutkuyla örülü bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Yüzme sporuna ilgi duyan 
okurlara, havuzda geçen bir 
öykü okuma fırsatı sunuyor.
• Başkahramanın kendi 
tercihlerini sorgulaması; her 
turda yeni aydınlanmalar 
yaşaması, okuru da 
sorgulamaya yönlendiriyor.

1. Maraton kelimesi size neleri 
çağrıştırıyor? Hayatınızda neleri 
maraton olarak değerlendirirsiniz?
2. Yaşlılık dönemine gelmiş 
insanların neleri yapamayacağını 
düşünüyorsunuz? Neden?
3. Zorlandığınız bir şeyde ısrar etmek 
ya da ondan vazgeçmek arasında 
kaldığınızda, hangi ölçütleri kullanarak 
karar verirsiniz? 

1. Yüzme sporunun tarihini, nasıl 
profesyonel bir spor hâline geldiğini 
araştırıp bir sunum hazırlayın.

2. Profesyonel bir Türkiyeli yüzücüye 
ulaşıp kendisiyle söyleşi yapın. 
Sporcunun nasıl bir çalışma ve emek 
sonucunda başarıya ulaştığını, yüzme 
sporu hakkında neler düşündüğünü 
anlamaya çalışın. 

Roman, 56 sayfa
2, 3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Spor Kültürü, 
Kendini Tanıma, Mücadele, 
Dayanışma, Cesaret

Yazan: Michelle Magorian
Resimleyen: Peter Cottrill
Türkçeleştiren: H. Deniz Ülker

Nazlı’nın annesi eşinden yeni ayrılmış, işten çıkarılmış ve ekonomik darboğaza 
düşmüştür. Tüm bunlara tanıklık eden Nazlı, onu bir de kendi dertleriyle 
boğmamak için “sorun yok” diyerek, sıkıntılarını içine atmaya başlar. Kendi 
dertleri ile boğuşan Nazlı’nın imdadına, büyükannesi yetişir. Bu sayede Nazlı ve 
annesi, sorunların paylaşmadıkça büyüdüğünü ve dayanışmanın gücünü öğrenir. 

Elveda Patatesler
Aile ilişkileri ve ifade gücünün önemine değinen  
sevimli bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Sorunlara gerçekçi bir 
şekilde yaklaşıyor ve 
empati kurmanın önemine 
değiniyor. 
• Hayatta düzlükler kadar 
yokuşlar da olduğunu 
ve bunun normal bir şey 
olduğunu hatırlatıyor.

1. Duygularımızdan bahsetmek 
zor mudur? Neden bazı insanlar 
duygularını ifade etmekte zorlanır? 
Sınıfta tartışın.
2. Sizce büyükannenin, “patateslerden 
kurtulma yolu” işe yarar bir yöntem mi? 
Ne kadar gerçekçi bir çözüm? Siz böyle 
zor durumlarda ne yapıyorsunuz?

1. Sınıfta, sandalye ve sıraların yerini 
değiştirerek bir “güvenli daire”, yani 
herkesin önyargısız ve anlayışlı 
olacağı bir daire oluşturun. Herkes 
sorun yaşadığı veya aklına takılan bir 
konuyu gündeme getirsin. 
2. Bir yetişkinden, geçirdiği zor bir ânı 
ve bu ânı nasıl atlattığını anlatmasını 
rica edin. Daha sonra, öğrendiklerinizi 
sınıfta birbirinizle paylaşın ve tartışın. 

Roman, 64 sayfa
2, 3, 4, 5. Sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, Sorun Çözme, 
Yaratıcılık, Duygular, Sorumluluklar

Yazan: Pelin Güneş
Resimleyen: Gül Sarı
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