
İkiz Gezginler Yeşillikler Ülkesi'nde

Roman, 152 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Mücadele, 
Mizah, Savaş ve Barış, Kendini Tanıma

Yazan: Betül Avunç

İkiz Gezginler Güneş’in Sarayında

Roman, 72 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Yaratıcılık, Farklılıkların Zenginliği, Efsane ve 
Söylenceler, Eleştirel Düşünme, Doğaüstü Unsurlar

Yazan: Betül Avunç 

1. Parayı hangi medeniyet bulmuş? 
Sizce neden onlar bulmuş olabilir? 
Tartışın.  

2. Kral Midas’ın dileği gerçekleşiyor 
ve her tuttuğu altın oluyor; fakat 
öykünün sonunda Midas mutsuz 
oluyor. Sizce neden? Siz de Kral 
Midas’ınki gibi bir “ödül” ister 
miydiniz? 

3. Güneş’in dev heykeli, Antik Çağ’da 
hangi adaya dikilmiş? Bu heykel 
günümüzde herkesin tanıdığı hangi 
heykele esin kaynağı olmuş? 

4. Sizce mitoloji, tarihî bilgilerden 
hangi yönleriyle ayrılıyor? Aralarında 
nasıl farklılıklar olabilir? İki dalın 
kendine has farklılık ve benzerlikleri 
var mı? Tartışın. 

1. Anadolu’daki eski medeniyetleri 
biliyor musunuz? Bir araştırma yapın 
ve bu medeniyetleri tarihsel bir sırayla 
anlatın. 

2. Yaşadığınız kentin tarihî ve kuruluş 
mitolojisi hakkında neler biliyorsunuz? 
Yaşadığınız kentle ilgili bir araştırma 
yapın ve sonra da bunu bir ödev olarak 
hazırlayın. 

3. Yaşadığınız bölgenin genel 
özelliklerini anlatan bir kitapçık 
hazırlayın. 

4. Farklı gelenek ve görenekleri 
olan insan topluluklarını araştırın ve 
fotoğraflarını arkadaşlarınız ile paylaşın. 

5. Siz de ailenizle “mitolojik tatile” 
çıkın. Araba ile yol alın ve geçtiğiniz 
yerlerle ilgili araştırmalar yapın. 

Sınıf Etkinlikleri
Öne Çıkan 
Özellikler

• Efsaneler ve kahramanlar, 
ana hatları korunarak, sade 
bir dil ve akıcı bir anlatımla 
sunuluyor. 

• Karakterlerin, efsaneleri 
geçtikleri yerde anlatmaları 
ve dinlemeleri, okurların 
öğrenme sürecini anlama 
ve nasıl öğrenmeyi tercih 
ettiğine yönelik bir model 
oluşturuyor. 

• Okurlar Antik Çağ ve kent 
kültürünü birlikte keşfediyor, 
geçmiş ile bugün üzerine 
düşünme fırsatı yakalıyor.

Tartışma Soruları

İkiz Gezginler’in söylencelerle harmanlanmış gezilerinden yenisinde rota bu sefer 
yeşillikler ülkesi Bursa’yı göstermektedir. Mimarisiyle, taş döşeli sokaklarıyla yaşayan 
bir Osmanlı köyü olan Cumalıkızık’tan başlayıp, şifalı kaplıcalara uzanan bu gezide 
İkiz Gezginler’e Karagöz ile Hacivat’tan Kibele’ye, Herakles’den Hilas’a kadar pek çok 
mitolojik karakter eşlik eder. Tatilde edindikleri yeni arkadaşlarıyla birlikte kâh hayal 
perdesinde kâh gizli harada zamansız bir serüvene atılırlar.

Ege ile Peri, uykularının kaçtığı bir gece, en iyi dostları olan kitaplarla oyalanmaya karar 
verirler. Robinson Kruzo’nun, hatta Polyanna’nın fısıldadıkları şarkılar çok hoşlarına 
gitse de aslında aradıkları şey çok daha farklıdır. Canları daha önce hiç duymadıkları 
bir masal dinlemeyi çeker. Raftaki kitapların büyük dedesi Dönüşümler, ikizlerin bu 
çağrısına kulak verir. Yıllardır masal anlatmayan Dönüşümler, Ege ve Peri için göz 
kamaştırıcı bir sürpriz hazırlamıştır: İkiz Gezginler’i, Güneş’in sarayına çıkaracaktır.


