
Ailesinin taşınma fikrine büyük tepki gösteren ve öfkeyle evden 
fırlayan Danny, önüne bakmadan koşarken, dev bir inşaat 
çukuruna düşer. Bu dev çukurda, yanında okul çantasından başka 
bir şey yoktur. Düşünceler içerisindeyken, çukuru paylaşacağı 
şair ve filozof köstebek çıkar ortaya. Şimdi sakin olma ve 
durumu değerlendirme zamanıdır. Görünüşe göre çukurdan 
kendi imkânlarıyla çıkma ihtimali de yoktur. Çantasındaki tahıllı 
gofretler ve birkaç kuru üzümle karnını doyuran, çöp torbasına 
delikler açarak kendine tente yapan Danny’nin, bu çukurdan ve 
akıllı dostu köstebekten öğrenecek şeyleri vardır. O hâlde, biri 
onu bulana kadar burada bekleme ve yaşadıkları üzerine filozof 
köstebekle birlikte düşünme zamanı… Bakalım Danny, çukurdan 
nasıl kurtulacak?

Bu İşte Bir Köstebek Var
Aile arasındaki iletişimin ve sakinliği koruyarak sorun 
çözebilme yetisinin önemi üzerine yazılmış, komik ve 

düşündürücü bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Felsefeye yer veren alt 
metni sayesinde öğretici bir 
kurguya sahip.

• Edebi açıdan zengin bir 
kitap.   

• Hayal gücü ve gerçekler 
arasındaki bağı güçlü 
tutuyor.   

• Büyüme gerçeğine dikkat 
çekerken mizahı elden 
bırakmıyor. 

• Problem durumu 
çözmenin yollarına 
değiniyor.  

• Kötü durumlara olumlu 
tarafından bakmanın 
önemini anlatıyor.

1. Siz de taşınma haberine Danny 
kadar çok öfkelenir miydiniz? Neden?

2. Aile fertlerinin, Danny’yi kendileri 
kadar yaratıcı biri olarak görmemesi 
konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu 
doğru bir yaklaşım mı?

3. Köstebek, çukurda kaldığı sürece 
Danny’ye hayatla ve aile kavramı ile 
ilgili neler öğretti? 

4. Öfke kontrol edilebilir bir şey mi? 
Eğer öyleyse, nasıl?

5. Çukurdan çıktıktan sonra, Danny’nin 
taşınmakla ilgili fikri neden değişiyor?

6. Kitapta en sevdiğiniz bölüm hangisi? 
Neden?

7. Aile arasında verilecek önemli bir 
karar olduğunda, bunu ailenin her 
ferdine danışmak neden önemlidir? 
Aksi yapıldığında ne hissedersiniz?

1. Herkes öfkelendiği zaman 
yaptığı şeyleri, adım adım listelesin. 
Daha sonra sınıfta öfke kontrol 
yöntemlerinizi birbirinizle paylaşın. 
İleride öfkelendiğiniz zaman bu 
yöntemlerden birini uygulamayı 
deneyin. Bakalım hangisi size daha 
çok hitap ediyor?

2. Danny’nin yaptığı gibi, sırt çantanızın 
içindekileri çıkartın. Bir çukura 
düştüğünüzü hayal edin. Çantanızdan 
çıkan şeylerle nasıl bir plan yapardınız? 
Bir sunum yapın ya da kısa bir 
doğaçlama sergileyin.

3. Köstebeğin, Danny’nin hayatındaki 
etkisini ve ona öğrettiklerini araştıran 
ve inceleyen kısa bir kompozisyon 
yazın. Düşüncelerinizi kitaptan 
örnekler ile desteklemeyi ihmal 
etmeyin. 
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