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Roman / 152 sayfa

10+ YAŞ / 4, 5, 6, 7 ve 8. 
SINIFLAR

Temalar  
Denizcilik, Doğa, Hayatta kalma, 
II. Dünya Savaşı, İletişim, Japonya, 
Macera, Mücadele

Ana Temalar 
Sevgi, Toplumsal koşullar,  
Hayatta kalma mücadelesi, Savaş

Savaş Atı, Tekboynuzlara İnanıyorum, Kelebek Aslanı ve Kayıp Zamanlar 
kitaplarından tanıdığımız dünyaca ünlü İngiliz yazar Michael Morpurgo’dan, 
2000 “Red House Çocuk Kitapları” ve 2001 “Prix Sorcières En İyi Roman” 
ödüllü bir yaşama tutunma öyküsü…

“Bu sırada, tepede yelkenlere dolan rüzgârın sesini duydum. Şöyle 
düşündüğümü hatırlıyorum: Güvenlik kemerin takılı değil, üzerinde can 
yeleğin yok, bu yaptığın çok aptalca... Sonra ise, çığlık atmak için ağzımı bile 
açamadan, kendimi denizin buz gibi sularında buldum.”

İngiltere’de, ailesi ve köpeği ile birlikte sakin bir hayat süren 11 yaşındaki 
Michael’ın yaşamı mahallesindeki diğer arkadaşlarından farklı sayılmazdı. 
En büyük eğlenceleri hafta sonları baraj gölünde yaptıkları tekne turları 
olan ailenin huzuru evlerine gelen bir mektupla sarsıldı. Anne ve babası, 
çalıştıkları fabrikanın kapanması nedeniyle işsiz kalmıştı. Bir gün, babasının 
aklına çılgınca ve bir o kadar harika bir fikir geldi: Tüm birikimlerini 
kullanarak satın alacakları bir yelkenli ile dünya turuna çıkabilirlerdi, hem de 
hep birlikte! Peggy Sue adını verdikleri yelkenlileriyle denize açılan Michael 
ve ailesini daha önce hayal bile edemeyecekleri kadar macera dolu günler 
bekliyordu. Avrupa’dan Avustralya’ya uzanan seyirlerinde türlü tehlikelerle 
karşılaşan aile, pusuda onları bekleyen büyük felaketten ise tamamen 
habersizdi...

Yolculuk sırasında Michael bir anlık dalgınlık sonucu, kendini köpeğiyle birlikte 
denizin buz gibi sularında bulur. Ve böylece kitap, Robinson Crusoevari bir 
maceraya dönüşür.

Kensuke, yıllar önce Michael’la aynı kaderi paylaşarak adaya düşmüş yaşlı bir 
Japon’dur. Adada geçirdiği yıllar onu dış dünyadan tamamen soyutlamışsa 
da Kensuke hayata son derece bağlıdır. “Yaşam, yaşamak için iyidir,” der ve 
adada varolma biçimi, her gün hayatta kalmak için verilen bir mücadeleden 
çok daha fazlasıdır.

KİTABIN ÖZETİ

Çoksatan “Savaş Atı” kitabının yazarı Michael 
Morpurgo’dan modern bir Robinson Crusoe hikâyesi...
“Günlerin geçmesini bekleyerek hayatı harcayamazsın.  
Hayat, yaşamak içindir.”

“Bu harika bir kitap,
günümüzün Robinson Crusoe’su.”  
Wendy Cooling

“Büyüleyici bir macera.”  
THE TIMES

Ödüller

► 2003 Carnegie Madalyası  
    Finalisti
► 2004 Whitbread Çocuk Kitapları  
    Ödülü Finalisti
► 2004 Red House Çocuk Kitapları  
    Ödülü
► 2005 Blue Peter Yılın Kitabı  
    Ödülü
► 2005 Hampshire Kitap Ödülü
► 2008 Kaliforniya Genç Okur  
    Madalyası
► 2000 Red House Çocuk Kitapları  
    Ödülü
► 2001 Prix Sorcières (Fransa)
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4. SINIF-TüRKçe
Okuma:
2.5. Okuduklarını zihninde canlandırır.  
2.6. Okuduklarındaki duygusal ve abar-
tılı ögeleri belirler ve sorgular.
2.16. Okuduklarında gerçek olanla ha-
yal ürünü olanı ayırt eder. 
2.17. Okuduğu metindeki öznel ve nes-
nel yargıları ayırt eder.  2.26. Metinde 
ortaya konan sorunları belirler ve 
onlara farklı çözümler bulur.  29. Oku-
duklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve 
günlük hayattan örnekler verir. 

5. SINIF-TüRKçe
Sözlü İletişim, T5.1.7. Dinledikleri/izle-
dikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
T5.1.8. Dinlediklerini/izlediklerini özet-
ler.
Okuma, T5.2.1. Okuduklarının konu-
sunu ve ana fikrini/ana duygusunu 
belirler.
T5.2.5. Okuduğu metindeki kahraman-
ların özelliklerini belirler ve karşılaştırır
T5.2.7. Okuduklarındaki yönlendirici 
ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği 
fark eder.

6. SINIF-TüRKçe
Sözlü İletişim, T6.1.8. Dinledikleri/izle-
dikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
Okuma, T6.2.1. Okuduklarının konu-
sunu ve ana fikrini/ana duygusunu 
belirler.
T6.2.2. Metnin nesnel bir özetini yapar.

7 ve 8. SINIF-oRTAK KAZANIMLAR, 
TüRKçe
Okuma, 2.6. Anlatımın kimin ağzından 

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: SINIF ETKİNLİKLERİ

Michael’ın yerinde siz olsaydınız 
özgürlüğünüz için Kensuke’ye karşı 
çıkmayı göze alır mıydınız? Sebepleriyle 
birlikte açıklayın.

Sizce insanlar aynı dili konuşmadan da 
anlaşabilir mi? Bunun gerçekleşmesi 
için ne gibi koşullar gereklidir? 

Kensuke, savaştan değil, barıştan 
yana durduğu ve ailesinden kimsenin 
hayatta kalmadığını düşündüğü için 
adada kalmayı tercih etti. Bu durumu 
değerlendirin.

Kitabımız savaş döneminden izler 
taşıyor. Devletler haklarını kabul 
ettirmek için savaşabiliyorlar. 
Değişen dönem şartlarını ve bilimsel 
gelişmeleri göz önüne aldığımızda 
devletler günümüzde haklarını nasıl 
savunuyorlar?

Yazar Michael Morpurgo’nun “Savaş 
Atı” isimli kitabından uyarlama filmi 
sınıfta öğrencilerle birlikte izlenir. İzleme 
esnasında gerekli görülen yerlerde 
notlar alınarak bir film çalışma kâğıdı 
oluşturulur. Yazarla kurulan ilişki 
güçlendirilir.

Öğrenciler kendilerini Michael’ın 
yerine koyarak adadaki ilk süreçte 
nasıl hareket edeceklerini hayal eder 
ve hakkında bir kompozisyon yazar. 
(Tartışma ve Yazma Yöntemi)

Sınıfa bir savaş gazisi davet edilerek 
anılarının paylaşılması sağlanır. 
Öğrenciler ve konuk gazi arasında bir 
soru cevap etkinliği gerçekleştirilir. 
(Soru-Cevap Yöntemi)

Children’s Book Ödülü’nün sahibi Morpurgo 2003-2005 yılları arasında 
Çocuk Edebiyatı Elçiliği yapmış, dünyanın en ünlü çocuk ve gençlik 
kitapları yazarıdır. Pek çok dile çevrilen 100’ün üzerinde kitabı vardır. 
Savaş yıllarını İngiltere’de geçiren Morpurgo, öğretmenlik yaparken 
yazar olmaya karar verdi. Kitaplarından beşi filme alındı, ikisi televizyon 
dizisine uyarlandı. Çocuk edebiyatının elçilerinden sayılan Morpurgo, 
Booktrust Okuma Teşvik Vakfı’nın Onursal Başkanı seçildi. Kitapları; 
Smarties, Whitbread (Costa) gibi önemli ödüllere layık görüldü.

MICHAEL MORPURGO

yapıldığını belirler.  2.7. Olay, yer, za-
man, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla 
ilgili unsurları belirler.  2.10. Okuduk-
larındaki örtülü anlamları bulur.  2.12. 
Okuduklarını kendi cümleleriyle, krono-
lojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.  
2.21. Kendisini şahıs ve varlık kadro-
sunun yerine koyarak olayları, duygu, 
düşünce ve hayalleri yorumlar.  

6. SINIF-SoSYAL BİLgİLeR
Demokrasinin Serüveni, Kazanım 4. 
Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan 
haklarının gelişim sürecini analiz eder.
7. SINIF-SoSYAL BİLgİLeR
Birey ve Toplum - İletişim ve İnsan 
İlişkileri
1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen 
tutum ve davranışları fark ederek 
kendi tutum ve davranışlarıyla karşı-
laştırır.
2. İnsanlar arasında kurulan olumlu 
ilişkilerde iletişimin önemini fark eder.
Ülkeler Arası Köprüler
3. Küresel sorunların çözümlerinin ya-
şama geçirilmesinde kişisel sorumlulu-
ğunu fark eder.  4. Düşünce, sanat ve 
edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların 
ve tarihi çevrelerin ortak miras ögesi 
olarak yaşatılmasında insanlığın so-
rumluluğunun farkına varır.

8. SINIF-vATANdAŞLIK
6.1. Hak, özgürlük ve sorumluluk ara-
sındaki ilişkiyi fark eder.
6.2. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği 
durumlara ilişkin demokratik çözüm 
önerileri geliştirir.


