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Roman / 104 sayfa

8+ YAŞ / 2, 3 ve 4. SINIFLAR

Temalar  
Okuma sevgisi, Savaş, Efsaneler, 
Birlik, Toplumsal dayanışma

Ana Temalar 
Birey ve Toplum, Hayal Gücü, 
Kurumlar ve Sosyal Örgütler

Küçük Michael, kaldığı yatılı okuldan nefret ettiği için kaçar. Karşılaştığı 
yaşlı bir kadın, ona Bertie’nin ve onun kelebek aslanının hikâyesini 
anlatır. Bertie beyaz bir aslan yavrusu kurtarmış, ancak yatılı okula 
gitmek zorunda olduğundan aslanından ayrılmak zorunda kalmıştır. 
Aslan da sirke satılmıştır. Bertie bir gün o aslanı bulmaya karar verir. 
Yatılı okulundan gizlice kaçarak o zamanlar genç olan Millie’yle tanışır. 

Ancak 1. Dünya Savaşı çıkar ve bu sırada Fransa’da savaşan Bertie 
aslanına kavuşur. Millie’yle evlenip aslanı İngiltere’ye getirirler. Uzun yıllar 
yaşadıktan sonra ölen aslanın anısına, tebeşirden onun şeklini oyarlar. 
Bu oymanın üstüne konan yüzlerce mavi kelebek hareket ettikçe, aslan 
da sanki yaşıyormuş gibi görünür. Hikâyeyi dinleyen Michael okuluna 
döner ve burada Bertie’nin savaşta yaptığı kahramanlıkları öğrenir. Artık 
aslana o göz kulak olacaktır.

KİTABIN ÖZETİ

İngiliz çocuk edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael 
Morpurgo’nun kaleminden, Afrika’daki bir çiftlikten Fransa’daki 
bir sirke, oradan da İngiltere’ye kadar uzanan duygu ve yaşam 
yüklü bir yolculuğa eşlik etmeye hazır olun!

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

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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2. SINIF-TÜRKÇE 

Okuma,

2.21. Okuduğunu anlamlandırmada 

görsellerden yararlanır. 

Okuma

T2.2.1. Okuduklarının konusunu 

belirler.

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, 

ne zaman, nasıl, niçin ve kim 

sorularına cevap arar.

T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve 

medya metinlerinden ne anladığını 

ifade eder.

3. SINIF-TÜRKÇE

2. Okuduğunu Anlama

2.4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç 

bölümleri hakkında tahminlerde 

bulunur.

3. SINIF-HAYAT BİLGİSİ 

Benim Eşsiz Yuvam

B.3.44 Aralarındaki benzerliklere ve 

farklılıklara karşın bütün insanların 

aynı gezegeni paylaştıklarını 

fark ederek, daha iyi bir dünya 

yaratmak için her bireyin üzerine 

düşen görevleri olduğunu kavrar.

4. SINIF-SOSYAL BİLGİLER

3. Yaşadığımız Yer

3.4 Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri 

hakkında çıkarımlarda bulunurken 

çeşitli kültür öğelerinden yararlanır. 

8. Uzaktaki Arkadaşlarım

8.3 Kendisi ile başka bir toplumdaki 

yaşıtlarının günlük yaşamlarını 

karşılaştırır. 

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN  
BAZILARI: 

SINIf ETKİNLİKLERİ
Kitabın kapağına bakıp kitapla ilgili 
şu soruları yanıtlamaya çalışın. 
Daha sonra, kitabı okuduğunuzda ilk 
yanıtlarınızla karşılaştırabilirsiniz! 
1. Kitabın türü nedir? 
2. Kitabın hikâyesi sizce nerede 
geçiyor? 
3. Kitabın ana karakterleri kim? 
4. Hikâye nasıl ilerleyecek?

Kitabın öne çıkan temaları sizce 
nedir? Cesaret, yalnızlık, arkadaşlık 
temalarını ele alırsak, bunlar kitabın 
hangi bölümlerinde öne çıkıyor? 
Karakterlerin “cesur olduğu” ya da 
“yalnız hissettiği” zamanlar neler? 
Gruplara ayrılıp temaları tartışın.

Renkli kartonlardan kestiğiniz 
parçalara kendi kelebeğinizi çizin! 
Bu kelebek kanatlarına istediğiniz 
bir mesajı yazıp sınıf panosuna asın. 
Bakın bakalım arkadaşlarınız neler 
yazmış. 

Uçurtmanın hikâyede oynadığı rolü 
anlatabilir misiniz? Bertie ve Millie’nin 
tanışmalarına neden olmasına ek 
olarak, yaşamlarında nasıl bir öneme 
sahiptir? Bir arkadaşınızla eşleşip 

uçurtma yapabilir misiniz? Bunun 

için çıta, ip, makas, jelatin ve banta 

ihtiyacınız olacak.

Kelebek Aslanı ismi nereden geliyor? 

Kitapta yatılı okula gönderilen 

Bertie adlı bir çocuk anlatılıyor. 

Geçmişte kimi zaman çocukların 

yatılı okula gitmekten başka şansı 

olmayabiliyordu. Siz yatılı okulda 

okumak ister miydiniz? Yatılı okulda 

okuyan bir tanıdığınız var mı? Bunun 

eğlenceli ve zor olabilecek yönleri 

nelerdir?

Beyaz aslanlar çok nadirdir ve 

yalnızca Afrika’nın bir bölgesinde 

bulunurlar. Soyu tükenmekte olan 

hayvan ne demektir? Birkaç örnek 

verebilir misiniz?

Hayvanlar bir yerde kapalı tutulmalı 

mıdır? Bu kitapta anlatılanlarla 

karşılaştırdığınızda, artık hayvanlara 

daha farklı davranıyor muyuz? Neden 

kimileri hayvanları insanlara tercih 

eder?


