
UZAY GüZELİ

Yazan: Ayla Çınaroğlu
Resimleyen: Oğuz Demir

Öykü / 64 sayfa 

8+ YAŞ / 2 ve 3. SINIFLAR

Temalar  
Güzel ve çirkin, İletişim, Farklılıklar,  
Diller, Kavramlar 

Ana Temalar 
Sağlık ve Çevre, Sevgi,  
Değerlerimiz

Bora, halası ve kedisi, evde yalnız kaldıkları bir akşam uzaylılar tarafından 
kaçırılır. Önce çok korkup uzaylıların niyetinin dünyayı ele geçirmek olduğunu 
düşünseler de sonradan korkuları yersiz çıkar. İnsanları anlamak isteyen 
uzaylılar onlara bir soru sorar: “Güzel nedir, çirkin nedir?” Dünyanın en güzel 
şeylerini getirmek ve onlara bu kavramı anlatmak için tam bir ay süreleri 
vardır…

Usta yazar Ayla Çınaroğlu’nun sade bir dille anlattığı bu öykü, çocukları 
güzel ve çirkin kavramları üzerine düşünmeye çağırıyor. Bu kitabı okuyan 
çocuklar sanat, estetik, Dünya’nın Yedi Harikası, fiziksel-içsel güzellik, fayda 
ve iyilik gibi kavramları yaşlarına uygun bir seviyede tartışabilecek, felsefi 
düşünmeye ilk adımlarını atabilecekler.

KİTABIN ÖZETİ

OKUMAYI SEVİYORUM DİZİSİ, çocuk yazınımızın değerli ustalarından 
Ayla Çınaroğlu’nun okumayı yeni öğrenen ve okuma becerilerini 
güçlendiren çocuklardan başlayarak 2 ve 3. sınıflar için uygun, 
sade dille yazılmış öykülerinden oluşuyor. Bu öyküler çevre, sanat, 
hayvanlar, aile gibi temalarla, iyi-kötü, farklılıklar, iletişim gibi 
kavramları ele alarak çocukların sözcük haznelerini geliştirirken 
düşündürtüyor.

Ödüller

► 2008 IBBY Andersen Ödülü Adayı

►  2006 IBBY Yazın Onur Listesi

► 1998 Kültür Bakanlığı En İyi  
    Tasarlanmış Kitap Yarışması  
    İkincilik Ödülü

► 1998 Kültür Bakanlığı En İyi  
    Tasarlanmış Kitap Yarışması  
    Üçüncülük Ödülü

► 1979 Kültür Bakanlığı Çocuk  
    Yapıtları Yarışması İkincilik Ödülü
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2. SINIF - TÜRKÇE

Okuma 

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne 

zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına 

cevap arar.

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri 

öğrenir.

2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya 

metinlerinden ne anladığını ifade eder.

2. SINIF - HAYAT BİLGİSİ 

Ben ve Okulum

2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.

2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.

3. SINIF - TÜRKÇE 

Okuma

5.11. Sorgulayıcı okur. 

5.12. Metindeki anahtar kelimelerle 

çalışma yapar.

3. SINIF - HAYAT BİLGİSİ 

A.1.18. Arkadaşları ile benzer ve farklı 

yönlerini fark eder.

A.2.14. Arkadaşları ile farklılıklarının 

doğal olduğunu kabul eder.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN 
BAZILARI: 

SINIf ETKİNLİKLERİ
Kitapta uzay gemisi ve uzaylılar nasıl tarif ediliyor? Uzaylıları kimse göremese de kedi 

Minnoş görüyor. Hayalinizdeki uzaylıyı ve uzay gemisini çizebilir misiniz?

Uzaylıların, dünya ve insanlarla ilgili anlamadıkları özellikler neler? Sizce neden 

dünyamızı “karmaşık ve düzensiz” buluyorlar?

Bora’nın halası, uzay gemisinde uzaylıların dilinden konuşmak isterken bazı kavramların 

karşılıklarının olmadığını fark ediyor. Sizce neden? Dünyada konuşulan diller arasında 

da böyle farklılıklar var mıdır? Bir dilde olup başka bir dilde olmayan kavramları 

araştırıp bunlara örnek verebilir misiniz?

Uzaylılar, Bora ve halasından, dünyanın en güzel şeylerini istiyorlar. Siz olsaydınız nasıl 

bir liste yapardınız? Sizce halanın listesi mi yoksa Bora’nın listesi mi daha iyi? Bora’nın 

annesi ve babasının saydıkları “güzeller” de değişiyor. Neden güzellik kavramı herkese 

göre farklıdır?

1971 yılında Denizli’de doğdu. Anadolu 
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Grafik Bölümünü bitirdi. 1993’ten 
bu yana çeşitli yayınevleri, ajans ve 
dergilerde, illüstrasyon, karikatür ve 
çizgi roman çalışmalarına devam ediyor. 

OĞUZ 
DEMİR

Ayla Çınaroğlu, 1972’den bu yana 
çocuklar için yazmaya ve kitaplarını 
resimlemeye devam ediyor. Türkçe 
ders kitaplarında eserlerine yer verilen 
Çınaroğlu, 2006’da ÇGYD (Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği) önerisiyle 
IBBY (International Board on Books for 
Young People) Yazın Onur Listesi’nde 
yer almıştır. 2007 ilkbaharında Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi’nde adına özel 
bir sempozyum düzenlenmiştir.

AYLA 
ÇINAROĞLU

Ayla Çınaroğlu ile
“Uzayda Bir Gezinti”
kompozisyon çalışması / 
söyleşi etkinliği
Tudem Yayın Grubu
Etkinlik Rehberi’nde.


