
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Büyük kitap harfleri, 
basit kelimeler ve kısa 
cümleler ile yazılmış, metni 
destekleyici, bol resimli 
sayfalar içeren bir seri.

• Yeni okurlar için 
pedagoglar eşliğinde 
hazırlanmış kitaplar.

• “Okuma seviyesi 1” 
olarak tanımlanan, 
okumayı öğrenme sürecini 
destekleyici, kolay 
anlaşılabilir ve eğlenceli 
kitaplar.

• 16 sayfalık bulmaca 
bölümü ile hem okumayı 
pekiştiriyor hem 
eğlendiriyor.

1. İlk kitapta Haylaz Adam’ın, Kaya’ya 
ismini Hügo olarak yazmasını 
önermesi sizce doğru bir davranış mı? 
Tartışın.

2. En çok hangi kitabı sevdiniz? Neden?

3. Kaya, okul gezisinde müze 
rehberinin yıllarca uğraşarak yaptığı 
roket maketini yıkıyor ve öğleden 
sonra yenisini yapmaya yardım etmek 
için müzeye geri döneceğini söylüyor. 
Bu Kaya’nın hangi yanını ortaya 
koyuyor? 

4. Siz olsanız Mercan’ın doğum günü 
partisi için ne hediye seçerdiniz? 
Neden?

5. Haylaz Adam’ı kimsenin görmüyor 
olması, Kaya’nın yaramazlıklarını 
açıklamak için bir bahane olabilir mi? 

6. Sizin de Kaya gibi uykusuzken, çok 
basit ama gerekli şeyleri unuttuğunuz 
oldu mu? Sınıfta paylaşın.

1. Haylaz Adam için ona şans 
getirecek bir dedektif kostümü 
tasarlayın ve renkli kalemlerle boyayın. 

2. Kitapların arkasındaki bulmacaları 
sınıf arkadaşlarınızla beraber çözün. 
Sonuçları karşılaştırın.

3. Haylaz Adam Okul Gezisinde 
kitabında, kibrit çöpünden yapılmış 
roketi yıkmaması için Kaya ve Haylaz 
Adam’ı adım adım yönlendirdiğiniz 
kısa bir liste oluşturun.

4. Dans etmenin güzel tarafını 
keşfetmek için dersin son on 
dakikasını, müzik eşliğinde dans 
etmeye ayırın. Dans etmek size neler 
hissettirdi sınıfta paylaşın.

5. Sınıfa bir müze rehberini davet edin. 
Rehber, sizinle müze kurallarını ve 
bu kuralların nereden geldiği ile ilgili 
anılarını paylaşsın. Daha sonra sınıfta 
bu kuralları ve sebeplerini tartışın.

Öykü, 56 sayfa x 5
1, 2. sınıflar

Etiketler: Arkadaşlık, Mizah, Büyüme ve 
Olgunlaşma, Okul Yaşamı, Kendini Tanıma

Yazan: Rudiger Bertram
Resimleyen: Heribert Schulmeyer
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal

Kaya’nın anaokulundan beri 
çok yakın bir dostu vardır: 
Haylaz Adam. Her çocuk 
gibi, Kaya da yaramazlık 
yapmaktan geri durmaz. 
Fakat bu yaramazlıkların tek 
sorumlusu Haylaz Adam’dır! 
Kaya’ya şeker külahından 
şapka yaptırır; müze rehberinin 
şaheserini yanlışlıkla yerle bir 
eder, okulda dedektiflik peşinde 
koşar, gazeteye haber olur ve 
yaratıcı taktiklerle futbol maçını 
unutulmaz kılar. 

Haylaz Adam SERİSİ
“Küçük Yıldızlar” dizisinde yerini alan ve okumaya yeni başlayan çocuklar için 

özel olarak hazırlanmış seri, güçlü üslubu ve ahlaki değerleri vurgulayan metni ile 
çocuklara ilk okuma serüveninde, beş eğlenceli kitapla eşlik ediyor.

Konu: 

- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ 281

1967 yılında 
doğdu. Henüz 13 
yaşındayken bile 
ileride bir gün 

kitaplar yazacağını biliyordu. 
Tarih, ekonomi ve Alman dili 
edebiyatı eğitimi aldı. Dizi 
senaryoları yazdı; gazetecilik 
yaptı. İlk kitabı reddedildi; ama 
sonra, 2005 yılında basıldı. O 
günden beri çocuk kitapları 
yazmaya devam ediyor.

Rudiger 
Bertram

Serideki kitap sayısı: 5




