
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Çocukların dünyasında 
kemikleşmiş bazı olumsuz 
alışkanlıkları gündeme 
taşıyan, günceli yakalayan 
ve doğru sorulara parmak 
basan bir öykü kitabı.

•  Gündelik hayata dair 
eleştirel bir pencere açıyor 
ve farkındalık yaratıyor.

•  Mizahi bir dille, çocukların 
ağzından anlatılan 
öyküler sayesinde okurlar 
karakterlerle kolayca 
özdeşleşebiliyor.

•  Eğlenceli, karikatürize 
resimleri sayesinde kitabın 
akılda kalıcılığı artıyor.

1. Öykü ile masal türleri arasındaki 
farklılıklar nelerdir? Her iki türe de 
örnekler verin.

2. Kitapta en çok hangi öyküyü 
sevdiniz? Neden? O öyküde anlatım 
mı daha çok hoşunuza gitti, yoksa 
karakterler mi?

3. Geçmişteki insanların hangi evlerde, 
nasıl yaşadıkları ile ilgili araştırmalar 
yapın ve günümüz evleri ile kıyaslayın. 

4. “Matematik Korkum” adlı öyküden 
yola çıkarak matematik ve müzik 
notaları arasında nasıl bir ilişki var, 
açıklayın.

5. Yerli malı haftasının ne olduğunu 
biliyor musunuz? Böyle bir haftaya 
sizce neden gerek var? Sınıfta tartışın.

6. Sizce insanlık olarak teknolojiyi 
kullanma konusunda abartıya kaçıyor 
muyuz? Tartışın.

1. Siz de kitaptaki gibi başınızdan 
geçen bir olayı öykü hâline getirip 
yazın. 

2. “Galapagos Amca” adlı öyküde, 
Galapagos kaplumbağaları ile ilgili 
ilginç bilgiler ediniyoruz. Siz de ilginç 
olduğunu düşündüğünüz canlılar 
ile ilgili bilgi toplayın ve topladığınız 
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın.

3. “Şiirsiz Hayat” adlı öyküde Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini okudunuz. 
Sevdiğiniz şairlerin şiirlerini 
arkadaşlarınızla paylaşın ve onlarla 
ilgili analizler yapın.

4. Geçmişteki beslenme alışkanlıkları, 
yaşam tarzı ve koşulları ile ilgili 
araştırmalar yapın. Araştırmanızı 
fotoğraflarla destekleyin.

5. Sınıfta, “teknolojinin sunduğu 
bütün imkânlara gerçekten ihtiyaç var 
mıdır?” konulu bir tartışma oturumu 
gerçekleştirin.

Öykü, 144 sayfa
3, 4, 5. sınıflar
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Ödev olarak, başlarından geçen bir olayı öyküleştirmeleri istenen 
öğrenciler, yazdıkları öykülerde pek çok farklı sosyal konuya el atar; 
böylece, ortaya on beş farklı öykü çıkar. Kitapta, beslenme ve tüketim 
alışkanlıklarımız, doğadan kopup şehrin dönüşüm süreçlerine nasıl 
dâhil olduğumuz gibi konular mizahi bir anlatımla kendilerine yer 
bulur. Öykülere dâhil olduklarını bilmeyen ebeveynler, komşular ve 
diğerleri de oldukça ilginç ve renkli karakterler ortaya koyar. Kalabalık 
bir kuaför salonunu mesken tutan astronot teyzeler, ürettikleri 
teknolojiyi kullanmayıp taş devrinden kalma telefonlarla idare eden 
Özjapongiller, yerli malı haftasını hamburgerle kutlayan uçarı veliler, 
beş yıldızlı bir tatil köyünün ritmine ayak uyduramayıp yorgunluktan 
bitap düşen iki kardeş, anne-babalarının bitmek bilmez borçlarını 
miras edinmek istemeyen dertli çocuklar... Kitap, öykülerin ışığında, 
çocukların dünyasına bir kapı aralıyor. 

Beş Yıldızlı Ev
Mizahi öyküleriyle hayal kurmanın önemini yücelten,  

hayatı eğlenceli bir oyuna dönüştüren, içi içine sığmayan öyküler
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