
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Tüketim kültürünü 
eğlenceli bir yolla eleştiren, 
hem komik hem de ciddi  
bir öykü.

•  Ayrıntılı çizimleri 
sayesinde, ilginin hiçbir an 
kaybolmamasını sağlayan, 
zekice bir kurgusu var.

•  Tarihöncesi bir 
aileyi anlatıyor olsa da 
günümüzden hiç kopmuyor; 
okurun kendi ailesinde de 
gözlemleyip karşılaştırma 
yapabilmesini sağlayan 
detaylar mevcut.

1. Evde “olmazsa olmaz” diyeceğiniz 
teknolojik aletler hangileri? Neden? Bu 
aletler olmasaydı hayatınız sizce nasıl 
olurdu, ne yönde değişirdi? Sınıfta 
tartışın.

2. Sizce mutlu olmak için daha fazla 
eşyaya sahip olmamız gerekir mi? 

3. Tüketim ve tüketici deyince aklınıza 
ne geliyor? Bilinçli tüketici nasıl 
olmalıdır?

4. Sizce geçmişten bugüne 
yaşantılarımızda nasıl değişimler 
olmuş olabilir?

5. Teknoloji nedir? Ne işe yarar? 
Faydaları ve zararları hakkında 
tartışın.

6. Sizce ilk insanlar ne gibi teknolojik 
aletler kullanıyordu? Bizimkilerle 
karşılaştırıldığında ne gibi farkları 
vardı? Peki, o insanlar sizce mutlu 
muydu? Sınıfta tartışın.

1. Ailenizin tüketim alışkanlıkları 
hakkında kısa bir metin yazarak  
sınıfta sunum yapın.

2. İki adet “alışveriş listesi” hazırlayın: 
Biri, tamamen “temel” ihtiyaçlarınıza 
yönelik olsun, diğeri ise “lüks” 
ihtiyaçlarınıza. Aralarındaki farkı sınıfta 
tartışın.

3. Siz de Lolo gibi, tarihöncesinde 
yaşayan bir mucit olsaydınız, ilk önce 
neyi icat ederdiniz? Bir “icat” listesi 
yapın ve listedekileri önemlerine göre 
sıralayın.

4. Tarihöncesi insanların gelişimini ve 
evrimini araştırın ve kısa bir sunum 
hazırlayın.

5. İcat etmek isteyeceğiniz bir aletin 
resmini çizin. Bu alet ne işe yarıyor? 
Nasıl çalışıyor? Bu ayrıntıları da tek 
tek ekleyin.

Öykü, 40 sayfa
1, 2, 3. sınıflar

Etiketler: Üretim ve Tüketim, Aile İlişkileri, Sorun 
Çözme, Bilim ve Teknoloji, Merak ve Araştırma

Yazan ve Resimleyen: Eva Furnari
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu

İnsanların mağaralarda yaşadığı eski günlerde, Lolo Mucittaş adında 
bir adam vardır. Lolo, oldukça zeki, yaratıcı bir adamdır. 20 yaşına 
geldiğinde bir aile kurmak için Zizu ile evlenir, en güzel mağaralardan 
birine yerleşip mutlu mesut yaşamaya başlarlar; bir de oğulları olur: 
Finfo. Her şey yolunda giderken, mağaralarının kapısı olmadığını ve 
içeri soğukla beraber vahşi hayvanların da girdiğini fark ederler. Böylece 
Lolo, kapısı ve pencereleri olan bir ev yapar. Ve bundan sonra da kendini, 
aile hayatlarının konforu ve mutluluğuna adar; durmadan bir şeyler icat 
etmeye başlar: yatak, masa, gardırop, kıyafetler, sandalye, televizyon, 
mutfak gereçleri, çamaşır ve bulaşık makinesi, bilgisayar, araba... 
Ama bu konfor arayışı, zamanla büyük bir soruna dönüşür: Durmadan 
çoğalan eşyalar ve bunları icat etmeye harcanan vakit yüzünden, aile 
içindeki iletişim zarar görmeye başlayacaktır.

Bay Mucittaş ve Ailesi
Uzun zaman önce, tarihî çağlarda doğmuş ve birçok yaratıcı icada 

imza atmış olan Lolo adlı babanın ve ailesinin hikâyesi; ayrıca tüketim 
toplumuna dair, eğlenceli ve komik bir eleştiri

Konu: 
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