
Lewis Carroll’ın yazdığı, Güzin Öztürk’ün yeniden anlattığı dünyaca 
ünlü klasikte, ablasıyla beraber nehir kıyısında otururken uykuya 
dalan Alis, rüyasında gördüğü telaşlı bir beyaz tavşanı takip 
ederek tuhaf mı tuhaf bir dünyaya adım atar. Minicik kapılardan 
geçebilecek kadar küçülüp aynı zamanda evlere sığamayacak 
kadar büyüdüğü bu acayip dünyada Tavsiyeci Tırtıl’dan sürekli 
sırıtan Kediye, çay partisinde tanıştığı Şapkacı’dan kelle uçurmaya 
meraklı koca kafalı Kraliçe’ye ve onun iskambil kâğıtlarından 
muhafızlarına kadar birbirinden değişik ve ilgi çekici karakterlerle 
karşılaşır. Başından türlü maceralar geçen Alis, bir daha eve 
dönüp dönemeyeceğini düşünürken sonunda kendini bir duruşma 
salonunda zanlı olarak bulur. İskambil kâğıtları etrafını sarmıştır ki 
hiç beklemediği bir şey olur.

Alis Harikalar Diyarında
Çocukları dünya klasiklerinin en güzellerinden biriyle tanıştıran 
ve hayal güçlerini geliştirmeye yardımcı olacak sürprizlerle dolu 

bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Dünya klasikleri arasında 
yer alan Alis Harikalar 
Diyarında’yı karakter 
anlatıcı olarak bu kez 
Alis’in gözünden anlatan, 
Türkçenin doğal söyleyiş 
özelliklerine özen gösterilen 
bir yeniden anlatım 
olmasıyla öne çıkıyor. 

• Çocukları daha fazla hayal 
kurmaya, yaratıcı fikirlerini 
dile getirmeye yönlendiren, 
ayrıca okumaya isteksiz ya 
da okuma zorluğu yaşayan 
çocuklara kitapların tıpkı 
rüyalar gibi bambaşka 
dünyalara kapı açtığını ve 
kapıları aralamanın o kadar 
da zor olmadığını gösteren 
eğlenceli bir kitap.

1. Neden rüya görürüz sizce? 
Rüyalarımız ile duygusal durumumuz 
arasında nasıl bir ilişki var? Hayvanlar 
da rüya görür mü? 

2. Rüyaların en temel özellikleri nedir? 
Bu hikâyede rüyaların hangi özelliklerini 
görmek mümkün? Alis’in rüyasında en 
çok ilginizi çeken olay hangisi? 

3. Sizce Alis’in harikalar 
diyarındakilerle ilişkileri nasıl? 
Siz Alis’in yerinde olsaydınız ne 
yapardınız? Sizce Alis’e verilen 
tavsiyeler gerçekten işe yarar mı? 

4. Siz de Alis gibi büyüyüp 
küçülebilmek ister miydiniz, neden?

5. Harikalar diyarındaki karakterler 
içinde en çok hangisini sevdiniz, 
neden?

1. Siz de gördüğünüz ve çok 
etkilendiğiniz bir rüyanızı yazarak ya 
da resmederek sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşın.

2. Çılgın Şapkacı’nın, “‘İçtiğimi 
seviyorum’ demek ile ‘sevdiğimi 
içiyorum’ demek aynı şey 
değil” sözünden ne anladığınızı 
arkadaşlarınızla tartışınız. 

3. Rüyaların bilimsel açıklaması 
hakkında araştırma yapıp bir sunum 
hazırlayın. 

4. Hikâyenin Alis’in gözünden 
anlatılmasının nasıl bir farklılık 
yarattığını sınıfta arkadaşlarınızla 
tartışın. 

5. Bu hikâyede olduğu gibi, 
anlatılanların rüyaya dayandığı ya da 
sanatçının rüyadan esinlendiği başka 
hangi kitaplar, filmler, sanat eserleri 
var araştırınız. 
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