
Ekin, telgraf dağıtıcısıdır. Bu görevin en önemli kuralı, telgrafları okumamak, 
insanların özel yaşamlarına karışmamaktır. Günün birinde, aldığı haberlerle 
sarsılan yaşlı kasabalıyı gören Ekin ikilemde kalır: Neler olup bittiğini anlayıp 
yaşlı adama yardım edebilmek için telgrafa göz atmalı mıdır, yoksa kurallara 
uyup yaşananlara seyirci mi kalmalıdır?

Büyülü Telgraf
İletişim biçimleri, meslek prensipleri ve duygular üzerine 
kaleme alınmış, etkileyici bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Eski ve yeni haberleşme 
araçlarını, değişen iletişim 
biçimlerini tartışmaya 
olanak sağlıyor.
• Yetişkinlerin, içinden 
çıkamadıkları konularda, 
bazen çocukların çözümler 
üretebileceğini gösteriyor.

1. Ekin’in yerinde siz olsaydınız ne 
yapardınız? Yaşlı adama yardımcı 
olmak için nasıl bir yol izlerdiniz?
2. Yakınlarınızdan nasıl bir haber 
alsanız sevinirsiniz? Sizce müjdeli 
haberler nelerdir?
3. En çok hangi iletişim aracını 
kullanıyorsunuz? Bu aracın avantajları 
ve dezvantajları neler?

1. Telgraf sistemini araştırın ve 
nasıl kullanıldığına dair bir sunum 
hazırlayın.
2. Yılbaşı, bayram ya da doğum günü 
kutlaması için kartpostallar tasarlayın. 
Sınıfınızda bir sergi yapın. Sonra da 
kartpostalları postayla gönderin.
3. Telgrafçı çocuk için kostüm 
tasarlayın. Kostüm tasarımlarınızı 
resimlerle sunun.

Roman, 72 sayfa
1, 2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Komşuluk İlişkileri, 
Bilim ve Teknoloji, Dayanışma, 
Arkadaşlık, İletişim

Yazan: Sally Nicholls
Resimleyen: Sheena Dempsey
Türkçeleştiren: H. Deniz Ülker

Günün birinde bir köye yıldırım düşer ve telefon tellerini koparır. Telefon 
tamircileri gelip telleri bağlar bağlamasına, ama kasabada işler karışır. Kimse 
aradığı kişiye ulaşamaz. Herkes evinden çıkıp acil mesajları sahiplerine bizzat 
iletmek zorunda kalır. Bu sırada da köyde yeni bir bağ kurma ve sohbet etme 
olasılığı, bir dostluk havası, bir dayanışma ortamı doğar.

Telefon Bilmecesi
Yüz yüze iletişimin, komşuluğun ve yardımlaşmanın 
değerini vurgulayan, eğlenceli bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Yüz yüze iletişimin, 
yardımlaşmanın önemini, 
yalın bir kurgu içinde 
aktarmayı başarıyor.
• Komşuluk ilişkilerinin, 
anlayışın ve çabanın, 
insan yaşamını 
güzelleştirebileceğini 
anlatıyor.

1. Cep telefonu, bilgisayar gibi iletişim 
araçlarının hayatımıza ne gibi katkıları 
oluyor; hayatımızdan neler alıp 
götürüyor? Sınıfta tartışın.

2. Mahallenizde, semtinizde ya da 
sitenizde düzenlenen şenlikler var 
mı? Sizce şenliklerin amacı nedir ve 
nasıl düzenlemeler yapılırsa amacına 
ulaşabilir?

1. Okulunuzun bahar şenliğinden 
sorumlu olduğunuzu hayal edin. 
Şenlikte hangi etkinlikler olmalı? Farklı 
şenlikler tasarlayın.
2. Kitaptaki köyde, sinema kulübü, 
koro gibi etkinlikler var. Yaşadığınız 
mahallede, siz hangi etkinlikleri 
ve yaşam alanlarını isterdiniz? Bir 
kompozisyon yazın.

Roman, 72 sayfa
1, 2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Komşuluk İlişkileri, 
İletişim, Dayanışma, Empati,  
Etik Değerler

Yazan: Sally Nicholls
Resimleyen: Sheena Dempsey
Türkçeleştiren: H. Deniz Ülker
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