
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Ege kıyılarının ve Kaz 
Dağları’nın güzelliklerini, 
efsanelerini ve gizemlerini 
öne çıkaran, yaz 
mevsiminin enerjisiyle örülü 
bir gençlik romanı.

• Okurların, dostluğun 
önemini ve birlikte 
yapılan şeylerin bireysel 
aktivitelerden çok daha 
doyurucu olduğunu 
keşfetmesine yardımcı 
oluyor.

• Yaz mevsiminin tüm 
pozitif duygularını taşıyor 
ve akıcı üslubu sayesinde 
zevkle okunuyor.

1. Siz de bir yaz kampına gidecek 
olsanız, nereye ve kimlerle gitmek 
isterdiniz? Neden?

2. Kamptaki çocuklar bir arada vakit 
geçirdikçe ve birbirlerini tanıdıkça, 
hayatı daha iyi anlıyorlar. Sizce 
birlikteliklerin, insan hayatı için ne gibi 
önemi vardır? Yalnız yaşamak sizce 
mümkün müdür?

3. Kaz Dağları’nda, yabancı şirketlerce 
altın aranmasını yöre halkı neden 
istememektedir?

4. Kampa katılan öğrencilerin ilk 
günlerde yaşadıkları zorluklar neler? Bu 
zorlukların üstesinden nasıl geliyorlar?

5. Roman karakterlerinden Güven’de 
ne gibi değişiklikler oluyor? Güven’in 
kampa gitmeden önceki hâli ve 
gittikten sonrasını düşününce, sizce 
hayatı ne yönde değişmiş?

1. Bir kampa gidecek olduğunuzu 
düşünün: Kampta uymanız gereken 
kuralları belirleyin ve kendi aranızda 
görev paylaşımı yapın. 

2. Sınıf arkadaşlarınızla birlikte, 
romandan yola çıkarak doğaya, 
çevrenize, okulunuza ve ailenize karşı 
sorumluluklarınızın neler olduğu konulu 
yazılı bir çalışma hazırlayın. 

3. Ülkemizdeki doğal varlıklar, 
tarihî mekânlar, nesneler, yapıtlar 
hakkında internet araştırması yapın. 
Bu araştırmanızı fotoğraflar ve ek 
bilgilerle destekleyin.

4. İnsanların, doğal yaşam alanlarından 
koparıp çıkarları uğruna yapay bir 
dünyaya sürükledikleri hayvanlara 
örnek verin. Bunun önüne nasıl 
geçilebilir konulu bir tartışma oturumu 
gerçekleştirin.

Roman, 168 sayfa
5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Çevre Bilinci, Arkadaşlık, 
Sorumluluklar, Farklılıkların Zenginliği,
Büyüme ve Olgunlaşma

Yazan: Güldem Şahan

Güven ve arkadaşları İngilizce öğretmenleri sayesinde ilk kez 
bir yaz kampına katılma fırsatı yakalamışlardır. Ancak ailelerini 
ikna etmek kolay olmayacaktır. Zorlu izin alma sürecinden sonra 
beklenen gün gelir ve öğrenciler öğretmenleriyle birlikte yola çıkarlar. 
İlkgençlik ateşiyle içi içine sığmayan öğrencileri dört haftalık yaz 
kampında, ilk kez ayrı kalmanın getirmiş olduğu şaşkınlık ve heyecan 
beklemektedir. Ayrıca karşı cinse hissedilen ilk aşk kıpırtıları, 
kamp ortamına ayak uydurabilmek için bolca cesaret gösterisi ve 
disiplin kurallarına adapte olma çabaları da vardır. İlk birkaç gün 
uyum sağlamakta zorlansalar da kısa zamanda hayatı paylaşmayı, 
birbirlerine hoşgörü ile yaklaşmayı öğrenirler. Sorumluluk ve ortak 
yaşam konusunda yeni fikirler kazandıran yaz kampı, öğrenciler için 
ömür boyu unutulmaz bir anı olarak belleklere yerleşip kalacaktır.

Yaz Kampı
Dostluk ve yaz aktiviteleriyle dopdolu, büyüme, kendini tanıma ve  

hayatı anlama gibi ergenlik konularına dikkat çeken,  
başarılı bir gençlik romanı
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