
Elias’ın anne babası sürekli 
meşguldür ve maalesef Elias’ın 
bir büyükanne veya büyükbabası 
yoktur. Bir gün Elias, parkta 
kendi başına oynarken sapsarı 
bir yumurta bulur ve eve 
getirir. İçinden civciv çıkmasını 
beklerken, aksine, minik boy, 
kanatlı bir büyükanne çıkar. Elias 
onunla ilgilenmeye başlar ve 
bunu ailesinden gizler. Elias’ın 
artık en büyük sorumluluğu, 
cebinde taşıdığı büyükannesidir. 

1953 yılında, o 
zamanki adıyla 
Çekoslovakya’da 
doğdu. 1986 

yılında ailesiyle birlikte on yıl 
kalacağı Almanya’ya geldi. 
Uzun yıllardır çocuklar ve 
gençler için yazıyor. Türkçeye 
daha önce Çıplaklar adlı gençlik 
romanı da kazandırılmış olan 
yazar, Prag’da yaşamaktadır.

Büyükannem Cebimde
Yalnızlık çeken çocukların sorunlarına başarıyla eğilen,  

küçük dozda fantastik unsurlarla bezeli, masalsı bir anlatıma sahip,  
naif ve düşündürücü bir roman 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Sizce Elias neden yalnızlık çekiyor? 
Arkadaş ile ailenin farkları sizce 
nelerdir?

2. Ailenizde kaç kişi var ve evinizde 
kaç kişi yaşıyor? Büyükanne ve 
büyükbabasını tanımayanlarınız var 
mı? Büyükanne ve büyükbabanın, 
anne ve babadan farkları neler? Onlar 
olmasaydı, hayatınızda ne eksik olurdu?

3. Anne ve babanızla birlikte yapmak 
isteyip yapamadığınız şeyler var 
mı? Örneğin bir geziye gitmek 
ya da onlarla bir oyun oynamak 
istediğinizde, yanıt alabiliyor 
musunuz?

4. Sizin de Elias gibi, pantolon cebinize 
sığacak kadar ufak bir büyükanneniz 
olsaydı, onunla nasıl başa çıkardınız? 
Büyükannenize nasıl bakardınız? 

5. Ailenizde bakıma muhtaç, yaşlı 
birileri var mı? Onlarla kim ilgileniyor? 

1. Elias ile babası bir kuş yuvası 
yapıyorlar. Siz de arkadaşlarınızla, bu 
şekilde bir yuva ya da başka sokak 
hayvanları için bir barınak yapın, sonra 
da fotoğraflarını çekip birbirinizle 
paylaşın.

2. Kitaptaki gibi bir uçurtma şenliği 
düzenleyin. Birkaç kişilik gruplar 
oluşturarak kendi uçurtmanızı yapın ve 
açık bir arazide yarıştırın.

3. Siz de Elias’ın büyükannesine 
benzer, hayalî bir “akraba” yaratın ve 
bir öykü yazın. Karakterinizi istediğiniz 
şekilde hayal ederek, farklı bir anlatı 
oluşturun.

4. Elias’ın büyükannesi, konuşmayı 
sonradan öğreniyor, o yüzden de 
düzgünce konuşamıyor. Siz de hayalî 
bir dil ve hayalî sözcükler yaratmaya 
çalışın ve bir sözlük oluşturun.
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Iva 
Procházková

• Yalnızlığı ve yetersiz 
ebeveyn ilgisini yalın bir 
dille anlatan, oldukça naif 
bir kitap. Yetişkinlerin de bu 
kitaptan öğreneceği şeyler 
olabilir. 

• Büyükanne karakteri, 
ebeveynliğin zor yönlerini 
gösteriyor. Başkarakter, 
ona bakarken, bir yandan 
da ebeveynliğin zorluklarını 
anlıyor.

• Masalsı anlatımı ve küçük 
fantastik dokunuşları 
sayesinde, okurun hayal 
dünyasını genişletiyor, 
fantastik türlere ilgisini 
artırıyor. 
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