
Anneanne Lülü, torununu ziyarete gelir. Fakat bu kez biraz tuhaftır, çünkü 
elinde bir akıllı telefon, durmadan oyun oynar. Torunuyla ilgilenmez. Torun, 
anneannesinin dikkatini çekmeye çalışır ama başaramaz. Sonunda birlikte 
ama birbirlerinden uzak, saatlerce oynarlar. Bir süre sonra eve hırsız girer ve 
onu bile fark etmezler. 

Sanal Zombi Anneannem
Teknoloji bağımlılığının trajik sonuçlarını anlatan komik bir 
öykü

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Teknoloji bağımlılığını 
çok usulca, tatlı bir yolla 
eleştiren, kısa ama etki 
bırakan bir öykü.
• Komik diyalogları ve çağı 
yakalayan üslubuyla en 
küçük okurlara bile hitap 
edebilen bir anlatı.

1. Anneanneniz ya da babaannenizin 
teknoloji ile araları nasıl? Bu öyküdeki 
gibi davrandıklarını düşünebiliyor 
musunuz? Ne yapardınız?
2. Sizce telefon, tablet gibi aletleri ne 
sıklıkta, ne amaçla kullanmak gerekir? 
Sınıfta tartışın.
3. İlk kez kaç yaşında cep telefonunuz 
oldu? Sizce bu erken miydi, geç mi?

1. Siz de bir mobil oyun tasarlayın; 
fakat bu oyun, yalnızlaşmak 
yerine sosyalleşmeyi içersin. 
Arkadaşlarınızla tartışın ve en iyi fikri 
bulmaya çalışın.
2. Kendinizi bir tür teknoloji diyetine 
sokun: Bir gün boyunca hiçbir 
elektronik aleti kullanmayın. Neler 
yaşadınız? Neler hissettiniz? Bu konuda 
bir kompozisyon yazın.

Yeni okul müdürü seçimi mülakatında iki de öğrenci olacaktır ve Esin de 
onlardan biridir. Esin çok mutludur. Fakat, babasının da bu işe başvurduğunu 
öğrenince sevinci yok olur. Esin’in komitede yer alması etik olmayacaktır. Ertesi 
gün Esin yönetim kurulu başkanına gider ve neyse ki Akın Bey, duruma bir 
çözüm getirir: Esin, komitede yer alacak ama oy kullanmayacaktır. 

Gülmeyi Bilen Müdür Aranıyor
Okuru etik değerler, idealizm ve meslek seçimi konularında 
düşündüren bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• “Seçim atmosferine” ve 
bunun gerektirdiği etik 
değerlere yönelik, etkili ve 
örnek bir anlatı.
• Yetişkinlerin dünyasına 
ait bir olayı, çocukların 
gözünden başarıyla 
aktarıyor. 

1. Esin ve babası, böyle bir durumu 
önlemek için ne yapabilirdi? Sizce, 
çekilmesi gereken taraf gerçekten de 
Esin miydi? Neden? Tartışın.
2. Sizce Akın Bey’in tutumu doğru 
mu? Esin, o komitede eski haklarıyla 
bulunmaya devam etse ne olurdu?  
Ya da komiteden ayrılmasına izin çıksa 
neler yaşanırdı? Senaryoları sınıfta 
tartışın.

1. Siz de sınıf başkanını, kitaptaki gibi 
bir mülakat yoluyla seçmeyi deneyin. 
Aday öğrenciler, ortak kararla seçilmiş 
bir kurulun karşısına geçsin ve adilane 
bir sorgulama ile en iyi başkanı 
belirleyin.
2. Bir aile büyüğünüzden, katıldıkları 
bir iş görüşmesini anlatmasını isteyin 
ve sonra, olaydaki ilginçlikleri de 
unutmadan, bunu öyküleştirin.
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