
Konu: 
Dünyanın en ünlü kâşif pengueni Neli Buzgibi, Kaptan Sakallı 
Sakal ve ekibi ile eve dönmektedir. Dost olduğu bu ekiple birlikte, 
dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinin limanında yakıt almak 
için mola verirler. Gel gör ki denizaltı ekibi şehir turuna çıktığında, 
Neli Buzgibi yalnız kalır ve kocaman bir adam, denizaltıyı kaçırmak 
için içeri dalar. Neli yalnız başına onunla başa çıkmak zorunda kalır. 
Denizaltıyı kaçırmaya yeltenen koca adam, mazot yerine başka 
bir şeyle karşılaşır. Neli’nin, ekip geri gelene kadar koca adamı 
oyalaması gerekir. Bunun için çeşitli çözümler bulsa da, zaman 
daralmakta, koca adamın sabrı tükenmektedir. Bu adam, kâşif 
penguene baktığında sadece bilmiş, minik bir kuş görmektedir. 
Ama bu minik kuşu küçümsemek ona pahalıya patlayacaktır...

İkinci kitap

Konu: 
Neli Buzgibi, meraklı mı meraklı bir makaroni penguenidir. 
Doğduğu andan itibaren etrafında olan biteni keşfetmek için yanıp 
tutuşmaktadır.  Hatta keşfetmeyi o kadar sever ve o kadar cesurdur 
ki, daha önce kimsenin tepesine tırmanmadığı koca buzdağlarının 
zirvesine bile çıkar. Bir gün, tepesine tırmandığı buzdağı ortadan 
ikiye yarılır ve Neli’nin dünyanın en ünlü kâşif penguenine dönüşme 
hikâyesi başlar. Neli’nin sıkı sıkı tutunduğu buzdağı, uçsuz bucaksız 
okyanusta hızla sürüklenir. Evinden çok uzakta mahsur kalan Neli, 
kibirli bir martıyla, devasa kutup ayısıyla ve kurnaz tilkiyle başa çıkar; 
bir denizaltı ekibi ile yoldaş olur ve buz gibi, bembeyaz bir maceraya 
atılır. Kaptan Sakallı Sakal’ın ekibi ve Neli, Güney Kutbu’na doğru 
uzun bir yolculuğa çıkarlar. 

Birinci kitap

Neli Buzgibi’nin Maceraları
Çevreye karşı duyarlılığa işaret eden, cesaretin önemini anlatan,  

eğlenceli olduğu kadar da öğretici, buz gibi bir macera serisi. 

Roman, 80 sayfa
1, 2 ve 3. sınıflar

Etiketler: Kendini Tanıma, Önyargılar,  
Büyüme ve Olgunlaşma, Merak ve Araştırma

Yazan: Jeremy Strong
Resimleyen: Jamie Smith
Türkçeleştiren: Zeynep Büşra Bölükbaşı

Roman, 72 sayfa
1, 2 ve 3. sınıflar

Etiketler: Dayanışma, Arkadaşlık,  
İyi ve Kötü, Sorun Çözme

Yazan: Jeremy Strong
Resimleyen: Jamie Smith
Türkçeleştiren: Zeynep Büşra Bölükbaşı
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Sizce Neli Buzgibi’nin dünyanın en 
ünlü kâşif pengueni olmasının birincil 
sebebi nedir?

2. Neli’nin en çok korktuğu hayvan 
nedir, neden?

3. Koca adam, denizaltıyı bastığında 
Neli neler yaptı? Siz olsanız neler 
yapardınız?

4. Neli’nin mazot tankına uskumru 
koymasının sebebi nedir? Neli 
düşüncesinde haklı mıydı?

5. Plastik atıklarınızı geri dönüştürüyor 
musunuz? Nasıl? Bu konuda 
arkadaşlarınıza önerileriniz var mı?

6. Neli diğer penguenlerden ne açıdan 
farklı ve neden?

7. Neli’ye onu tanımlayacak bir lakap 
takacak olsanız, bu ne olurdu?

8. İleri dönüşüm nedir? Dünyada en çok 
hangi ülkede yapılır? Tartışınız.

1. Öğretmeninizin organize ettiği bir 
gezi ile deniz kenarına gidin. Burada 
önünüze çıkan çöpleri toplayın. Günün 
sonunda, herkes en çok ne çöpüne 
denk geldiğini anlatsın. Topladığınız 
çöp miktarını karşılaştırın. 

2. Makaroni penguenlerinin yaşam 
alanlarını ve onları diğer penguenlerden 
ayıran özelliklerini araştırın. Harita 
üzerinde göstererek ve resimlerle 
destekleyerek arkadaşlarınıza bir 
sunum yapın. 

3. Kitapta bahsi geçen Özgürlük 
Heykeli’ni araştırın. Bu heykel neden 
yapılmış ve nerede bulunuyor?

4. Bir çember hâlinde oturun ve seride 
en sevdiğiniz karakterin kim olduğunu 
sebepleri ile beraber arkadaşlarınızla 
paylaşın. Bakalım sizinle aynı düşünen 
biri var mı?

5. Cesaret kelimesini ortaya alarak bir 
kavram haritası hazırlayın. Bu kelime 
sizde neleri çağrıştırıyor?

• Cesaretin bireye katkıları 
ile ilgili önemli mesajlar 
veriyor. 

• Çevre bilinci konusunda 
okuru aydınlatıyor, çözüm 
yolları sunuyor. 

• Birbirimize nasıl 
davranmamız gerektiği 
konusuna odaklanıyor. 

• Dostluk ve güven konularını 
merkezine alarak, etrafa 
bilinçli gözlerle bakmanın 
insana neler kazandırdığına 
işaret ediyor. 

• Özellikle okuma 
alışkanlığını henüz 
edinmemiş çocukların 
ilgisini çekebilecek ve 
okumaya ısındıracak bir 
serüven.

Konu: 
Neli Buzgibi, büyük bir beladan kahramanca kurtulduktan 
sonra yolculuğuna devam etmektedir. Sonunda, evine ve 
tüm sevdiklerine kavuşacağı için kendini çok mutlu hisseder.  
Denizaltı tam güneye doğru yol almışken, birdenbire okyanusun 
ortasında bir şeye takılırlar. O da nesi? Bu, bir plastik adadır! 
İnsanların attığı ve okyanusun ortasına sürüklenmiş plastik 
çöplerden koca bir ada oluşmuştur. Neli Buzgibi ve ekibi bu plastik 
yığınından kurtulabilecek mi? Peki ya okyanusa ve hayvanlara ne 
olacaktır? Bu adayı yok etmenin ve bir daha oluşmasına engel 
olmanın bir yolu olabilir midir? Neli her ne kadar bir an önce eve 
gitmek istese de dünyayı bu plastik felaketine karşı uyarmalı ve 
bilinçlendirmelidir. Neyse ki bunun için de bir planı vardır...

Üçüncü kitap

Roman, 72 sayfa
1, 2 ve 3. sınıflar

Etiketler: Üretim ve Tüketim, Çevre 
Bilinci, Sorun Çözme, Dayanışma

Yazan: Jeremy Strong
Resimleyen: Jamie Smith
Türkçeleştiren: Zeynep Büşra Bölükbaşı
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