
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Kitabın özellikle öğretici 
yanı öne çıkıyor. Birçok 
ünlü mitolojik hikâyeye 
yer veriliyor ve onların 
kaynakları da ayrıntılı 
şekilde açıklanıyor.

•  Mitolojik unsurlar basitçe 
cisimleştiriliyor, edebi bir 
tatta sunuluyor.

•  Mitlerin gerçekleşme 
ânına tanıklık ediyor olmak, 
okurda heyecan yaratıyor.

•  Naif dili, akıcı kurgusu 
ve eğlenceli sahneleriyle 
okunması hem kolay, hem 
de büyük keyif veriyor.

1. Mitoloji nedir? Mitolojiyi sever 
misiniz? Mitolojik öykülerle gerçek 
öyküler arasında bir bağ var mıdır?

2. Bildiğiniz mitolojik kahramanlar ya 
da öyküler var mı?

3. Mitoloji, günümüzdeki birçok sanat 
eserine de ilham vermeyi sürdürüyor. 
Bunlardan bildiğiniz herhangi bir film 
ya da kitap var mı?

4. Mitolojik bir hikâyeyi bir kitaba 
ya da filme dönüştürmek isteseniz 
hangisini seçerdiniz? Olduğu gibi mi 
eserleştirirdiniz yoksa günümüze mi 
uyarlardınız?

5. Mitolojik hikâyelerin çoğunun bir 
mesajı olur. Sizce kitaptaki hikâyeler 
arasında en önemli mesaja sahip olanı 
hangisi?

6. Siz doğum gününüzde en çok hangi 
hediyeyi isterdiniz? Neden?

1. Yaşadığımız coğrafya, tarihî 
ve konumu sebebiyle birçok 
ünlü mitolojik hikâyenin kaynağı 
durumunda. Sizin yaşadığınız yerde 
de böyle hikâyeler var mı? Araştırın ve 
yaşadığınız yerin efsanelerini, mitlerini 
anlatan, görsellerle destekli bir sunum 
hazırlayın.

2. Ülkemizde mitolojik hikâyelerin 
sahne aldığı söylenen herhangi bir 
tarihî mekânı ziyaret ettiniz mi? Sınıfça 
bir müze gezisi düzenleyin ve müze 
rehberinin bilgileri eşliğinde bunları 
keşfedin.

3. Kendiniz de bir mitolojik hikâye 
uydurabilirsiniz. Yaşadığınız yerin 
tarihçesinden de faydalanarak, 
mitolojik bir kahraman yaratın ve onun 
maceralarını yazın.

Roman, 72 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Efsane ve Söylenceler, Tarih ve Medeniyet, 
Doğal Yaşam, Aile İlişkileri, Büyüme ve Olgunlaşma

Yazan: Betül Avunç
Resimleyen: Orhan Ata

Duygu, 10 yaşına girmek üzeredir. Halası, Duygu’ya gerçekten 
de çok özel bir doğum günü armağanı vermek istemektedir. 
Antik çağın önemli yazarı Ovidius’un Dönüşümler adlı eserinden 
ilham alarak, Duygu’yu Dönüşümler Ormanı’nda bir gezintiye 
çıkarır. Fakat o dünyaya girebilmek için ormanın dilini de çözmek 
gerekmektedir. Ve ormanın gizli sesleri, tarihteki efsaneleri dile 
getirir. Defne ağacının gizeminden, örümceğe dönüştürülen 
Arekne’ye; yeryüzüne düşen Güneş’in oğlundan, Güneş’e âşık 
olduğu için sürekli ona bakmadan edemeyen ayçiçeğine kadar bir 
dolu mitolojik dönüşüm öyküsüyle, Duygu unutulmaz bir doğum 
günü armağanına kavuşur. Ne de olsa her şey, Esin Perisi’nin 
fikridir.

Duygu’nun Doğum Günü Armağanı
Latin edebiyatının ünlü ozanı Ovidius’un Dönüşümler adlı eserinden  

ilham alan, okuru mitoloji dünyasında sürükleyici bir maceraya çıkaran,  
öğretici bir roman

Konu: 

- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ 63




