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Meike Haberstock

1. Zaman Sihirbazı
Anton, altı yaşında, anasınıfına giden bir çocuktur. Fakat saat okumayı henüz öğrenememiştir. Anton, annesinin sürekli geç kalma 
telaşı yaşamasına anlam veremez. Neyse ki Anton’un, en az kendisi kadar orijinal düşünen birçok arkadaşı vardır ve birlikte, bu 
sorunu çözmeye karar verirler. 

2. Cesaret Ustası
Anton’un bu kez de başa çıkması gereken şey, korkularıdır. Korktuğu zamanlarda “korkak tavşan” yanında bitiverip onun sinirini 
hepten bozar. Anton, arkadaşlarıyla çıktığı okul gezisinde korkusunu yenmek zorundadır. Bunu başarmanın tek yolu ise onların 
üstüne gitmektir.

3. Arkadaş Canlısı
Anton ve sınıf arkadaşlarının bütün huzuru kaçmak üzeredir, çünkü sınıfa yeni, gizemli bir kız gelmiştir. Daha düne kadar An-
ton’un can dostu sandığı arkadaşları bile hemen bu kızla arkadaş olur. Anton, “gerçek dostluklar” üzerine düşünmeye başlar ve bir 
“Arkadaşlık Listesi” oluşturur. Fakat asıl işin, sınıfa gelen bu yeni arkadaşı tanımaktan geçtiğini anlayan Anton, onunla arkadaş 
olmaya çalışır.

Okurun, altı yaşındaki bir çocuğun yavaşça büyümesine 
tanıklık etmesini sağlayan, zamanı öğrenme, korkularla 
yüzleşme ve sosyalleşme gibi konuları işleyen, eğlenceli bir seri
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1. Sınıfınıza yeni gelen bir 
arkadaşınız için “hoş geldin 
partisi” düzenleyin. Parti 
sırasında onunla sohbet edin, 
yardımcı olabileceğiniz konuları 
sorun.
2. Zamanı biz bölmeseydik, 
mevcut zaman bölümleri (gün, 
hafta, ay vs.) sizce yine olur 
muydu? Tartışın.
3. Anton gibi bir “Arkadaşlık 
Listesi” oluşturun ve bu listeye 
neler girmesi gerektiğini 
düşünün. Sizce, gerçek bir 
arkadaşlığın en önemli 
özellikleri nelerdir? Hangi 
durumlar, bu listedeki kurallara 
istisna yaratabilir?

•  Aynı zamanda bir pedagog 
olan Meike Haberstock, 
çocukların yaşlarına göre 
ihtiyaçlarını gözeterek 
hazırladığı bu seride, belli başlı 
üç konuya odaklanıyor ve belirli 
sorunları çözmeyi hedefliyor. 
•  Oldukça eğlenceli ve bol 
resimli üç kitaptan oluşan seri, 
çocuklara doğruyu ve yanlışı, 
iyiyi ve kötüyü anlatıyor. 
•  Anton, çocukların kendilerini 
kolaylıkla özdeşleştirebileceği 
bir karakter. Gerek onun 
gerekse arkadaşlarının ve 
ailesinin başarıyla işlenmiş 
karakter özellikleri, kitapların 
inandırıcılığını ve samimiyetini 
artırıyor.

4. Korku nedir? İnsanlar neden 
ve ne zaman korkarlar? Her 
insanın bir korkusu var mıdır?
5. Korkularla yüzleşmek ne 
demektir? Korkularla başa 
çıkmanın tek yolu onlarla 
yüzleşmek midir?
6. Fobi nedir? Hangi tür 
korkular fobi sayılır? Sizin de 
fobileriniz var mı?
7. Cesaret örneği sergilediğiniz 
en son an ne zamandı?
8. Anton gibi bir 
“CesaretÖlçer” yapın. 
Hangi korkunuz, kaç puan 
aldı? Hangi alanlarda çok 
daha cesursunuz? Dürüstçe 
yanıtlayın ve arkadaşlarınızla 
paylaşın.
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