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Geceden Kaçış

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Eğlenceli ve komik bir 
kitap.

• Çocukların ilgisini 
çekebilecek “uyku vakti” 
konusunu ele alıyor.   

• Yaratıcılığın önemine ve 
kaynaklarına değiniyor.

• Hayatta her istediğimizi, 
istediğimiz anda 
yapmanın ne gibi 
sonuçları olduğunu 
hatırlatıyor.  

• Bilim ve teknoloji 
konularına değiniyor.

• Sorun çözme ve 
problem durumla başa 
çıkma yollarını gösteriyor.

1. Uyku vakti neden önemlidir? 
Uyumasanız geceleri ne yaparak 
vakit geçirmek istersiniz?

2. Yaratıcılığınızı kullanarak her 
soruna bir çözüm bulabilir misiniz? 
Tartışın.

3. Sizce Mercan’ın köpeği Benek, 
sahte Mercan’ı gerçeğinden nasıl 
ayırt ediyor? 

4. Sizin de Mercan gibi uyku vakti ile 
ilgili sorunlarınız var mı? Neden? Bu 
sorunları nasıl çözüyorsunuz?

5. Sizin de roket destekli bir uçuş 
giysiniz olsa, Mercan gibi geceden 
kaçmayı dener miydiniz? 

6. Uyku vaktinin bedenimize ve 
zihnimize faydaları nelerdir?

7. Uyku vaktinin bedenimize ve 
zihnimize faydaları nelerdir?

1. Mercan, güneşin doğuşundan 
kaçmayı nasıl başarıyor? Bilimsel açıdan 
bunun nasıl gerçekleştiğini araştırın. 
Öğretmenlerinize ve ailenize sorarak 
edindiğiniz bilgilerle minik bir sunum 
hazırlayın. 

2. Herkes aklında hayal ettiği roket 
destekli uçuş giysisini çizsin. İsteyen 
maketini de yapabilir. Bu, ileride bir sorunla 
karşılaştığınızda size hayal gücünün 
önemini hatırlatan bir obje hâline gelebilir.

3. Ünlü mucitleri araştırın. Ne zaman, 
neler icat etmişler? Bu icatlar ne 
işe yaramış ve nelere yol açmış? 
Öğrendiklerinizi sınıfta paylaşın.

4. Gündelik hayatta sizi rahatsız eden bir 
şey tespit edin. Örneğin; otobüste uyurken 
insanların sizi rahatsız etmesinden sıkılmış 
olabilirsiniz. Bu sorunu nasıl aşabilirsiniz? 
Sorununuzu tespit ettikten sonra, bunu 
sonsuza kadar çözecek bir icat yapın. 
İcadınızı tüm sınıfla paylaşın.

Minik Mercan, bilime tutkun bir mucittir. Tüm zamanını icatlar 
yaparak geçirir. Mercan, çalışmalarına geceleri de devam etmek 
ister ama annesi ona hep engel olur. Annesinin söylediğine göre, 
kafasının iyi çalışması ve bedeninin sağlığı için, uykusunu alması 
çok önemlidir. Bu konuda annesiyle bir türlü anlaşamayan küçük 
Mercan, okuldaki fen dersi öğretmeninden yardım ister. Ne de olsa 
öğretmeni de bir bilim insanı sayılır ve onun ne demek istediğini 
anlayacaktır. Mercan, öğretmeniyle konuştuktan sonra geceden 
kaçmanın ve bu sayede günler boyunca deney yapabilmenin 
yollarını araştırır; sonunda sorununa bir çözüm bulur. Roket destekli 
giysisi ile maceraya atılan Mercan, uykusuzluk ve bitkinlik kapıyı 
çaldığında, fikrinin ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgulamaya 
başlar...

Hayal gücünün enginliği ve sorun çözme teması etrafında şekillenen, 
yaratıcılığın, sorumluluklarımızla başa çıkma serüvenindeki yerine parmak 

basan matrak bir roman 
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