
Nim, dünyanın en güzel 
adalarından birinde, babasıyla 
birlikte gözlerden uzakta 
yaşamaktadır. Biliminsanı olan 
annesi bir balinanın karnında 
araştırma yaparken, yaklaşan 
turist grubu yüzünden kaçan 
balinayla birlikte ortadan 
kaybolmuştur. Babası adada 
araştırmalar yapmaktadır. Nim, 
adasını işgalci turistlerden uzak 
tutmak için elinden gelen her 
şeyi yapacaktır. 

Kanada doğumlu 
Avustralyalı yazar. 
Çocukluğunda 
pek çok hayvanla 

birlikte büyüdü. Çocuklar, 
gençler ve yetişkinler için 
kitaplar yazdı. Nim’in Adası, ünlü 
oyuncuların rol aldığı bir filme 
de uyarlandı. Yazar, “Okumayı 
Seviyorum Vakfı Elçisi” seçildi.

Nim’in Adası
Kendi ayakları üzerinde durabilmek, mücadele etmek ve yılmamak 

gibi temalarıyla öne çıkan, modern zamanın “çocuk Robinson” anlatısı 
olarak tanımlanabilecek eğlenceli bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Nim’in babası, adalarının yerini 
kimseye neden söylemiyor? Siz 
böyle bir adada yaşasaydınız ne 
hissederdiniz? İnsan “medeniyetten 
uzakta” yaşayabilir mi?

2. Nim’in adası tropik bir iklime sahip. 
Dünyanın diğer yerlerinde yaşayan 
çocuklardan farklı olarak, Nim her 
mevsim için farklı giysilere ihtiyaç 
duymuyor. Sizce bu adada hava 
nasıldır? Nim’in adasında yaşayacak 
olsanız yanınıza hangi giysilerinizi 
alırdınız?

3. Nim ve babasının adada kendi 
yaptıkları bir meteoroloji istasyonları 
var. Havanın nasıl olacağını siz 
nereden öğreniyorsunuz?

4. Nim ve babası, adada ne gibi 
yiyecekler elde edebiliyorlar? Sizce bu 
çevrede başka hangi meyve-sebzeler 
ekilebilir?

1. Siz de kitabın başındakine 
benzeyen bir harita çizin. Kafanızdan 
bir ada uydurun ve başkalarının da 
bulabilmesi için yönleri ekleyin.

2. Kitapta, korkunç bir kasırga çıkıyor. 
Kasırgalar hakkında bir araştırma yapın 
ve nasıl başlayıp bittiklerini, hangi 
yöntemlerle isimlendirildiklerini öğrenip 
arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Her canlı, yaşamak için bir 
yere ihtiyaç duyar. Peki, adalarda 
karşılaşılan hayvanlar hangileridir 
ve nasıl yerlerde yaşarlar? “Habitat” 
ne demektir? Araştırın ve sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşın.

4. Tohumlanma ne demektir? Araştırın. 
Sonra da ıslak bir pamuk yardımıyla bir 
fasulye büyütmeyi deneyin. 

5. Issız adada kalmış ünlü roman 
kahramanlarını araştırın ve içlerinden 
birinin öyküsünü sınıfta anlatın.
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• Macera Adası adıyla 
beyazperdeye de uyarlanan, 
resimli, capcanlı bir kitap. 

• Bir adada, her şeyi 
deneyimleyerek öğrenen 
bir çocuğun hayatta kalma 
yetilerini aktararak, çevreyi 
tanıma becerilerinden 
hayal gücüyle hikâyeler 
yaratılmasına kadar, 
üzerinde düşünülecek pek 
çok konu sunuyor.

• Bir yanında iguanası, diğer 
yanında bilgisayarıyla, 
modern zamanların çocuk 
Robinson Crusoe’su 
anlatısını oluşturuyor.
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