
Küçük çocuk, okulda 
başarısız oldukça daha da 
stres yaşamakta; arkadaşlık 
kurmakta, ortama ayak 
uydurmakta zorlanmaktadır. 
Her geçen gün onun için bir 
ıstıraba döner; bedeni bile adım 
adım parçalanır. Fakat sonunda, 
umudu da yine dostluk ve 
sevgide bulur. Hikâyesini salt 
resimlerle ifade eden Küçük 
Şeyler, bize yalnız olmadığımızı 
anlatan, evrensel bir öykü.

1983’de 
Avustralya’da 
doğdu. Çizim 
yapmaya ilkokulda 

başladı. İlk işleri 16 yaşındayken, 
ulusal bir dergide yayımlandı. 
Zaman geçtikçe, sürrealizm, 
siberpunk, art nouveau gibi 
türlere kaydı. Grafik tasarım 
okudu, bu süre zarfında ilk 
mangası Xuan Xuan’ı yayımladı. 

Küçük Şeyler
Yalnızlık, endişe, üzüntü gibi sorunlarla başa çıkmaya çalışan küçük bir 

çocuğun hikâyesini, tek bir sözcüğe ihtiyaç bile duymadan,  
sadece resimlerle anlatan etkileyici bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Kitabın başkarakteri çocuk, neden 
üzgün ve endişeli? Sizce bu konuda 
ne yapabilir? Karakterin yerinde siz 
olsanız nasıl davranırdınız? Sizi üzen 
şeylerle ilgili konuşur muydunuz, 
yoksa yardım mı isterdiniz? 

2. Kendisine benzer biriyle 
karşılaşmasının ona ne gibi bir katkısı 
oluyor? Yardımlaşmanın sizce nasıl bir 
önemi var?

3. Daha önce hiç, okulda sıkıntı çeken 
bir arkadaşınıza yardım ettiğiniz oldu 
mu? 

4. Hayatınızın bir noktasında kendinizi 
başarısız ya da yetersiz hissedip 
yılgınlığa düştüğünüz oldu mu? 
Olduysa, bu durumu nasıl aşmaya 
çalıştınız?

5. Ressam, “endişe” gibi soyut bir 
kavramı nasıl resmetmiş?

1. Depresyon, endişe ve üzüntü 
kavramlarının anlamları, nedenleri ve 
bu konuda neler yapılması gerektiği 
ile ilgili bir araştırma yapıp sınıfta 
tartışın.

2. Kitabı baştan sona resimleri 
üzerinden okuyup kitapta neler 
olduğunu tartışın.

3. Okuduğunuz bu resimli kitaba bir 
metin yazın.

4. “Umut” ve “umut etmek” kavramlarını 
sınıfta tartıştıktan sonra resmedin.

5. Sınıfta bir “sessiz kitap” hazırlama 
projesi yapın. Önce kendi aranızda bir 
konu düşünün ve bunu hiçbir sözcüğe 
yer vermeden sadece resimlerle 
anlatmaya çalışın.

6. Depresyonla savaşmak üzerine, okul 
öğrencilerine yönelik bir afiş tasarlayın, 
sonra da okul panosunda sergileyin.

Konu: Mel  
Tregonning

• Sessiz kitap olması, eserin 
evrensel yönünü vurguluyor; 
konuştuğumuz dil ne olursa 
olsun, sevinç ya da acı gibi 
tüm duygularımız ortak. 

• Farklı okumalara açık, 
okurun düşünme ve sezme 
yetilerini harekete geçirerek 
hayal gücünü sınırsız kılan 
sessiz bir çalışma. 

• Siyah beyaz, karakalemle 
hazırlanmış çizimler göz 
alıcı ve etkileyici.

• Görsel ve eleştirel 
okumaya teşvik ettiği 
için sınıf içi kullanımlarda 
eğitim malzemesi olarak 
kullanılabilir.

Resimleyen: Mel Tregonning
Sessiz Kitap, 40 sayfa,  
3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Okul Yaşamı, 
Yalnızlaşma, Arkadaşlık, 
Duygular, Sağlıklı Yaşam
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