Amcam Bir Robot
Bilgi çağındaki çocukların, mekanikleşmeye yüz tutan
günlük hayatlarından bir kesit sunan, renkli bir öykü
Cem matematik dersinde başarılı değildir, dersle ilgisizdir. Bir gün, hocası
artık bu duruma kızar ve velisini okula çağırır. Cem, okuldan sonra arkadaşı
Mert’in evine gider ve onun bir robot yaptığını görür. Böylece plan başlar:
Cem, robotu insan görünümüne sokup velisi olarak okula götürecektir. Fakat
“Bay Robi”yi amcası diye tanıtıp işin içinden sıyrılmak kolay olmayacaktır.
Yazan: Michael Petrowitz
Resimleyen: Benedikt Beck
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal

Öne Çıkan
Özellikler
• Evle okul arasında
günlerini geçiren kâşif
ruhlu iki arkadaşın,
bilimi ve teknolojiyi nasıl
kendi hedeflerine göre
şekillendirebileceklerini
sevimli bir hikâye
aracılığıyla anlatıyor.

Öykü, 64 sayfa
2, 3. sınıflar

Tartışma Soruları
1. Cem ile Mert’in yapmak istedikleri
şey sizce doğru mu? Bir sorundan,
yalan söyleyerek sıyrılmak başarı
sayılır mı? Sınıfta tartışın.
2. Bay Robi sizin robotunuz olsaydı,
onu ne için kullanırdınız?
3. Sizce gelecekte, robotların da
“robot hakları” olacak mı? Neden ve
nasıl? Sınıfta hep beraber tartışın.

Etiketler: Bilim ve Teknoloji,
Büyüme ve Olgunlaşma,
Duygular, Kendini Tanıma

Sınıf Etkinlikleri
1. Siz de bir robot yapabilirsiniz: Karton
ve yapıştırıcı kullanarak küçük boyutta
bir robot yapın ve sınıfta sergileyin.
2. Kitaptaki sözlükte yer almayan,
bilmediğiniz kelimeleri not edin ve
anlamlarını araştırın.
3. Bay Robi’yi geliştirin: Ona farklı
özellikler ekleyin veya görünümünü
değiştirin. Yaptığınız çizimi
arkadaşlarınıza da gösterin.

Spor Ayakkabıda Kungfu
Okulda yaşanan zorbalığa dair ustalıkla anlatılmış,
eğlenceli olduğu kadar öğretici ve ders verici bir öykü
Selim, gördüğü yeni spor ayakkabıları çok istemektedir, çünkü kendi
ayakkabıları hiç de havalı değildir. Bir şekilde babasını ikna eder ve ayakkabıları
kapar. Ancak eve gelip de giymeye kalktığında, içinde on santimlik bir şaolin
ustası görür. Bu usta, ayakkabıda yaşamaktadır, bir Spor Ayakkabı Şaolini’dir.
Selim’in artık bir ustası vardır ve okulda ona fazlasıyla yardımcı olacaktır.
Yazan: Michael Petrowitz
Öykü, 64 sayfa
Resimleyen: Markus Spang
2, 3. sınıflar
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal

Öne Çıkan
Özellikler
• Büyüme zorlukları çeken
ufaklıklara yardımcı olacak,
kendine güvenmenin ve
doğru yoldan şaşmamanın
önemini anlatan bir
“Uzakdoğu” masalı.
• Zorbalığın, iyiliğin gücüyle
yenilebileceğini vurguluyor.
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Tartışma Soruları
1. Selim’in okulda yaşadıkları
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Sizin de başınıza benzer şeyler geldi
mi? Ne yaptınız? Nasıl davrandınız?
2. Sizce Selim o ayakkabıyı
almasaydı ne olurdu? “Havalı olmak”
ne anlama geliyor? Kıyafetleriniz,
hayatınızı etkileyecek kadar önemli
olabilir mi? Sınıfta tartışın.

Etiketler: Duygular, Empati,
Kendini Tanıma, Mücadele,
Okul Yaşamı

Sınıf Etkinlikleri
1. Sizin de minik bir “ustanız”
olsaydı, ondan ne öğrenmek
isterdiniz? Yemek yapmayı mı?
Yoksa tamirat işlerini mi? Kısa bir
kompozisyon yazın.
2. Bir spor ayakkabı tasarlayın:
Ayrıntılı bir çizimini yapın ve “havalı”
göstermeye çalışın, ardından da
boyalarınızla tasarımınıza renk verin.

