
Altan, okuldan sonra her gün Suna Hala’sının yanına gidip ona yardım 
etmektedir. Suna Hala, çok başarılı bir mucittir ve yaptığı şeyler herkes 
tarafından çok sevilir. Bir gün, icat edecek başka şey bulamayınca bir 
“küçültme makinesi” yapar. Fakat işler karışır, yanlışlıkla kendisini küçültür. 
Ona artık yalnızca, küçük yaşına rağmen Altan yardım edebilecektir. 

Dedesinin evinde kalmaya hazırlanan Kerem çok mutludur. Üstelik dedesinin 
de planı bu sefer farklıdır: Epeydir çekidüzen vermeyi düşündüğü tavan arasını, 
torununun da yardımıyla toparlamak niyetindedir. Bunun için de zekice bir yol 
izleyip, tavan arasına bir define haritası “gizler.” Böylece Kerem ve dedesi hem 
evi toparlar hem de macera dolu bir gün geçirirler.

Ailemizin Mucitleri

Dedem, Ben ve Definemiz

Gerektiğinde sorumluluk almanın yaşa bağlı olmadığını ve 
tecrübenin her şekilde kazanılabileceğini anlatan bir öykü

İşi eğlenceye döndürmenin akıllıca olduğunu vurgulayarak,
dede ve torun arasındaki sevgiye odaklanan bir öykü

Öne Çıkan 
Özellikler
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Sınıf Etkinlikleri
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Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

•  Akıllara durgunluk verecek 
icatlardan bahsederek 
çocukları merak etmeye ve 
araştırmaya yönlendiriyor. 
•  Küçük okurları yaratıcı 
düşünmeye, yeni keşiflerin 
izini sürmeye, merak etmeye 
çağırıyor.

•  Bir dede ile torununun 
ilişkisini konu edinen 
kitap, küçük şeylerin de 
insanı mutlu edebileceğini 
vurgulayarak, hayal gücünü 
doğru şekilde kullanmanın 
önemine değiniyor.
•  Çok kolayca, zevkle 
okunuyor.

1. Mucit denince aklınıza ilk olarak kim 
geliyor? Neden? O kişi neyi icat etmiş? 
Sorup araştırdınız mı?
2. Bir mucit olsanız önce neyi 
icat ederdiniz? Neden? Onu nasıl 
kullanırdınız? 
3. “Onsuz asla yaşayamam” dediğiniz 
bir icat var mı? O şeyin nasıl ve ne 
şekilde bulunduğunu biliyor musunuz?

1. Odanızı toplamayı seviyor 
musunuz? Neden?
2. Dağınık biri misiniz, yoksa derli toplu 
mu? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Daha 
derli toplu olmak ister miydiniz? Neden?
3. Bir işi yapmak istemediğinizde, onu 
eğlenceye dönüştürmeyi denediniz 
mi? Sizce böyle bir şey mümkün 
mü? Nasıl? Sınıfta hep beraber akıl 
yürütün.

1. İcat etmek istediğiniz şeyin eskizini 
çizmeye çalışın. İcadınız nasıl 
çalışıyor? Ne işe yarıyor? Kolayca 
yapılabilecek bir şey mi?
2. Siz de bir “küçültme makinesi” 
yapsanız, onu ne amaçla kullanırdınız? 
Kısa bir yazı hazırlayın.
3. Kitapta adı geçen “icat”ların 
tasarımını yapın. Hepsini çizin ve 
arkadaşlarınızınkilerle karşılaştırın.

1. Evde, toplamadan önce ve 
topladıktan sonra odanızın 
fotoğrafını çekin, sonra da sınıfta 
arkadaşlarınızınkilerle karşılaştırın. 
Kim daha iyi iş çıkarmış?
2. Bir define haritası hazırlayın! Okul 
bahçesine ya da sınıfa gizlediğiniz 
bir hediye için harita yapın ve 
arkadaşınıza verin. Bakalım hediyeyi 
bulabilecek mi? 
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