
Anne Pişi, günün birinde “her şeyden sorumlu anne” görevinden istifa eder. 
Bu istifanın ardından ev birbirine girer. Ne temiz çamaşır kalır ne de bir tabak 
yemek pişer. Ailenin en küçük kızı Beren’in önerisiyle, evdeki sevgi ve ilgi 
eksikliğini gidermek üzere bir köpek sahiplenmeye karar verirler. Bilge Köpek 
Merlin’in onları yola getirmek için çok çılgın planları vardır.

Pişi ailesi, yaz tatilini geçirecekleri yer konusunda kavgaya tutuşur. 
Nihayetinde, doğada kamp yapma fikrinde uzlaşılır. Söylene söylene yola 
düşen aileye doğanın güzelliklerini gösterme ve yabancısı oldukları vahşi 
ortamda onlara göz kulak olma görevi tabii ki yine Bilge Köpek Merlin’e düşer. 
Herkesin somurttuğu aile tatilinde, Merlin’in yine çok çılgın planları vardır. 

Bilge Köpek Yeni Evinde

Bilge Köpek Doğa Gezisinde

Sorumluluklar, empati kurma ve aile dayanışması üzerine, 
edebi dili güçlü, eğlenceli bir roman 

Doğada vakit geçirmek, aile bağları ve önyargılar üzerine 
macera dolu bir roman 
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Özellikler
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Tartışma Soruları
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• Okurlara, Astrid Lindgren 
Ödüllü bir edebiyatçıdan, 
iyi kurgulanmış ve edebi 
bir dille yazılmış bir kitap 
okuma fırsatı sunuyor.
• Aile ilişkilerine farklı bir 
bakış sunuyor.

• Doğada vakit geçirmenin 
güzellikleri ve önemi 
üzerine düşündürüyor.
• Çocukların Pişi ailesiyle 
tekrar bir araya gelmesine 
ve romandaki karakterleri 
analiz edebilmelerine 
katkıda bulunuyor. 

1. Sizin evinizde yemek, temizlik, 
alışveriş konularında kimler 
sorumluluk yükleniyor? Sizce 
yüklenilen sorumluluk oranları adil mi?
2. Sizce çocukların ev sorumlulukları 
neler olmalı? Bu sorumlulukların 
kapsamını ve sınırlarını tartışın.
3. Merlin, yaratıcı yöntemleriyle evde 
ne yapmaya çalışıyor? Tartışın.

1. Baba Pişi doğadan sizce neden 
bu kadar korkuyor? Aşırı evhamlılık 
bize bir şey kazandırır mı? Olumlu ve 
olumsuz yönlerini tartışın.
2. Pişi ailesinin doğaya bu kadar 
yabancı olmasının nedenlerini tartışın 
ve kendi ailenizle karşılaştırın.
3. Aile, anneye uyup Hindistan’a 
gitseydi neler yaşardı? Olası komik 
senaryoları tartışın.

1. Pişi çocuklarının ödev yapmak 
konusunda çok tembel olduklarını 
hayal edin. Sizce Merlin onlara 
ödevlerini sevdirmek için nasıl bir 
yöntem izlerdi? Kitaba, YENİ BİR PLAN 
isimli bir bölüm de siz ekleyin.

2. Anne Pişi’nin yoga tutkusunu anlatan 
bir yoga sunumu hazırlayın. Duruşları ve 
anlamlarını tartışın.

1. Ailece kampa gitmeye karar 
verseniz yanınıza neler almak 
istersiniz? İsteklerinizden oluşan bir 
fotoğraf/resim kolajı hazırlayın.
2. Kamp ateşi etrafında söylenecek 
bir şarkı hazırlayın ve sınıfça birlikte 
söylemeye çalışın.
3. Merlin’in doğa planlarına YENİ BİR 
PLAN isimli bir tane de siz ekleyin, 
kısaca yazın. 
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