
- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

Bir albatros kuşu olan Siyah Ayak’ın doğumuyla başlayan hikâyede, keşif 
gemisi yola çıkar. Yolculuk sırasında geminin etrafı korsanlar tarafından çevrilir. 
Siyah Ayak’ı havada görmesiyle birlikte kaptanı Cir’in aklına bir fikir gelir. Siyah 
Ayak’ın yardımıyla korsanları geri püskürtmek üzere kolları sıvar. 

Çok Acayip Bir Macera
Doğadaki canlıların yaşam döngüsü hakkında değerli 
paylaşımlarda bulunurken, hayatın anlamı ve hedefler 
üzerine düşündüren bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Albatrosların yaşam 
döngülerine dair ilginç ve 
şaşırtıcı bilgilei kurgunun  
bir parçası olarak veriyor.
• Zorluklara karşı pes 
etmemeye dair cesaret 
verici mesajlar içeriyor. 

1. Batıl inanç nedir? Kitapta hangi batıl 
inanç ile karşılaşıyoruz? Batıl inançların 
temeli neye dayanıyor? Bilimsel olarak 
kanıtlanmışlar mıdır?
2. Dünya’da keşfedilmemiş veya 
keşfedilmeyi bekleyen başka neler 
olabilir? Henüz keşfetmediğimiz bir 
şeyler var mı?

1. Kuşların yaşam döngülerine dair 
bir araştırma yapın. Bulduğunuz 
bilgileri KUŞLARIN fotoğraflarıyla 
da destekleyerek bir kuş albümü 
oluşturun. 
2. Dünya tarihini etkileyen büyük 
keşifleri,  “Keşif” ve “Kâşif” 
başlıklarının altında bir sıraya bağlı 
olmaksızın karışık bir şekilde karşılıklı 
olarak listeleyin. Arkadaşlarınızla 
eşleştirme oyunu oynayın.

Roman, 80 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Cesaret, Gizem, 
Hayvan Sevgisi, İyi ve Kötü

Yazan: Mavisel Yener
Resimleyen: Anastasia Kurtuluş

Ayaz Öğretmen'in sınıfındaki çöp kutusu devrilip durmaktadır. En sonunda bu 
kutunun atılmasına karar verilir. Atmadan önce herkes istemediği, kurtulmak 
istediği eşyaları bu çöpe koyacaktır. Çöp istenmeyen eşyalarla doldu derken, 
çöptekiler birer birer kutudan alınır ve yeni sahiplerine kavuşur. Kiminin çöpü, 
kiminin hazinesi oluverir.

Çöpten Hazine
Bilinçli tüketim ve sürdürülebilirlik gibi evrensel 
konulara odaklanan, sürprizlerle dolu bir roman.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çevre bilincini artıracak 
ve dünyaya daha yapıcı 
bir gözle bakmamızı 
sağlayacak bir kitap. 
• Paylaşmanın önemini ve 
duyarlı bireyler olmanın 
yollarını eğlenceli bir kurgu 
ile işliyor.

1. Hiç kullanmadığınız eşyalarınız 
var mı? Bu eşyalar neler, neden 
kullanmıyorsunuz? Bu eşyayı çok 
severek kullanacak birilerini tanıyor 
musunuz?
2. Eşyaları çöpe attıktan sonra dünyaya 
karşı sorumluluğumuz bitmiş mi 
oluyor? Eşyalar çöpe girdikten sonra 
neler oluyor olabilir? Bu atıkların 
doğaya etkileri nelerdir? Tartışın.

1. Herkes evinden kırmızı çöp kutusu 
gibi, ufak tefek hasarları olan birer 
eşya getirsin. Hep beraber bu eşyaları 
tamir edin, dönüştürün, takas edin 
veya onlar için farklı bir işlev bulun.
2. “Sürdürülebilirlik” ne demektir? Bu 
konu ile ilgili yapılan çalışmaları ve 
araştırmaları anlatan bir sunum veya 
poster hazırlayın.

Roman, 64 sayfa
3, 4, 5, 6. Sınıflar

Etiketler: Çevre Bilinci, 
Okul Yaşamı, Sorun Çözme, 
Yaratıcılık

Yazan: Anne Fine
Resimleyen: Vicki Gausden


