
- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ İLKOKUL

Mina ve ailesinin hayatı, şehirden köye taşınmaları ile birdenbire 
tepetaklak olur. Köyde ne internet vardır ne de telefon çekmektedir. 
Toygar ve Efza bu durumla farklı şekillerde başa çıkmaya çalışırken, 
anne ve babaları geçim derdindedir. Ailenin en küçüğü Mina’nın 
aklı ise bambaşka bir yerdedir; içerisinden tıkırtılar gelen, perdesi 
her geçen gün aralanan kilitli odada ne var? Böğürtlen ve oyuncak 
helikopter yüzünden iki yıldır küs olan komşu ikizlerin hüzünlü sırrı 
ne? Ünlü yönetmen Albatros Kayıkçı’nın köye gelmesiyle tiyatro 
tutkunu Efza’nın gündemi değişirken, gizemli sorular teker teker 
cevap bulur ve Yıldıztepe ailesi harika bir dayanışma içine girer. 
Başlarda yıkıcı bir deneyim gibi gelen bu büyük değişim, herkese 
farklı bir soluk kazandıracak; hayatın sadece düzlüklerden değil, 
yokuşlardan da oluştuğu gözler önüne serilecektir.

Havuç Ağacı
Dayanışma ve değişimin iyileştirici gücünü ve hayallerimizden 

vazgeçmememiz gerektiğini vurgulayan muazzam bir mücadele öyküsü.  
Havuç ağacı dikmek için çok sebep var, eğer görebilirseniz… 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hayal gücünün önemini 
hatırlatırken, hayalleri 
mantık kapılarında 
bekletmemek gerektiğini 
mizahi bir anlatımla 
vurguluyor.

• Her yaşa hitap ediyor. 

• Eğlenmeyi ve yaratmayı 
sevdiğimiz sürece, 
telefon ve internet gibi, 
günümüzde vazgeçilmez 
sayılan şeylerin aslında bir 
ihtiyaç değil, keyif ve bilgi 
aracı olması gerektiğini 
hatırlatıyor. 

• Çocuklara yeteneklerini 
keşfetmenin yollarını 
gösteriyor.

1. Bir anda şimdiki evinizden, internet 
olmayan bir köye taşınsaydınız, ilk 
yapacağınız şey ne olurdu? 

2.  Yapmaktan çok hoşlanacağınıza 
inandığınız fakat yaptıktan sonra çok 
keyif almadığınızı fark ettiğiniz şeyler 
var mı? Liste oluşturun. 

3. Sizce havuç ağacı diye bir şey 
olmadığını bilmesine rağmen Mina, 
havuç ağacı çizmekte neden ısrar 
ediyor? Sınıfta tartışın.

4. Arkadaşlarımıza karşı dürüst olmak 
neden önemlidir? İyi arkadaş ne 
demektir?

5. Efza’nın köyde yaşadığı hayata 
dair farklı bir gerçeklik çizmesi ile 
sanal ortamda kendini olduğundan 
farklı tanıtan kişiler (sanal kişilikler) 
arasında ilişki kurarak, bu durumun 
ne gibi sonuçlara yol açabileceğini 
tartışın. 

1. Sinirlendiğiniz, korktuğunuz veya 
üzüldüğünüz anlarda söylemek üzere 
bir tekerleme yazın. Tekerlemeleri 
yazdığınız kâğıtları tombala çantasına 
atın. Herkes sırayla bir tekerleme 
seçip sesli bir şekilde sınıfa okusun. 
Dilerseniz, tekerleme sahiplerini 
tahmin etme oyunu oynayın.  

2. Hayran olduğunuz veya tanışmak 
istediğiniz birine mektup yazın. Eğer 
isterseniz, daha sonra postalayın.

3. İkişerli gruplar halinde ayrılın. 
Karşınızdaki kişiye yetenekli olduğunu 
düşündüğünüz konu veya konuları 
söyleyin. Daha sonra tartışın.

4. Büyüklerinize çocukken oynadıkları 
oyunları sorun veya bu konuda bir 
araştırma yapın. Daha sonra herkes 
öğrendiği oyunu veya oyunları 
sınıfla paylaşsın. O hafta her gün, bu 
oyunlardan birini oynayın. 

Konu: 

Roman, 120 sayfa
4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, Arkadaşlık, 
Hayal Gücü, Dayanışma, Gizem

Yazan: Hanzade Servi
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