
Mürmür ve arkadaşı Kraker’in, okula gitme zamanı gelmiştir. Okulun ilk 
gününde Mürmür, kendi dillerini konuşamayan ve farklı bir balık olan Fufi ve 
denizanası Pırıltı ile tanışır. Hepsi çok iyi arkadaş olurlar. Fakat karşı sınıftaki 
birkaç balık bundan hoşnut değildir. Parkta oynamalarına izin vermezler. 
Tabii, Mürmür ve Fufi’nin gizli güçlerinden haberleri yoktur…

Mürmür, yüzme yarışına katılmaya çok heveslidir ama arkadaşlarının bu 
konuda şüpheleri vardır: Bir mürekkep balığı olan Mürmür’ün, diğer balıklara 
karşı kazanma şansı olmadığını düşünürler. Mürmür yine de gözlem yapmak 
için antrenmanlara katılır. Kılıç balığının, kendisinden hızlı balıkları tehdit 
ettiğine tanık olur. Vazgeçmeye niyeti yoktur, dâhiyane bir planı vardır!

Küçük Mürmür Okula Başlıyor

Küçük Mürmür Yüzme Yarışına Katılıyor

Dostluk ve cesaret temaları etrafında şekillenen,  
sorun çözme kabiliyetini güçlendiren eğlenceli bir kitap 

Kendimizi tanımanın önemine ve sportmenlik ilkelerine  
dair değerli mesajlar barındıran öğretici bir kitap 

Öne Çıkan 
Özellikler
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Özellikler
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Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

•  Dostluğun ilkeleri ile 
ilgili önemli mesajlar 
veriyor.
•  Okula yeni başlayacak 
çocukları yüreklendirme 
görevi görüyor.  

•  Cesaretimizi 
göstermemiz gereken 
zamanları tartabilmenin 
önemini gösteriyor.
•  Farklılıklara karşı 
gösterilen ayrımcılığı 
eleştiriyor, barış ve  
birlikteliği yüceltiyor.

1. Farklılıklarımız bizi birbirimizden 
üstün kılar mı? Farklılıklar bizi 
birleştirmeli mi ayrıştırmalı mı?
2. Mürmür ve Fufi’nin minik oyunu ile 
ilgili ne düşünüyorsunuz? Zekâ, güçten 
üstün müdür?

3. Sizce Çatırtı ve arkadaşları neden 
böyle davranıyor? Siz olsanız ne tepki 
verirdiniz?

1. Sizce Mürmür cesur bir balık mı? 
Neden?
2. Bize veya bir başkasına karşı 
yapılan haksızlıklara göz yummak 
doğru mudur? Böyle zamanlarda  
en doğru davranış sizce nedir?

3. Kendimize inanmak neden 
önemlidir? Mürmür bu konuda  
bize örnek olabilir mi?

Sınıfta bir güven çemberi oluşturun. 
Herkes daire şeklini koruyarak 
otursun. Bu güven çemberinin 
iki gücü var; bu çemberde kimse, 
kimseyi yargılamıyor ve herkes 
istediği soruyu sorabiliyor. Tek kural, 
cevaplarken dürüst olmak. Herkes 
konuşmak istediği ya da sormak 
istediği bir şeyi arkadaşına sorsun, 
birbirinizi tanımaya fırsat verin.

Cesaret ve dostluk kelimelerini 
kullanarak iki tane kelime 
zinciri oluşturun. Bu kelimeleri 
düşündüğünüz zaman aklınıza ilk 
gelen kelimeyi yazın ve kelimeyi 
türeterek bir zincir oluşturun. En 
son kelimenin ne olduğunu bir yere 
not edin. Düşünce şeklinizdeki 
değişikliği görmek için bunu ara ara 
tekrarlayabilirsiniz.
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Farklılıkların Zenginliği,  
Okul Yaşamı
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