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Roman / 160 sayfa

9+ YAŞ / 3, 4 ve 5. SINIFLAR

Temalar  
Aile Sevgisi, Dostluk, Aile 
İletişimi, Kendini Tanıma, 
Empati, Düşler, Sorumluluk, 
Veda, Umut, Heyecan

Ana Temalar 
Sevgi, Duygular, Hayal 
Gücü, Kişisel Gelişim

Elias küçük bir çocuk. Anne ve babası sürekli meşgul ve maalesef 
Elias’ın bir büyükanne ve büyükbabası da yok. Oysa arkadaşlarının ikişer 
üçer var. Elias yalnız.

Bir gün parkta kendi başına oynarken topu bir bahçeye kaçıyor, onu 
almak için girince de sapsarı bir yumurta buluyor. Eve getiriyor, içinden 
civciv çıkmasını beklerken, minik boy, kanatlı bir büyükanne çıkıyor!

Onunla ilgilenmeye başlıyor, ailesinden de elbette gizliyor. Bu süreçte 
anne babası da, Elias’ı yalnız bıraktıklarını fark etmeye başlıyorlar 
ve birlikte daha çok vakit geçiriyorlar. O kadar ki, okul ödevi olan 
uçurtmayı, hep beraber yapıyorlar. Uçurtma günü, Elias’ın uçurtması 
önce uçmuyor, ama sonra öyle bir havalanıyor ki! Tabii Elias, üstünde 
büyükannesini görünce panikle koşuşturuyor, fakat sonunda uçurtma 
ipini de koparıp büyükannesiyle birlikte uzaklara gidiyor.

Çek yazar Iva Procházková’nın tuhaf ve naif kitabı Büyükannem 
Cebimde, yalnızlık çeken çocuklara ilaç olacak bir dostluk öyküsü.

KİTABIN ÖZETİ

Büyükannem Cebimde, Elias’ın büyük derdine küçük ama etkili 
bir çözüm sunuyor: Bir büyükanne ve büyükbabası olmayan 
Elias, yumurtadan çıkan kanatlı bir ninecike kavuşuyor!

“Bu kitabı bir yetişkin olarak 
okumak, tekrardan bir masal 
dinlemeye benziyor. Çocuklar 
içinse, onların hayal dünyalarını 
geliştirecek eşsiz bir örnek.”

amazon.com

1953 yılında, o zamanki adıyla 
Çekoslovakya’da doğdu. 1986 yılında 
ailesiyle birlikte on yıl kalacağı 
Almanya’ya geldi. Uzun yıllardır çocuklar 
ve gençler için yazıyor. Türkçeye daha 
önce Çıplaklar adlı gençlik romanı da 
kazandırılmış olan kadın yazar, Prag’da 
yaşamaktadır. 

1973 yılında Hamburg’da doğdu, Hamburg 
Meslek Yüksek Okulu Çizim Bölümünden 
mezun oldu. 2011’de Bologna’daki 
Uluslararası Çizim Sergisine katıldı. 
Yıllardır Berlin’deki atölyesinde serbest 
çizer olarak çalışmaktadır. 
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3. SINIF - TüRKçe
Sözlü İletişim, 1.1 Düşüncelerini ve 

duygularını ifade eden, seviyesine 

uygun cümleler kurar.

Sözlü İletişim, 1.2.2 Konuşmalarında 

kelimeleri doğru telaffuz eder.

Okuma, 2.3 Okuduğu metni ana 

hatlarıyla anlatır.

Okuma, 2.7 Okuduğu metinde önemli 

noktaları fark eder.

Yazma, 3.4 Herhangi bir olayı ve 

etkinliği oluş sırası içinde yazar.

3. SINIF - HAYAT BİLgİSİ
Okul Heyecanım, A.3.23 Tüketici 

olarak sahip olduğu hakları bilir ve 

bilinçli tüketici davranışları sergiler.

Benim Eşsiz Yuvam, B.3.37 Kişisel 

eşyalarını ve başkalarının eşyalarını 

özenli kullanmadığında ortaya çıkan 

sorunları çözer.

4. SINIF - TüRKçe
Okuma, 2.2 Metinde verilen 

ipuçlarından hareketle, karşılaştığı 

yeni kelimelerin anlamlarını tahmin 

eder.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

SINIF ETKİNLİKLERİ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Ailenizde kaç kişi var ve evinizde 
kaç kişi yaşıyor? Büyükanne ve 
büyükbabasını tanımayanlarınız var 
mı?

Büyükanne ve büyükbabanın, anne 
ve babadan farkları neler? Onlar 
olmasaydı, hayatınızda ne eksik 
olurdu?

Anne ve babanızla birlikte yapmak 
isteyip yapamadığınız şeyler var mı? 
Örneğin bir geziye gitmek ya da
onlarla bir oyun oynamak 
istediğinizde, yanıt alabiliyor 
musunuz?

Sizin de Elias gibi, pantolon cebinize 
sığacak kadar ufak bir büyükanneniz 
olsaydı, onunla nasıl başa çıkardınız? 
Büyükannenize nasıl bakardınız?

Ailenizde bakıma muhtaç, yaşlı 
birileri var mı? Onlarla kim ilgileniyor?

Hiç kuş yuvası yaptınız mı? Özellikle 
soğuk havalarda, sokak hayvanları 
için neler yapılabilir?

Hiç uçurtma yaptınız mı ve 
uçurtma şenliğine katıldınız mı? 
Arkadaşlarınızla veya ailenizle, bir 
uçurtma yapmak ister misiniz?

► Yalnızlığı ve yetersiz ebeveyn ilgisini yalın bir 
dille anlatıyor. 

► Yetişkinlerin de bu kitaptan öğreneceği şeyler 
olabilir. 

► Büyükanne karakteri, ebeveynliğin zor 
yönlerini gösteriyor.

Okuma, 2.4 Metnin giriş, gelişme 

ve sonuç bölümleri hakkında 

tahminlerde bulunur.

Okuma, 4.6 Kelimelerin gerçek, 

mecaz ve terim anlamlarını ayırt 

eder.

Yazma, 2.24 Kendisine ilginç ve 

çekici gelen karakter, olay, yer, an 

vb. ile ilgili görüş ve düşüncelerini 

yazar.

5. SINIF - TüRKçe
Sözlü İletişim T5.1.9. Dinledikleri/

izledikleriyle ilgili görüşlerini 

mantıksal sıra içerisinde açıklar.

Okuma T5.2.5. Okuduğu metindeki 

kahramanların özelliklerini belirler 

ve karşılaştırır .

T5.2.8. Hikâye, drama veya şiirde 

bölümlerin, sahnelerin veya 

dörtlüklerin metnin bütününde 

nasıl ilişkilendirildiğini veya birbirini 

tamamladığını açıklar.

T5.2.13. Okuduğunu 

anlamlandırmada görsellerden 

yararlanır.


