
NİM’İN ADASI
NİM DENİZDE

Yazan:  Wendy Orr
Resimleyen: Kerry Millard

Türkçeleştiren: Nursel Yıldız

Roman / 120 sayfa

8+ YAŞ / 2, 3, 4 ve 5. SINIFLAR

Temalar  
Cesaret, Dostluk, Yardımlaşmak, 
Doğa, Hayvanlar, Yaratıcılık,  
Yazmak, Merak

Ana Temalar 
Sağlık ve Çevre, Dünyamız ve Uzay, 
Hayal Gücü, Yenilikler ve Gelişmeler, 
Doğal Afetler

Nim, dünyanın en güzel adalarından birinde, babasıyla birlikte gözlerden 
uzakta yaşamaktadır. Bilim insanı olan annesi bir balinanın karnında 
araştırma yaparken, yaklaşan safari turist grubu yüzünden kaçan 
balinayla birlikte kaybolmuştur. Babası adada araştırmalar yapıp internet 
üzerinden insanlarla paylaşmakta, ancak bu sırada yerlerini kimseye belli 
etmemektedir. 

Bir gün planktonları araştırmaya gider, ancak teknesinin kontrolünü 
kaybeder. Nim’e kuşu aracılığıyla bir mektup göndermeyi başaran babası, iyi 
olduğunu haber verir. Bu sırada Nim’in dış dünyayla tek bağlantısı babasının 
dizüstü bilgisayarı ve e-postalarıdır. Alex adında birinden bir e-posta gelince 
okumaya karar verir. Alex’in vahşi doğayla ilgili çok ünlü bir kitabın yazarı 
olduğu ortaya çıkar. Alex ona kitabı için bilgiler sorarken (örneğin: kaç 
hindistancevizi sayesinde bir sal suyun üstünde kalabilir?), Nim de bunları 
deneyip sonuçları Alex ile paylaşır. Hatta Alex, Nim’in anlattıkları sayesinde 
adanın neredeyse birebir haritasını çıkarabilir. Sonunda korkunç bir fırtına 
ve volkanik patlamayla karşılaştıklarında, üçlü cennetlerinde yaşamanın ve 
orayı turistlerden uzak tutmanın bir yolunu aramaya koyulur...

KİTAPLARIN ÖZETİ

İguanası ve bilgisayarıyla, karşınızda modern zamanların
çocuk Robinson Crusoe’su...

Macera Adası adıyla beyazperdeye de uyarlanan bu resimli, 
capcanlı kitap bir adada her şeyi deneyimleyerek öğrenen Nim 
adlı çocuğun hayatta kalma becerilerinden çevreyi tanımasına, 
doğal afetlerden hayal gücüyle hikâyeler yaratmasına kadar 
üzerinde düşünülecek pek çok konu sunuyor.

Kanada doğumlu Avustralyalı yazar 
pek çok hayvanla birlikte büyümüştür. 
Çocuklar, gençler ve yetişkinler için yazan 
Orr’un Nim’in Adası adlı kitabı Jodie 
Foster, Gerard Butler gibi ünlü oyuncuların 
rol aldığı bir filme uyarlanmıştır. Yazar, 
Okumayı Seviyorum Vakfı Elçisi de 
seçilmiştir. 

WENDy ORR



193

 -
 Ö

ğr
et

m
en

le
r 

iç
in

 K
ita

p 
Re

hb
er

i O
R

TA
O

KU
L

2. SINIF-TüRKçe

Sözlü İletişim

T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade 

eden, seviyesine uygun cümleler kurar.

T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir 

konuyu konuşur/tartışır.

Okuma T2.2.10. Okuduğunu 

anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Okuma T2.2.1. Okuduklarının konusunu 

belirler.

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne 

zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına 

cevap arar.

3. SINIF-TüRKçe

2. Okuduğunu Anlama 2.4. Metnin 

giriş, gelişme ve sonuç bölümleri 

hakkında tahminlerde bulunur.

4. SINIF-SoSYAL BİLgİLeR

1. Kendimi Tanıyorum 1.1. Bireysel 

farklılıkları tanır ve kabul eder. 

3. Yaşadığımız Yer 3.4 Yaşadığı yerin 

coğrafi özellikleri hakkında çıkarımlarda 

bulunurken çeşitli kültür öğelerinden 

yararlanır. 

8. Uzaktaki Arkadaşlarım 8.3 Kendisi 

ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının 

günlük yaşamlarını karşılaştırır. 

5. SINIF TüRKçe

Okuma

T5.2.3. Başlık ve içerik uyumunu 

sorgular.

T5.2.5. Okuduğu metindeki 

kahramanların özelliklerini belirler ve 

karşılaştırır .

T5.2.6. Metinler arası karşılaştırma 

yapar.

T5.2.13. Okuduğunu anlamlandırmada 

görsellerden yararlanır.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN  
BAZILARI: 

SINIF ETKİNLİKLERİ
Nim’in babası neden adalarının yerini 
kimseye söylemiyor? Siz böyle bir adada 
yaşasaydınız ne hissederdiniz? İnsan 
“medeniyetten uzakta” yaşayabilir mi?

Kitabın başında Nim’in Adası’na dair 
çizilmiş bir harita bulunmaktadır. Bu 
haritadaki önemli yerler hangileri? Yönleri 
söyleyebilir misiniz? Kendi haritanızı 
yapabilir misiniz? Kafanızdan bir ada 
uydurun ve başkalarının da bulabilmesi 
için yönleri eklemeyi unutmayın!

Nim’in adası tropik bir iklime sahip. 
Dünyanın diğer yerlerinde yaşayan 
çocuklardan farklı olarak Nim her mevsim 
için farklı giysilere ihtiyaç duymuyor. Sizce 
bu adada hava nasıldır? Nim’in adasında 
yaşamak için yanınıza hangi giysilerinizi 
alırdınız?

Kitapta korkunç bir kasırga çıkıyor. Çok 
tehlikeli fırtınalar olan bu kasırgalara 
dünyanın pek çok yerinde isim veriliyor. 
(Örn. Katrina Kasırgası). Bu isimlerin 
insan adı olduğunu ve her yıl alfabetik 
sırayla verildiğini biliyor muydunuz? 
Kasırgalar nasıl başlar ve nasıl biter? 
Araştırıp sınıfla paylaşır mısınız?

Nim ve babasının adada kendi yaptıkları 
bir meteoroloji istasyonları var. Her gün 
buraya çeşitli gözlemlerini giriyorlar. 
Örneğin sıcaklık, barometrik basınç ve 
yağmurları. Bu ölçümler bize zamanla 

ne söylüyor? Siz havanın nasıl olacağını 
nereden öğreniyorsunuz?

Her canlı yaşamak için bir yere ihtiyaç 
duyar. Adada karşılaşılan hayvanlar 
hangileridir ve nasıl yerlerde yaşarlar? 
“Habitat” ne demek, araştırıp sınıfla 
paylaşır mısınız?

Nim ve babası, adada yetişen 
hindistancevizi gibi yiyeceklerden 
faydalansa da, kendilerine ait bir bahçe 
de yapıp burada bitki yetiştiriyorlar. Bu 
adada ne gibi yiyecekler elde edebiliyorlar? 
Bu çevrede başka hangi meyve/sebze 
ekilebilir sizce? 

Tohumlanma ne demektir? Islak bir pamuk 
yardımıyla fasulye büyütebilir misiniz?

Uydu, bir gezegenin çevresinde dönen 
nesneye denir. Örneğin Ay, Dünya’nın 
doğal uydusudur. Bir de dünyanın çeşitli 
yerleri arasında iletişim kurmamızı 
sağlayan yapay uydular vardır. Bunlardan 
örnek verebilir misiniz?

Nim’in nasıl ekmek yaptığını hatırlıyor 
musunuz? Siz hiçbir şey pişirdiniz mi veya 
pişirilmesine yardım ettiniz mi?

Nim’in adasında hava aydınlıkken, Alex’in 
yaşadığı yerde hava karanlıktı. Bu saat 
farkı neden kaynaklanıyor? Zaman dilimi 
ne demektir, dünyada kaç farklı zaman 
dilimi vardır?

“Öğretmenler sınıfla birlikte 
yapacakları okumada pek 
çok coğrafi ve bilimsel 
araştırma üzerine tartışmalar 
yürütebilir, çocuklarsa 
hikâyeyle müthiş eğlenirler.”  
West Ottawa Devlet 
Okulları temsilcisi


