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9+ YAŞ / 3, 4 ve 5. SINIFLAR

Temalar  
Çocukluk, Okul, Korkular, Arkadaşlık, 
Alışkanlık ve İnsan, Birey ve Toplum, 
Sorumluluk, Kendini Tanıma, Heyecan

Ana Temalar 
Toplum Hayatı, Alışkanlıklar, Duygular, 
Kişisel Gelişim, Zaman, Mekân

ZAMAN SİHİRBAZI:

Anton altı yaşında bir ufaklık. Annesiyle birlikte yaşıyor. Ancak ufak 
bir sorunu var: Saat okumayı bilmiyor. Ayrıca, uçsuz bucaksız zamanı 
olan Anton, bu açıdan annesine hiç de çekmemiş. Anton nasıl oluyor da 
çocukların bir sürü zamanı varken büyüklerin hiçbir şeye vakti olmadığını 
mutlaka anlamak zorunda! Kemer-üstü-hayvanı, baygın mamut, servis 
şoförü bukalemun... Anton ve sıra dışı arkadaşları şu zaman bilmecesini 
çözmeye kararlı.

CESARET USTASI:

Anton’un dertleri bitmiyor, çünkü bu kez de başa çıkması gereken şey, 
korkuları. Anton hemen her şeyden korkuyor ve korktuğu anda da, 
‘korkak tavşan’ yanında bitiveriyor. Arkadaşlarıyla çıktığı okul gezisinde 
ise, korkusunu artık tamamen yok etmek zorunda, çünkü korkmak ona 
pek de fayda sağlamıyor. Sonunda o kadar başarılı oluyor ki, zıplama 
tahtasından yüzme havuzuna bile atlayabiliyor!

KİTAPLARIN ÖZETİ

Anton altı yaşında bir çocuk. Ve her çocuk gibi, zamanla 
ve cesaretle ilgili bazı sorunları var. Neyse ki bu sorunları 
çözebilmek için hem yeterli azmi hem de cesareti var!

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
► Bu resimli kitaplar oldukça eğlenceli. Çizimleri özellikle küçük çocukların 
dikkatini cezbedecek şekilde, renkli ve ayrıntılı.

► İki kitap da belli iki konuya odaklanmış durumda, yani belli sıkıntıları olan o 
yaş grubundaki çocuklara yönelik düşünülebilir. 

► Anton, çocukların kendilerini kolaylıkla özdeşleştirebileceği bir karakter.
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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 HEYECANIM, A.3.23 Tüketici 
olarak sahip olduğu hakları bilir ve 
bilinçli tüketici davranışları sergiler.
BENİM EŞSİZ 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.
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.
T5.2.13. Okuduğunu anlamlandırmada 
görsellerden yararlanır.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN 
BAZILARI: 

SINIF 
ETKİNLİKLERİ
Zaman nedir ve nasıl ölçülür? 
Zamanın çeşitli dilimlere ayrılması 
ne işe yarar?

Zamanı biz bölmeseydik, mevcut 
zaman bölümleri (gün, hafta, ay 
vs.) yine olur muydu? 

Bir şeyler yetişemediğiniz zaman 
bunu nasıl hallediyorsunuz? Okula 
geç kaldığınız oluyor mu?

Saat okumayı biliyor musunuz? 
Sizce bir gün 24 saatken, neden 
1’den 12’ye kadar rakamları olan 
saatler kullanıyoruz?

Siz de okulda bir saat yapmak 
ister misiniz? Bir karton ve makas 
yardımıyla bir duvar saati yapmak 
çok kolay olabilir!

Korku nedir? İnsanlar neden ve 
ne zaman korkarlar? Her insanın 
korkusu var mıdır?

Korkularla yüzleşmek ne demektir? 
Korkularla başa çıkmanın tek yolu 
onlarla yüzleşmek midir?

En çok korktuğunuz şeylerle ilgili 
kısa bir kompozisyon yazmak 
ister misiniz? Belki korkularınızı 
yazdığınızda, onlardan daha az 
korkabilirsiniz.

Fobi nedir? Hangi tür korkular 
fobi sayılır?

Fobileriniz var mı? 

Siz de Anton gibi, bir 
‘CesaretÖlçer’ yapsanız, hangi 
korkunuz kaç puan alırdı?

Cesaret örneği sergilediğiniz en 
son an ne zamandı?

Cesaret ve kahramanlık üzerine, 
kısa bir öykü yazmak ister 
misiniz?

1976 yılında Münster/Westfalen, 
Almanya’da doğdu. Eline kalem 
aldığı ilk günden beri yazıp 
çiziyor. Okulda yazması gereken 
kelimeleri beceremediğinde 
mesela, onların resmini çizerdi. 
Haberstock, pedagoji eğitimi 
aldı ve uzunca bir süre reklam 
sektöründe de çalıştı. Söylediğine 
göre en çok, “sabahtan akşama 
kadar saçma sapan şeyler” 
düşünmekten keyif alıyor. Ve 
şimdiki günlerde bunu, ailesiyle 
yaşadığı Hannover’de yapıyor. 

MEIKE  
HABERSTOCK

“Zaman Sihirbazı, zaman 
konusuna eğlenceli 
yanından bakmak ve 
günlük koşuşturma 
temponuzu hafifletmek 
için harika bir kitap.”

Stefanie Eckman,
Kinderbuch


