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Önerilen Sınıflar:  3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf

Temalar:  Erdemler, Birey ve Toplum, !leti"im, Hak ve Özgürlükler, Ki"isel 

Geli"im, Bilim ve Teknoloji, Zaman ve Mekan, Duygular, Do#a ve Evren

Alt Temalar:  Dostluk, sevgi, nezaket, farklılıklara saygı, empati, ileti"im 

becerileri, hayvan hakları, ya"ama hakkı, öz güven, hayal gücü, merak 

duygusu, çevremiz, seyahat, ülkeler, canlılar, do#a, dünya

PYP:  Kim Oldu#umuz, Bulundu#umuz Yer ve Zaman, Kendimizi !fade 

Etme Yollarımız, Dünyanın !"leyi"i, Gezegenimizi Payla"ma

Konu: "Büyülü Deniz" kendini bir anda Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde bulan 10 ya"ında 

bir çocu#un ba"ından geçenleri anlatıyor. Bir yandan ba"ına gelen "a"ırtıcı talihsizliklere anlam 

vermeye çalı"ırken, di#er yandan okyanusların gizemli dünyasını yakından görme fırsatı buluyor.   

Denizler altında ya"anan birbirinden komik maceraları bir çocuk gözüyle anlatırken, çe"itlilik, 

farklılıklara saygı, ya"ama hakkı gibi daha derin konuları muzip bir dille ele alıyor.
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Sevgili Ö#retmenler, Kütüphaneciler ve Veliler,

$u an incelemekte oldu#unuz bu kitap büyük bir sevgiyle yazıldı ve yayınlandı. !lk bakı"ta 

hızlı bir macera gibi görünse de (ki “Bir solukta okuduk,” denmesinden çok mutlu 

oluyoruz) sayfaların derinliklerinde, genç okurların analitik dü"ünme becerilerini ve 

duygusal zekalarını artırmaya yönelik çokça bilgi yer alıyor. 

Bu bilgilerden yola çıkarak hazırladı#ımız etkinlikleri be#enece#inizi umarız. 

Etkinliklerden bazıları bireysel, bazıları da grup halinde uygulamaya yönelik olarak 

tasarlandı. Her biri farklı ya" gruplarına ve kazanım ihtiyaçlarına göre detaylandırmaya 

imkan verecek "ekilde yazıldı. 

Bu etkinliklerden bazılarını kitabın yazarıyla birlikte yapmak isterseniz, kendisinin 

ileti"ime pek açık biri oldu#unu söyleyebiliriz (E-posta kutum her zaman açık!).

Sevgiyle,

!rem Sunar Özat
info@iremsunar.com



2
 Yazan: !rem Sunar Özat       Resimleyen: Melike "en 

Yayınevi: Nesin Yayınevi  
ISBN: 9786052780725       Sayfa Sayısı: 256

Okuma Ya#ı: 8-12

Kazanımlar:
Bu etkinlikte ö$renciler dünyamızı payla#tı$ımız di$er canlılar hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olur. Ö$rendiklerini sınıf arkada#larıyla sıra dı#ı bir yöntemle payla#ırken, yaratıcı 
dü#ünme ve sunum becerilerini geli#tirir. 

Ö$rencilerden kitapta geçen deniz canlılarının listesini çıkartmasını isteyin. Listeyi sınıf 
seviyesine göre detaylandırabilirsiniz. Örne$in, alt sınıflar için sadece deniz canlılarının 
listesini çıkartmalarını isteyebilir, üst sınıflar için hangi deniz canlısının dünyanın hangi 
sularında ya#adı$ını, hangi deniz derinliklerinde bulunduklarını sıralamalarını isteyebilirsiniz. 

Alt sınıflar için, kendi seçtikleri deniz canlılarını kesebilecekleri bir ka$ıda çizmelerini isteyin. 
Ardından, (sınıftaki) dünya haritası üzerine yapı#tırmalarını sa$layın. Bunu yaparken, di$er 
sınıf arkada#larının canlının bilimsel adını ve (varsa) hikayede geçen adını tahmin etmelerini 
sa$layarak, canlıların ya#adıkları yerleri ö$renmelerini daha kalıcı hale getirebilirsiniz. 

Üst sınıflar için, ö$rencilerden en ilginç buldukları deniz canlısını seçip, o canlı hakkında 
ara#tırma yapmalarını isteyin. Ara#tırma sırasında ö$rendikleri bilgileri sınıf arkada#larına 
anlatma yöntemleri konusunda yaratıcı çözümler geli#tirmelerini destekleyin. Örne$in, 
canlının en tuhaf özelliklerini bir tekerleme, bilmece, #arkı sözü yazarak veya sessiz sinema 
oynayarak anlatmalarını isteyin. Onları, sunum yöntemi kendilerinin seçmesi konusunda 
cesaretlendirin. 

Etkinlik Akı!ı: 
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Kazanımlar:
Bu e$lenceli etkinlikte ö$renciler bir yandan ilginç deniz canlılarını yakından incelerken, 
di$er yandan da ileti#im sorunlarının temelinde yatan en temel konulardan birini anlama 
fırsatı yakalar: “Duyduklarımızı kendimize göre yorumlama e!iliminde oluruz. Bazen yanlı" 
anlamaların sebebi bu kadar basit olabilir.”

Kitapta geçen deniz canlılarının gerçek resimlerini bulun. Daha sonra kitaptaki deniz canlıları 
arasından birini ve onu sınıf arkada#larına anlatacak bir gönüllü ö$renciyi anlatıcı olarak 
seçin. Ö$rencinizden önce o canlıyla ilgili kitapta yer alan tasviri sessizce okumasını isteyin, 
ardından da canlının gerçek foto$rafını gösterin. Buraya kadar her #ey gizli! Seçilen canlının 
ne oldu$unu siz ve anlatıcı haricinde kimse bilmemeli. 

Daha sonra anlatıcıdan deniz canlısını basit geometrik #ekiller kullanarak çizmesini isteyin. Bu 
çizimi de kimse görmemeli. Siz bile! Anlatıcı çizimi biraz abartabilir, araya sürpriz birkaç detay 
daha ekleyebilir. Anlatıcı çizim yapmayı bitirince, her bir #ekli sırasıyla sınıf arkada#larına 
basit yönergeler kullanarak anlatmalı. Bu a#amada yönerge adımlarının ya# grubuna uygun 
#ekilde olmasına dikkat etmelisiniz. 

Sınıfın geri kalanından birbirlerinin çizimlerine bakmadan, yönerge adımlarını takip ederek 
kendi çizimlerini yapmalarını isteyin. Bu çalı#maya siz de katılabilirsiniz.

Çizimler tamamlandı$ında, tüm sınıftan resimlerini aynı anda havaya kaldırmalarını isteyin. 
Yönerge adımları aynıyken, ortaya çıkan çizimlerin arasındaki farklılıkları hep birlikte tespit 
edin. Ardından, herkesin duydu$u #ey aynı iken, anladı$ının neden farklı olabilece$i üzerine 
fikir yürütmelerini destekleyin.  

Etkinlik Akı!ı: 

Etkinlik 2: 
“BEN NE SÖYLÜYORUM, 
SEN NE ANLIYORSUN”
(Grup Etkinli!i; #leti"im Becerileri)
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Kazanımlar:
Anagramlar yeni kelimeler ö$renmek için e$lenceli bir yol olmanın yanı sıra, oynayan ki#inin 
analitik zekasını geli#tirmek için çok etkili bir araçtır. 

Etkinli$e ba#larken, anagramın ne oldu$unu kısaca anlatın.
(Anagram: Bir kelimedeki harflerin yerleri de!i"tirilerek elde edilen yeni kelime)
Kitaptaki anagram örneklerini inceleyin. Basit kelimeler kullanılarak sınıfça birlikte örnek 
anagramlar yapın. Ardından ö$rencilerin verilen kelimeler kullanarak yeni kelime 
türetmelerini isteyin. Örnekleri sınıf seviyesine uygun zorlukta seçebilirsiniz. Ancak her 
seferinde oyuna en basit kelimelerle ba#lamaya özen gösterin. Bazı kelimeleri daha kolay 
bulabilmeleri için kelimenin anlamını ipucu olarak verebilirsiniz.

Alt sınıflar için, anagramların bazı harflerini gizleyerek, anagram oyununu kelime tahmin 
oyununa dönü#türebilirsiniz. 

Üst sınıflar için, bir kelimeyle ba#layıp, ardından kitapta geçti$i gibi, birden fazla kelimeyi 
kullanarak yeni cümleler veya isimler elde etmelerini isteyebilirsiniz. 

Bunlara ili#kin birkaç örne$i a#a$ıya ekledik. Gerisi sizlerin yaratıcılı$ına ve kelime 
da$arcı$ının geni#li$ine kalmı#!

Etkinlik Akı!ı: 

Etkinlik 3: 
“ANAGRAM OYUNU”
(Bireysel Etkinlik / Grup Etkinli!i; Sözlük Kültürü, Analitik Dü"ünme Becerileri)
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!NEK
_K_N

PARA
A_A_

ÇAPA
_AÇ_

S!REN
S_R!_

NAK!T:  _ _ _ _ _  (Çok eski anlamında bir kelime)

K!L!T:    _ _ _ _ _  (Sevimli bir memeli hayvan)

BULA"IK KABI:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(Kelimeler arasında ihtiyaç duydu$unuz kadar bo#luk bırakabilirsiniz.)

Etkinlik 3: 
“ANAGRAM OYUNU” 
ÖRNEK ÇALI!MA KA"IDI (sf.4’ün devamı)
(Bireysel Etkinlik / Grup Etkinli!i; Sözlük Kültürü, Analitik Dü"ünme Becerileri)
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Kazanımlar:
Bu etkinlikte ö$rencilerin adlar üzerinden özde$er ve özsaygı üzerine dü#ünmeleri sa$lanır. 
Kendilerini ba#kalarının yerine koyabilme ve zorbalı$ın farklı çe#itleri hakkında fikir 
alı#veri#inde bulunmaları desteklenir. 

Bu tartı#ma etkinli$ine kitabın ana karakterinin en büyük sorunu hatırlatılarak 
ba#layabilirsiniz: “Kakalak'ın en büyük sıkıntısı gerçek adını kaybetmi! olması. Kimse onun gerçek 
adını hatırlamıyor. Kendisi bile! Bu yüzden en sevmedi"i takma adıyla ya!amak zorunda kalıyor.” 

Ba#kalarına lakap takmayla ilgili konu#maya geçmeden önce, ö$rencilerden adlarının 
kendileri için ne ifade etti$i konusunda dü#ünmelerini isteyin. “Birisinin adınızı do"ru söylemesi 
sizin için önemli mi?”, “Adınız sıkça karde!inizle veya ba!ka bir çocu"un adıyla karı!tırılıyor mu?”, 
“Öyle bir durumda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” gibi yönlendirme soruları sorabilirsiniz. 

Daha sonra takma adların nasıl ortaya çıkabilece$i üzerine grup tartı#ması ba#latın (belirgin 
fiziksel özellikler, ki!ilik özellikleri veya ya!anan bir olay üzerine alınan lakaplar vb.).  Ö$rencilerinizin 
takma ad sahibi olmanın e$lenceli olup olmadı$ı üzerine tartı#malarını te#vik edin. Tartı#mayı 
ilerletmeden önce, lakaplarla ilgili olumlu fikirler gelmeye ba#lamasını bekleyebilirsiniz (lakap 
sahibinin ho!una gitti"i, komik oldu"u, e"lenceli olabilece"i vb.). Ardından da tıpkı kitapta oldu$u 
gibi, herkesin onlara kendi isimleriyle seslenmeyi bıraktı$ı bir dünyada ya#asalardı nasıl 
hissedeceklerini sorabilirsiniz. Bir ba#kasına adı yerine bir lakapla hitap etti$imizde, 
kar#ımızdakinin neler hissetti$ini anlayıp anlayamayaca$ımız üzerine tartı#abilirsiniz. 

Etkinlik Akı!ı: 

Etkinlik 4: 
“AD TAK-MA”
(Grup Etkinli"i; Empati, Kendini #fade Etme Becerileri)


