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Kitaba ilişkin sorular

1.
Henry’nin ailesi neden çocuklarının sürekli spor yapmalarını veya televizyonda spor 

müsabakaları izlemelerini istiyor?

2.
Valmoriana sizce nasıl bir ülkedir?

3.
Henry’nin canını sıkan şeyler nelerdir?

4.
Vim’in kendi sınavını geçme yolunda Henry’nin yaşamına müdahale etmesini nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

5.
Henry evde, okulda, okçuluk alanında ve yapboz şampiyonasında ne gibi kurallara uymak 

zorunda?

6.
Vim, Henry’nin hangi dileğini gerçekleştirmek için dünyamıza geldi?

7.
Kitaptaki maceralar süresince Henry’nin anne-babasının bir sınavdan geçtiğini düşünüyor 

musunuz? Neden?

8.
Henry hayır deme konusunda ne gibi sıkıntılar yaşıyor? Bu sorunu nasıl aşıyor?
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Sınıf etkinlikleri

Anket:
Gruplara bölünerek okulunuzdan bir sınıf kümesi seçin (örneğin üçüncü sınıflar). Bu 

kümedeki öğrencilere en sevdiği spor dalını ve en gözde hobilerini sorun. Sonuçları sınıflar 
bazında ve okul çapında olmak üzere iki kategoride tespit edin.

Araştırma:
Kış Olimpiyat Oyunları’nda hangi kategorilerde yarışıldığı, nerelerde düzenlendiği, hangi 

ülkelerin madalya sıralamasında ilk üçe girdiği gibi bilgilere ulaşılacak bir araştırma 
yürütün.

Kumaş oyuncak:
Kullanılmayan bir giyeceğin kumaşına (iki kat olacak şekilde) doğrudan veya kopya kâğıdı 
aracılığıyla bir motif çizin. Motifin çizgilerini takip ederek kumaşı kesin. İçini atık kumaş, 

pamuk, kâğıt parçalarıyla doldurarak dikin.

Resim:
Düşlediğiniz Valmoriana’yı istediğiniz teknikle çizerek boyayın.

Sınav:
Anne-babalarınızın, sizin ilgi alanlarınız ve zevklerinizi ne kadar tanıdığına ilişkin bir sınav 

hazırlayarak ebeveyninizden bu sınavı geçmesini isteyin.

Yapboz:
Bin parçalık bir yapbozu çözerken kendinizi kamerayla kaydedin.


