
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Dostluğun, kardeşliğin ve 
anlaşmanın önemi üzerine 
düşündüren bir masal.

•  İşbirliğinin hayatımızdaki 
yeri konusunda bilinç 
kazandırıyor; inat etmenin 
anlamsızlığını vurguluyor.

•  Kişinin kendisine 
ve başkalarına 
karşı davranışlarını 
sorgulamasını sağlıyor.

•  Hoşgörünün ve birlikte 
yaşamanın önemine dikkat 
çekiyor.

•  Eğlenceli dili ve öyküsüyle 
kolayca okunuyor.

1. Sizce bu masalın ana teması 
nedir? Masalda hangi konulara dikkat 
çekilmiş? 

2. Atik ve Tetik nasıl karakterlerdir? 
İkisini birbirinden ayıran özellikler 
nelerdir?

3. Atik ve Tetik, adaya düştükten 
sonra, ayrıldıkları için neden pişman 
oluyorlar?

4. İki kardeş, adalardan kaçmayı nasıl 
başarıyor?

5. Kendi duygularımızın farkında 
olmak, kızgınlık, öfke gibi 
davranışlarımızı kontrol edebilmek 
bize neler kazandırır?

6. Bir başkasıyla farklı düşündüğünüz 
zaman ne yaparsınız? Kendinizi nasıl 
ifade edersiniz?

1. Hoşgörü ve birlikte yaşamanın 
önemini sınıfta tartışın. Sizce 
hoşgörüsüz bir hayat, ne kadar 
huzurlu olabilir?

2. Siz de Atik ile Tetik gibi, adalarda 
devlerin tutsağı olsaydınız nasıl 
davranırdınız? Sınıfta bir canlandırma 
yapın; iki dev, iki de kardeş olsun ve 
o koşullar altında neler yapacağınızı 
gösterin.

3. Atik ile Tetik, birer balıkçı. 
Balıkçılık hakkında neler 
biliyorsunuz? Büyüklerinize sorun 
ve sonra, öğrendiklerinizi sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşın.

4. Kâğıttan gemiler yaparak siz 
de küçük birer balıkçı olabilirsiniz! 
İnternetten kâğıt gemi modelleri bulun 
ve hep birlikte yaptıktan sonra onları 
yüzdürmeye çalışın. Suda en çok 
yüzen, hanginizin gemisi oldu?

Atik ile Tetik, iki kardeştir. Bu iki kardeş, adları gibi çalışkan, tez 
canlı ve atik karakterlerdir. Birbirlerini çok sevseler de sürekli 
tartışırlar. Bir gün iki kardeş balık avlamak için denize açılır. 
Fakat fırtınaya tutulurlar ve tekneleri batar. Karşılarında iki ada 
vardır. Biri, yemyeşil ağaçlarla çevrili, cennet gibi bir adadır. 
Diğerinin de güzellikte ondan geri kalır yanı yoktur. Atik ağaçlı 
adaya, Tetik ise koyunlu adaya çıkmak ister. Atik ağaçlı adada su 
ve yiyecek bulacağı görüşündedir. Tetik ise et yemeden karnının 
doymayacağını söyler. Hararetli bir kavgaya tutuşurlar, sonunda 
da ayrı adalara gidip yerleşirler. Fakat iki adada da birer dev 
yaşamaktadır. Devlerin tutsağı olan Atik ile Tetik birbirlerinden 
ayrıldıklarına pişman olurlar ve adadan kurtuluşun yolunu 
ararlar. 

Al Takkeli Dev ile Mor Takkeli Dev
İki inatçı kardeşin hikâyesine odaklanan, empatiyi,  

işbirliğini ve paylaşmanın önemini vurgulayan, eğlenceli,  
modern bir masal
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