
Mustafa Kemal Yılmaz’ın akıcı anlatımı eşliğinde Oğuz Demir’in şahane 
resimlerinin yer aldığı bilgi dolu ve eğlenceli bir kitap. Primatları bir banyo 
sırasında görsek nasıl olurdu? Muhtemelen eğlenceli ve komik. Yazarın 
sade, pürüzsüz anlatısını tekerlemelerle süslediği bu kitapta rengârenk 
çizimlerle tüm Primat ailesi kitapta kendine yer buluyor. Elinde terlik ve 
havlusuyla Babun, en sevdiği mavi variliyle Goril ve onun arkadaşları 
Dril ile Mandril, yanından hiç ayırmadığı böğürtlen sepetiyle Beyaz 
Kuyruklu Titi ve diğer primatlar… Hepsi banyo sırasında karşılaşırlar. 
Komik ve eğlenceli bu banyo sırası Orangutan’ın düşüncesizce 
davranışı yüzünden birdenbire karışır, patırtılar arasında banyo sırası 
da bozulunca, Primatlar ellerinde eşyalarıyla banyo yapmadan kalırlar. 
Kitabın sonunda, kitapta bahsedilen primatların nerede yaşadığı, 
beslenme alışkanlıkları ve diğer ilginç bilgiler de yer alıyor.

Konu: 

Primatlar Banyo Sırasında
Mustafa Kemal Yılmaz’dan anne ve babaların da keyifle okuyabileceği, 
çocuklarıyla oyuna çevirirken primatlara ilişkin bilgiler edinebileceği 

eğlenceli bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Primatlar hakkında basit, 
sade ve şiirsel biçimin 
sağladığı etkili anlatım 
eşliğinde eğlence dolu bir 
okuma deneyimi vadediyor.

• Zoolojiye ilişkin ilgiyi 
artırıyor, primatlar içindeki 
akrabalık bağlarına dikkat 
çekiyor.

• Banyo sırasındaki 
primatların duygularının hem 
resim hem de yazıyla ifade 
edilişi, duygulanıma ilişkin bir 
tanıma sürecine yol açıyor.

• Eğlenceli anlatımın 
katkısıyla eğitici süreçler 
daha keyifli hale gelirken, 
bilimsel bilgilerin akılda 
kalıcılığı da artırılıyor.

1. Kitaptaki primatlar arasında 
en sevdiğiniz primat hangisidir? 
Neden?

2. Kitabı okumadan önce 
bildiğiniz primatlar hangisiydi, 
kitabı okuduktan sonra hangi 
primatları öğrendiniz?

3. Sizce orangutanın banyo 
süresini uzatması haksızlık 
mı? Böyle bir durumda siz ne 
yapardınız?

4. Kitapta primatları doğal yaşam 
ortamlarında gördünüz. Hayvanat 
bahçelerinde görseydiniz neler 
hissederdiniz?

5. Primatlarla uzun bir banyo 
sırasında bekliyor olsaydınız, 
sıkılmamak için neler yapardınız? 
Arkadaşlarınızla paylaşın.

1. Kitapta en sevdiğiniz primatı 
resmedin ve ona bir isim verin. 

2. Kitaptan bir primat seçin ve 
arkadaşınızdan onun nerede 
yaşadığını tahmin etmesini isteyin. 
Cevabı kitabın sonundaki sayfada 
bulabilirsiniz.

3. Hayvanların ve bitkilerin 
duyguları var mıdır? Araştırın. 

4. Kitap içinden bir sahne seçin ve 
o sahneyi kitaba uygun bir şekilde 
canlandırın. 

5. Bir dünya haritası üzerinde 
kitaptaki primatların yaşadığı 
yerleri resimlerini yapıştırarak 
işaretleyin.

6. Hayvanların banyo alışkanlıkları 
var mıdır? Hayvanlar kendi 
temizliklerini nasıl yaparlar? 
Araştırın.
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