
Emine Nine ile küçük tavşanı Ballı bir adada yaşamaktadırlar. Ballı 
çok iştahlı bir tavşandır. Emine Nine besledikçe, o gitgide büyümekte 
ve şişmanlamaktadır. Bir gün nine, tavşanını veterinere götürür ve 
Ballı’nın cinsinin dev tavşan cinsi olduğunu öğrenir. Ballı büyürken 
Emine Nine ona bakamaz hâle gelir. Ballı, nineyi bu zor durumdan 
kurtarmak için evden ayrılır. Gökkuşağını bulup küçülmeyi dileyerek 
altından geçmeye ve Emine Nine’nin yanına dönmeye karar verir. 
Gökkuşağını ararken bir kasabaya varır. Dev tavşandan korkan 
kasabalılar ona, kendilerine zarar vermesin diye iyi davranıp sürekli 
yiyecek verirler. Ballı, dileğini değiştirir ve hep dev tavşan olarak 
kalmaya karar verir. Ancak gökkuşağı ters dönmüşken altından 
geçince dileğinin aksi gerçekleşir. Ballı küçülür ve Emine Nine’nin 
yanına döner.

Konu: 

Dev Tavşan

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları
1. Siz Ballı’yı resmetmiş olsaydınız 
nasıl çizerdiniz? Hangi renkleri 
kullanırdınız? İstediğiniz gibi 
çizmekte serbestsiniz.

2. Gökkuşağı nedir, nasıl oluşur? 
Araştırın. 

3. Gökkuşağında üç renk belirleyin 
ve onların yerine başka renkler 
kullanarak kendi gökkuşağınızı 
resmedin.

4. Ballı’nın, gökkuşağının üstünden 
geçtiği ve Emine Nine’ye kavuştuğu 
sahneyi canlandırın. 

5. Dev tavşan gibi, başka hayvanların 
da dev cinsleri var mıdır? Araştırın.

6.  Veterinerlik mesleğini araştırın. 
Araştırmadan edindiğiniz bulguları 
arkadaşlarınızla paylaşın ve sınıfta 
tartışın.

Öykü, 32 sayfa
Okul Öncesi, 1. sınıf

Etiketler: Arayış, Duygular, Hayal gücü, 
Merak ve Araştırma, Önyargılar

Yazan ve Resimleyen:  Can Göknil

Uluslararası ödüllü sanatçı Can Göknil’in özgün kaleminden, dönüşüme 
odaklanan, kendini tanıma ve yolculuk temasının ortaklığından türemiş, 

arayış içindeki bir tavşanın büyülü ve şaşırtıcı hikâyesi

• Sade dili ve akıcı 
anlatımıyla kolay ve keyifli 
bir okuma deneyimi 
vadediyor.

• Sanatçı Can Göknil’in 
nitelikli çizgileri sayesinde 
öğrenciler resim sanatının 
güzelliklerini keşfediyor.

• Edebiyat ve resim 
sanatının kesişimine 
güzel bir örnek olan kitap, 
yaratıcılığı tetikliyor. 

• Arayış ve yolculuk 
temasıyla, duygusal 
dönüşümleri düşünmeye 
ve sorgulamaya sevk 
ediyor.

1. Siz de evinizde evcil ya da evcil 
olmayan bir hayvan beslemek 
isteseydiniz bu hangisi olurdu?

2. Ballı neden fikrini değiştirip dev 
bir tavşan olarak kalmak istemişti? 
Sizce bu yaptığı doğru muydu? 
Neden?

3. Birinin saygısını kazanmak için 
sizden korkulmasını mı tercih 
edersiniz yoksa sizi sevmelerini mi? 
Tartışın.

4. Karşınıza birdenbire dev bir tavşan 
çıksa ne yapardınız?

5. Kitaptaki resimlerden en çok 
hangisini beğendiniz? Neden? Sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın.

6. Ballı, Emine nine artık ona 
bakamadığı için evi terk ediyor. Peki 
siz Ballı'nın yerinde olsaydınız evi 
terk etmek yerine ne yapardınız?
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