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Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Öyküler, hayvanların da 
dâhil olduğu birbirinden 
farklı ve renkli karakterlerin 
bizzat kendi gözlerinden 
anlatılıyor. 

• Çocukların, hayal gücünün 
etkisiyle gerçekliğin nasıl 
dönüştürüldüğünü daha 
iyi kavrayabilecekleri ve 
gözlerinde büyüttükleri 
korkularıyla yüzleşmelerine 
aracılık edebilecek bir kitap. 

• Kısa ve mizahi öykülerden 
oluşması nedeniyle kolayca 
okunabilir ve çocukların 
okuma alışkanlığı 
kazanmasına katkı 
sağlayabilir.

1. Kitaptaki öykülerin ortak özelliği 
nedir? Kimlerin bakış açısından 
aktarılıyorlar? 

2. “Bernardo” öyküsünün karakteri sizce 
davranışlarının yol açtığı tepkilerin 
farkında mı? Sizce de haksızlığa mı 
uğruyor?

3. “Dinozorun Ayak Sesleri” öyküsünde 
sözü edilen zombiler ve dinozor 
gerçekte ne olabilir? 

4. “İmdat” öyküsündeki karakter, 
anne-babasının arasının neden bozuk 
olduğunu düşünüyor?

5. “Düşün Taşın” öyküsündeki Ali 
Can, kardeşinin doğumunu neden 
geciktirmek istiyor olabilir? Bu öyküyle 
diğer hangi öykü arasında benzerlik 
var?

6. “Perili Köşk” öyküsündeki Ponpon 
tavşan ile kim kastediliyor? Bu öyküyü 
diğer öykülerden ayıran yön nedir? 

1. Sizin de başınızdan kitaptaki 
öykülere benzer olaylar geçti mi? 
Aklınızda kurguladıklarınızla gerçekte 
olanlar arasındaki farkı anladığınız 
olaylardan birini anlatan bir yazı yazın. 

2. Seçtiğiniz bir hayvanın ya da 
nesnenin bakış açısından kısa bir öykü 
yazmaya çalışın. 

3. Sizin de yüzleşmekten çekindiğiniz 
korkularınız var mı? Arkadaşlarınızla 
birlikte korku duyduğunuz şeyi, 
neden ve ne kadar korktuğunuzu ve 
korktuğunuz şeyle karşılaşma hâlini, 
“mizahi” bir yaklaşımla birbirinize 
anlatmayı, paylaşmayı deneyin. 

4. Hayal gücü dünyayı güzelleştirmeyi 
sağlarken aynı zamanda yanıltıcı da 
olabilir mi? Hayal gücünün olumlu ve 
olumsuz olabilecek yönlerini sınıfta 
arkadaşlarınızla tartışın.
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On kısa öyküden oluşan Dinozorun Ayak Sesleri, mizahını gerçekte 
olanla hayallerde kurgulanan arasındaki farka dayandıran, bol 
eğlenceli, bol gülmeceli bir kitap. Farklı karakterlerin iç dünyalarını 
ve hayal gücü sayesinde çığırından çıkan korkularını gösterirken, 
sürpriz sonlarla okurları yine ters köşeye yatırıyor. Okur bu öykülerde, 
kimi zaman, babasıyla birlikte metroda yolculuk ederken bir dinozor 
tarafından yutulduklarını sanan bir çocukla; kimi zaman, aslında 
doğacak yeni kardeşini karşılamaktan korktuğu için onun gözünü 
korkutmak üzere uyarı mektubu yazan bir afacanla; kimi zaman 
Ponpon tavşanı olmadan “perili köşk”te uyuyamayan bir yetişkinle; 
kimi zaman, aldığı nahoş “müjde” yüzünden tüyleri diken diken olan 
bir kediyle; kimi zamansa kendisine arkadaş ararken, üzerine doğru 
gelen dev kırmızı ayakkabılardan kaçamayan bir böcekle karşılaşıyor.

Dinozorun Ayak Sesleri
Hayal gücünün aynasında devleşen yersiz korkuları ve şekilden şekle sokulan 

zararsız gerçekleri, çocukların alabildiğine renkli ve zengin dünyasından  
mizahi bir dille anlatan öykülerden oluşan bir kitap
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