
Uluslararası ödüllü sanatçı Can Göknil’in çizgileriyle zengin bir 
görsel deneyim sunan kitap sözlü kültürün en eğlenceli türü 
olan bilmeceleri ele alıyor. Kitap, basit bir bilmece ve bir sahne 
çizimiyle başlıyor. İlk bilmecenin cevabında sahnede beliren 
Kurtçuk, diğer bilmecelerin cevabına göre kaplumbağa, çekirge, 
kuş gibi farklı hayvan şekillerinde karşımıza çıkıyor. Bilmecelerin 
ritmik yapısıyla eğlenceli zamanlar geçirirken, kurtçuğun 
geçirdiği biçimsel dönüşümleri takip etmek ve şekillerin yaratıcı 
dünyasında yolculuğa çıkmak mümkün. Mizah ve resim sanatını 
buluşmasının nitelikli ürünü olan Kurtçuğun Hayvan Bilmeceleri, 
okuru hem dilsel hem de görsel açıdan metafor kavramıyla 
tanıştırıyor, düşünce süreçlerine ilişkin farklı bir bakış açısı 
kazandırıyor. 

Konu: 

Kurtçuğun Hayvan Bilmeceleri
Yaratıcı çizgiler eşliğinde hem görsel hem sözel metaforları ustalıkla 
birleştiren, farklı bakış açılarıyla düşünmeyi teşvik eden eğlenceli 

bilmecelerle dolu bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Eğlenceli bilmeceler 
eşliğinde metafor 
kavramıyla tanıştırıyor. 
Olay ve olgulara mecaz ve 
yan anlamlar yüklemeyi 
öğretiyor.

• Eleştirel düşünmeyi 
teşvik ederken yaratıcılık 
becerilerini geliştiren bir 
okuma deneyimi sunuyor.

• Mizah ve hayvan sevgisini 
tek bir eserde buluşturarak 
merak ve araştırmaya sevk 
ediyor.

• Bilmecenin cevabına göre 
değişen hayvan resimleri 
sayesinde görsel okuma 
pratiğini geliştiriyor.

1. Kurtçuk kitap boyunca kaç farklı 
hayvan şekline girmişti? Kitabı 
okuduktan sonra hatırladıklarınızı 
sayın. 

2. Kitaptaki bilmeceler içinde en çok 
hangisini sevdiniz? 

3. Bilmece içerisinde “sarı kız” 
ifadesi Kurtçuk’u işaret ediyor. Siz 
de kitapta birbirinin yerine kullanılan 
diğer ifadeleri bulun.

4. Bilmecelerdeki ses benzerliklerini 
bulun ve bu ses benzerliklerinin 
bilmecelere katkısının ne 
olabileceğini tartışın. (örneğin: yatar/
batar, biçilir/içilir) 

5. Kurtçuğun girdiği hayvan 
şekillerinden en çok hangisini 
sevdiniz? 

6. Siz de bir hayvan şekline 
bürünebilseniz, hangi hayvan olmayı 
isterdiniz? Neden?

1. Bilmece türüne ilişkin kısa bir 
araştırma yapın. Bilmecelerin 
özelliklerini öğrenin.

2. Bir bilmece kitabından ya da 
internetten beş tane bilmece bulun 
ve kendiniz de bir bilmece yazın. 
Arkadaşlarınızla sınıfta paylaşın.

3. Kitaptan bir resim seçin ve o resim 
içinde dikkatinizi çeken geometrik 
şekilleri söyleyin. 

4. Kitaptan bir bilmece seçin ve o 
bilmeceye uygun bir resim çizin.

5. Ses benzerliklerini kavramak 
için, kitapta yer alan bilmeceleri 
sevdiğiniz bir şarkının melodisiyle 
söylemeye çalışın. 

6. Bilmecelerdeki hayvanlardan 
hangisini evinizde beslemek 
isterdiniz? Arkadaşlarınızla paylaşın.

Bilmece, 32 sayfa
Okul Öncesi, 1. sınıf

Etiketler: Gizem, Merak ve Araştırma, 
Eleştirel Düşünme, Mizah, Hayvan Sevgisi
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