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• “Çocuklar için yazılmış 
hayvansever bir 
safari öyküsü” olarak 
nitelendirilebilecek kitaplar, 
Afrika kıtasında geçen 
heyecan dolu iki macera.

• Dünya barışı, çevre 
sorunları ve gelir adaletsizliği 
gibi önemli konuları 
öyküleştiriyor ve sevimli bir 
anlatımla birleştirerek okura 
sunuyor.

• Fantastik unsurlar ve 
masal türüne ait ayrıntılarla, 
okurunu sıkmıyor, akılda 
kalıcılığını artırıyor.

• Güncel dünya sorunlarına 
yönelik farkındalık yaratıyor.

1. “Ee! Ormandaydık. Yabancı olan 
onlardı. İnsanlar doğadan ayrılıp 
kendilerine bir dünya kuralı epey 
oluyordu,” cümleleriyle anlatılmak 
istenen, sizce nedir?

2. Naz ve Uzunbal, arkadaşlığın 
fedakârlık gerektirdiğinin farkındalar. 
Siz de, iki kitapta da bu iki arkadaşın 
birbirleri için yaptıkları fedakârlıkları 
bulun. 

3. Fedakâr olmakla ilgili sizin bir 
anınız var mı? Sınıfta, arkadaşlarınızla 
paylaşın. 

4. “Kullan-At” başlıklı bölümden 
yola çıkarak, yaşadığımız dünyada 
da “kullan-at” mantığının hüküm 
sürdüğünü hayal edin. İnsanlar bundan 
nasıl etkilenirdi?

5. İnsanların kendi hatalarını fark 
etmeleri ve bunlar için özür dilemeleri 
neden önemlidir? İletişime nasıl bir 
katkısı vardır?

1. Zürafa Uzunbal ile ilgili 
anlatılanlardan yola çıkarak, 
zürafaların ne gibi özellikleri olduğunu 
araştırın ve arkadaşlarınıza bir 
sunumla anlatın.

2. İlginç özellikleri olan yabani 
hayvanları araştırın ve bu özellikleri 
arkadaşlarınız ile paylaşın.

3. İnsanlar çoğunlukla, yalnızca 
kendilerini düşünerek doğayı 
yağmalıyorlar. Siz de çevrenizden,  
bu duruma uygun örnekler verin ve 
nasıl durdurulabileceğiyle ilgili  
bir yazı hazırlayın.

4. Dünyadaki kaynakların bütün 
ülkelerce adil paylaşılması mümkün 
müdür? Bu konudaki fikirlerinizi belirten 
bir kompozisyon yazın.

5. Afrika kıtası ile ilgili bir araştırma 
yapın. Kıta ülkelerinin yardıma 
ihtiyaç duyduğu noktaları veya başka 
ülkelere destek çıkabilecekleri şeyleri 
karşılaştırın.
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Güneşten Sarı Baldan Tatlı / Kafrika’nın Gölgeleri
“Kara kıta” Afrika’nın engin çöl ve ormanlarına uzanan ama özünde,  

küçük bir kızın aile ve arkadaşlık maceralarını anlatan,  
farkındalık yaratan, evrensel bir seri

Naz, ormanda bir zürafa ile 
karşılaşır ve onunla arkadaş olur. 
Birlikte, Dev Sümüklüböcek’in 
açtığı Beyaz Yol’un izini sürerler. 
Beyaz Yol’u takip ederken 
pek çok macera yaşarlar ve 
mutluluğu bulurlar. İkinci kitapta 
ise eve dönmeye karar verirler 
ve bir süre bocaladıktan sonra 
eve ulaşmayı başarırlar. Naz, 
anne babasının Kafrika adlı bir 
yerde aç insanlara yardım için 
çalıştıklarını görür. 
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