
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Tüketim kültürü, 
büyümek, paylaşmak gibi 
kavramlar üzerinde durarak, 
hem derin düşünmeyi 
sağlıyor hem de güncel 
sorunlara değinmiş oluyor.

•  Aile, kardeşlik ve 
arkadaşlık üzerine sıcak 
öyküler barındırıyor.

•  Gerçekçi karakterleri 
ve samimi olay 
örgüleri sayesinde 
okurların kendilerini 
özdeşleştirmelerinin yolunu 
açıyor.

•  Hayvan sevgisi ve 
sorumluluk almak gibi 
konularda düşündürüyor.

1. “Yağmur Yağarsa” adlı öyküde 
Gülten Abla, Mine’ye, “İşte, ağaçlar 
böyle soyununca da insanların 
giyinmesi gerekiyor. Çünkü havalar 
soğumaya başlıyor,” diyor. Sizce bu 
öykü hangi mevsimde geçiyor? O 
mevsimin geldiğini, çevremizdeki 
hangi değişikliklerden anlarız?

2. “Aklı başına gelmek”, “altını 
üstüne getirmek”, “başını dinlemek” 
deyimleri öykülerde hangi anlamlarda 
kullanılmış?

3. “Çikolatayı Kim Yiyecek?” 
öyküsünde iki kardeş çikolatayı kimin 
yiyeceğine karar vermek için neler 
deniyorlar? Sizin bildiğiniz sayışma 
tekerlemeleri var mı?

4. “Şenlikli Bir Akşam Yemeği” adlı 
öyküde iki kardeş annesine nasıl 
yardım ediyor? Sizin evde işbölümü 
var mı? Siz annenize ve babanıza nasıl 
yardım ediyorsunuz?

1. “Ablamın Kolu Kırıldı” adlı öyküde, 
öykünün kahramanının amcası, 
kolu kırılan ablasına nasıl müdahale 
ediyor? Sizin de başınıza daha 
önce böyle bir olay geldi mi? Siz 
neler yaptınız? Deneyimlerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşın. 

2. Okulda bir kaza olursa, neler 
yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? 
Sınıfta hep birlikte tartışın ve bir “kaza 
prosedürü” hazırlayın.

3. “Hırsıza Mektup” ve “Kedilerim” 
öykülerinde, iki farklı türde hayvan 
besleniyor. Bu hayvanların beslenmesi 
ve bakılmasında, yaşadıkları 
yuvalarda, gezdirilmelerinde 
benzerlikler ve farklılıklar var mı? 
Bir liste yapın ve bu farklılıkları 
karşılaştırın; bunun sonucunda 
da ileride bir gün beslemek 
isteyebileceğiniz hayvanı, nedenlerini 
de yazarak, seçin.
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Bir kutu çikolatayı adil bir şekilde paylaşmak için teker teker yiyen 
iki kardeş, en sona tek bir çikolata parçası kalınca, kimin yiyeceğini 
belirlemek üzere bir oyun bulmaya karar verir. Önce sayışırlar, sonra 
kura çekmeye çalışırlar; ardından da çikolatayı saklayıp bir güzel 
ararlar. Fakat sonunda olanlar, küçük kardeşi şaşırtır: Ablası onu 
karnına saklamıştır, yani yemiştir. Çocukların hayatlarındaki son 
derece gündelik ama bir o kadar da samimi olayları anlatan sekiz 
öyküden oluşan kitap, topunu kaybeden çocuklara, yağmura kızan 
ufaklıklara ya da kedilerine bakmakta güçlük çeken kedi sahiplerine 
değinerek, hem eğlenceli hem de öğretici hikâyeler anlatıyor. 
Çocukların, hayatın içinde sürekli karşılaşabileceği olaylardan 
dem vuran anlatılar, kitabın samimi ve gerçekçi duygusunu da 
güçlendiriyor.

Çikolatayı Kim Yiyecek
Gündelik hayattan aldığı konuları ve samimi karakterleriyle  

zevkli hikâyeler anlatan, aile, arkadaşlık ve kardeşlik öykülerinden  
oluşan bir kitap
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