
Çöp bidonunda bulduğu yavru kediye yardım etmek isteyen Ata, onu 
sahiplenebileceklerini düşünse de anne ve babası evdeki kedileri Sos’un 
yavruyu kıskanacağını öne sürerek bu fikre karşı çıkıyor. Bunun üzerine Ata, 
kediciğe yuva bulmak için kolları sıvıyor. Ancak yavru kedi de Sos da ortadan 
kayboluyor. Sonunda Ata, iki yumurcağın arkadaş olduğunu anlıyor.

Tembel Teneke Acaba Nerede?
Empati, önyargılar, hayvan sevgisi gibi önemli konulara 
dikkat çeken eğlenceli bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• “Sen de Oku 
Koleksiyonu”nun Türk 
yazarlar serisinde 
yayımlanan ilk kitabı.
• Son sayfalarında okuruna 
yönlendirdiği sorularla aynı 
zamanda etkileşimli bir 
okuma deneyimi sunuyor. 

1. Ata’nın yerinde siz olsaydınız yavru 
kediye nasıl yardım ederdiniz? Sizce 
sokak hayvanlarının nasıl bir yaşamı 
var? Onlara yardım etmek için neler 
yapılabilir?
2. Kediler gerçekten de kıskanç 
olabilir mi? Farklı hayvanlar ya da 
türler arasında arkadaşlıktan söz 
edilebilir mi? Sizce insanların hayvanlar 
hakkındaki yargıları ne derece doğru? 

1. Aynı hikâyeyi bu kez yavru kedi 
Süs’ün ağzından kaleme almayı 
deneyin ve sınıfta paylaşın. 
2. Kitabın sonundaki soruları 
yanıtlayarak sınıf arkadaşlarınızla 
birlikte tartışın. 

Nazlı’nın annesi eşinden yeni ayrılmış, işten çıkarılmış ve ekonomik darboğaza 
düşmüştür. Tüm bunlara tanıklık eden Nazlı, onu bir de kendi dertleriyle 
boğmamak için “sorun yok” diyerek, sıkıntılarını içine atmaya başlar. Kendi 
dertleri ile boğuşan Nazlı’nın imdadına, büyükannesi yetişir. Bu sayede Nazlı ve 
annesi, sorunların paylaşmadıkça büyüdüğünü ve dayanışmanın gücünü öğrenir. 

Elveda Patatesler
Aile ilişkileri ve ifade gücünün önemine değinen  
sevimli bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Sorunlara gerçekçi bir 
şekilde yaklaşıyor ve 
empati kurmanın önemine 
değiniyor. 
• Hayatta düzlükler kadar 
yokuşlar da olduğunu 
ve bunun normal bir şey 
olduğunu hatırlatıyor.

1. Duygularımızdan bahsetmek 
zor mudur? Neden bazı insanlar 
duygularını ifade etmekte zorlanır? 
Sınıfta tartışın.
2. Sizce büyükannenin, “patateslerden 
kurtulma yolu” işe yarar bir yöntem mi? 
Ne kadar gerçekçi bir çözüm? Siz böyle 
zor durumlarda ne yapıyorsunuz?

1. Sınıfta, sandalye ve sıraların yerini 
değiştirerek bir “güvenli daire”, yani 
herkesin önyargısız ve anlayışlı 
olacağı bir daire oluşturun. Herkes 
sorun yaşadığı veya aklına takılan bir 
konuyu gündeme getirsin. 
2. Bir yetişkinden, geçirdiği zor bir ânı 
ve bu ânı nasıl atlattığını anlatmasını 
rica edin. Daha sonra, öğrendiklerinizi 
sınıfta birbirinizle paylaşın ve tartışın. 

Roman, 64 sayfa
2, 3, 4, 5. Sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, Sorun Çözme, 
Yaratıcılık, Duygular, Sorumluluklar

Yazan: Pelin Güneş
Resimleyen: Gül Sarı

Roman, 72 sayfa
1, 2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Aile yaşamı, Hayvan sevgisi, 
Arkadaşlık, Mizah, Serüven

Yazan: Mavisel Yener
Resimleyen: Gül Sarı
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