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Öykü / 48 sayfa 

8+ YAŞ / 2 ve 3. SINIFLAR

Temalar  
Özlem, Hayal gücü, Farklılıklar, 
Doğru ve yanlış kavramları,  
Hak ve özgürlükler

Ana Temalar 
Sağlık ve Çevre, Birey ve Toplum, 
Hayal Gücü

Ezgi renkleri çok sever. Kendisinden uzakta olan anne ve babasının 

özlemini resim yaparak giderir.

Bir gün pencereden dışarıya bakarken komşunun bahçesinde bir tavşan 

görür. Tavşan bahçedeki havuçları durmadan koparmaktadır. Ezgi’ye göre 

bu hırsızlıktır; dolayısıyla tavşanı sevimsiz bir şekilde resmetmek ister. 

Ama bunu bir türlü başaramaz çünkü Ezgi’nin içinde çirkinlik yoktur. 

Tuvalinden fırlayan tavşan kendisinin hırsız olmadığını, hayatta kalabilmek 

için havuçları yediğini, oysa insanların tavşanları çoğunlukla keyfî 

olarak yakalayıp yediklerini belirterek asıl suçlunun kim olduğunu Ezgi’ye 

düşündürür.

KİTABIN ÖZETİ

Bir tavşanın haklı mücadelesi ve yeni arkadaşıyla  
renklerle buluşma öyküsü…
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1945 yılında Kars’ta doğdu. Atatürk 
Üniversitesi Türkoloji Bölümünü 
bitirdi. İlk öyküsü Varlık Yıllığı’nda 
çıktı.  1981-1984 yılları arasında üç 
kitabı yayımlandı. Yazmaya uzun 
bir süre ara verdi. 1997’de yeniden 
başladı. Otuzun üzerinde kitabı var. 
Başta Vedat Dalokay,  
Ömer Seyfettin, Gezginler Kulübü, 
Halkevi, Samim Kocagöz, Ümit 
Kaftancıoğlu öykü,  
TÖMER Masal ve Roman olmak 
üzere, on beşin üzerinde ödül aldı.

Yazarın Tudem Yayınlarından 

çıkan kitapları:

Az Gittim Uz Gittim (masal)

Çocuk ve Leylek (masal)

Mavi Irmak (masal)

Çöl Çiçeği (masal)

Korkak Oğlan (masal)

Küçük Ressam (öykü)

Elimi Bırakma Anne (öykü)

Yazarına Direnen Öyküler (öykü)

Yaz Çırakları (öykü)

Kar Kuşları (roman)

Kendini Arayan Çocuk (öykü)

Hayvanlara karşı nasıl davranmamız 

gerektiğini kendi yetenek alanlarınız 

doğrultusunda anlatın. Şiir yazabilir, 

resim çizebilir, şarkı söyleyebilirsiniz.

Kitaptaki tavşanın, “Ben havuçları 

yaşamak için yiyorum. Oysa insanlar 

bizi çeşit olsun diye yiyorlar. Hangisi 

daha büyük suç?” (s. 35) sorusunu 

sınıf arkadaşlarınızla tartışın.

Büyük binalar inşa ederek yaşam 

alanlarını istila ettiğimiz hayvanlara 

karşı sorumluluklarımız nelerdir? Onlar 

için neler yapabiliriz? Maddeler halinde 

sıralayarak okul panonuzda paylaşın.

Yaşamak ve aç kalmamak için çalmak 

doğru bir eylem midir, tartışın.

Sokak hayvanlarına su, yemek 

vererek fotoğraflarını çekin. Çektiğiniz 

fotoğrafları okul panonuzda paylaşın.

İLİŞKİLENDİRİLEN
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

SINIf ETKİNLİKLERİ

2. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
Ben ve Okulum
2.1.7. İhtiyaçlarını, isteklerini, duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket 
kuralları içerisinde açık bir şekilde ifade eder.
Doğa ve Çevre
2.6.4. Çevresinde bulunan bitki ve hayvanları korur.
2.6.8. İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir.
2.6.9. İnsanların hangi davranışlarının çevre kirliliğine neden olduğunu gözlemler.

2. SINIF - TÜRKÇE
Okuma 
T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.
T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder.
T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük 
vb. kaynakları kullanarak öğrenir.
T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

3. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
Benim Eşsiz Yuvam
B.3.32. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul 
eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.
B.3.33. Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme 
cesareti gösterir ve bundan zevk alır.
Okul Heyecanım
A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade 
eder.

3. SINIF - TÜRKÇE
Konuşma
2.9. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir.
2.11. Konuşmalarında karşılaştırmalar yapar.
Okuma
2.22. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur.
2.25. Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
2.29. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
Görsel Okuma ve Sunu
2.3. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol ve renkleri 
kullanarak görselleştirir.

HAMDULLAH KÖSEOĞLU


