
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Usta yazar Cary 
Fagan’ın eğlenceli ve duru 
anlatımıyla öne çıkan, kolay 
okunduğu kadar büyük 
keyif de veren iki kitap.

•  Arkadaşlığın güzelliğini 
vurgularken, insanın 
kendi başına vakit 
geçirebilmesinin, yalnız 
kalabilmesinin önemini de 
es geçmiyor. 

•  Çocukların 
yaratıcılıklarına hitap 
eden konularıyla, yeri 
geldiğinde okurların 
kendi maceralarını 
uyarlamalarına imkân 
tanıyor.

1. Sizce Renata neden tek başına vakit 
geçirmeyi tercih ediyor? Korktuğu 
ya da çekindiği bir şey mi var? Yalnız 
kalmayı tercih ederek sizce doğru bir 
davranış mı sergiliyor? Tartışın.

2. Yalnız başınıza vakit geçirmeniz 
gerektiğinde neler yapıyorsunuz?  
En sevdiğiniz “yalnızlık” aktivitesi nedir? 
Neden?

3. Sizce Renata’nın yaptığı eserler 
arasında en ilgi çekici olanı hangisi? 
Sizin de bir el beceriniz var mı? Hangi 
hobiyle uğraşmak isterdiniz? Neden?

4. İkinci kitapta, Renata ile Livingston, 
katıldıkları yetenek yarışmasında pek 
de başarılı olamasalar da üzülmüyorlar. 
Sizce yazar neden böyle bir son 
yazmış olabilir? Hayatta en önemli şey 
kazanmak mıdır, yoksa yarışmak mı? 
Sınıfta tartışın.

1. İlk kitapta Renata, evde bulduğu 
buzdolabı kolisiyle bir denizaltı 
inşa ediyor, farklı bölümleri için de 
yaratıcılığını kullanıyor. Siz de evinizde 
bulduğunuz bu tarz eşyaları bir araya 
getirerek yeni bir şey “üretmeye” 
çalışın.

2. Renata ile Livingston’un karakterleri 
arasındaki farkları karşılaştırdığınız bir 
kompozisyon yazın. 

3. Livingston iki kitapta da kendince 
şarkılar yazıp söylüyor. Siz de 
arkadaşlarınızla bir şarkı yazmaya 
çalışın, sonra da onu besteleyin. 
Hatta sınıfta bir şarkı yarışması da 
düzenleyebilirsiniz.

4. Renata ve Livingston’un bir sonraki 
macerası sizce ne olabilir? İkilinin 
karakterlerini göz önünde bulundurarak 
kısa bir öykü yazın.
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Yalnız Kurt ile Vızvız SERİSİ
Birbirlerinden çok farklı karakterlerdeki iki ufaklığın arkadaş olma 

serüvenlerine odaklanan ve hayal gücü sayesinde eğlencenin her yerde 
olabildiğini vurgulayan, zevkle okunan bir seri

Renata, tek başına vakit geçirmeyi 
çok seven küçük bir kızdır. Yan 
komşusu Livingston ise ona tezat, 
pek dost canlısı bir oğlandır. 
Günün birinde Renata, evde 
tek başınayken, kartondan bir 
denizaltı inşa eder ve kapısına 
dayanan Livingston’la bir oyun 
yaratırlar. Denizaltı Macerası’na 
böylece atılan ikili, bir sonraki 
serüvenlerinde de bir müzik grubu 
kurarlar ve Müzik Macerası’nda 
hayalî hayranlarına konser verip 
yine bol bol eğlenirler.
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