
Yeni sahibine ve evine alışan, özgür ruhlu kahramanımız heyecan dolu 
serüvenlere atılıyor. Önceki kitapta nineyi kurtarmak için kavga ettiği 
köpeğin saldırısına uğramış, yaralı halde bıraktığımız Zıpır, ninenin 
titiz bakımıyla iyileşmeye başlar. Bu süreçte ruh sahibi Kaan Efe’nin 
ziyaretlerinin kesilmesine içerlese de her gün yarışmaya hazırlanmak 
için yardıma gelen Orhan’ın yanında bir gün onu da göreceğinden 
umutludur. Yarışmaya hazırlanırken bir yandan da babasını bulmak 
ve Kaan Efe’nin ilgisini yeniden kazanmak gibi kendine yüklediği gizli 
görevler için planlar peşindedir. Büyük gün geldiğinde ise alanda, 
Esmer amcanın, annesinin, ninenin, Orhan’ın ve Sokak Köpekleri 
Kardeşliği’nin desteğini alan Zıpır’a asıl gücü Kaan Efe’nin sevgi dolu 
sesi ve bakışı verir. Zıpır’ın şampiyonluğa uzanan macerasında aynı 
zamanda hiç ummadığı bir başka ödül onu beklemektedir. 

Konu: 

Zıpır Gizli Görev
Dilek Yardımcı'nın, yaşanmış olaylardan esinlenerek kurguladığı Zıpır Gizli Görev, 

özgürlüğüne tutkun delifişek bir köpeğin, koşulsuz sevgiye dikkat çeken azim ve kararlılık 
dolu kendini gerçekleştirme hikâyesi

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları
1. Siz, Zıpır’ın gerçekten haylaz bir 
köpek olduğunu düşünüyor musunuz?

2. Kitapta sizce sevgiyi en iyi hangi 
cümleler anlatıyor? Bu cümleleri 
arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Daha önce bir yarışa katıldınız 
mı? Yarışmak sizde nasıl hisler 
uyandırıyor? Sizce yarışmalar insanları 
teşvik mi ediyor, yoksa onları sonuca 
takıntılı hâle mi getiriyor?

4. Orhan neden Zıpır’ı yarışa hazırlamak 
istiyor?  

5. Yetenek sizce nedir? Herkesin 
yapamadığı bir şey yapmak mıdır, 
yoksa kişinin sınırlarını zorlayarak 
yaptığı bir şey midir? Tartışın.

6. Zıpır’ın yarışmada bağlama sesine içli 
bir şekilde eşlik etmesi sizce insanları 
neden bu kadar çok etkilemiştir?

7. Jüri üyesi olmak sizce zor mudur? 
Siz jüri üyesi olmak ister miydiniz?

1. Kitapta sokak köpekleri dayanışma 
için kendi aralarında birlik kuruyorlar. Bu 
dayanışma ağının amaçlarını belirten bir 
liste hazırlayın. 

2. Kitaptaki karakterlerinin kişilik 
özelliklerini maddeler şeklinde sıralayın. 
Bu karakterler arasındaki farklılıklar ve 
benzerlikler nelerdir? Karakterler arasındaki 
ilişkilerde hangi özellikler denge unsurudur? 

3. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki 
dostluk sizce ne zamandan beri var? 
Bu dostluk sizce nasıl gelişmiştir? 
Köpeklerin evcilleştirilmesi süreci ile ilgili 
bir araştırma yapın ve bir kompozisyon 
hazırlayın.

4. Sevginin insanların hayatı üzerindeki 
etkileri nelerdir? Arkadaşlarınızla buna 
ilişkin bir anınızı paylaşın. 

5. Bir hayvanı evcilleştirmek isteseydiniz 
bu hangisi olurdu? Evcilleştirdikten sonra 
hangi becerilere sahip olurdu, hangi 
becerilerini kaybederdi?
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Etiketler: Arkadaşlık, Dayanışma, 
Duygular, Mücadele, Hayvan Sevgisi 

Yazan: Dilek Yardımcı 
Resimleyen: Gül Sarı

• Dayanışma ve arkadaşlık 
bağlarının etkilerini gerçekçi 
bir biçimde ele alıyor.

• Anlatımın akıcılığı, 
dilin tutarlılığı okuru 
hikâyenin içine çekerek bir 
köpeğin düşüncelerini ve 
hislerini empati kurarak 
içselleştirmeye yöneltiyor.

• Temel iletilerinin yanı sıra 
paylaşım, sabretmek ve 
ötekiyle iletişim kurmak gibi 
duygusal kazanımları da 
hikâyeyle bağlantılı olarak 
işliyor.

• Karakterlerin çok 
boyutluluğu, gündelik 
hayatta zıtlıkları ve çelişkileri 
düşünmeye sevk ediyor.

- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ 101




