
Doruk’un canı bir hayli sıkkındır, çünkü okulda, tatsız bir olay yaşamıştır: 
Arkadaşının kalemini aldığı gerekçesiyle haksız yere suçlanmıştır. Fakat 
öfkesi, onu gerçekten haksız duruma düşürmek üzeredir: İçindeki Öfke 
Ejderhası kontrolü ele alır ve Doruk her yeri yakıp yıkmaya başlar. Neyse ki 
arkadaşlık kurtarıcı olur: Doruk’u sakinleştirmek, dostu Maya’ya düşer. 

Ekin, yaz tatilini babasının yanında, Amazon ormanlarında geçirecektir. Tembel 
hayvanlar üzerine araştırma yapan babasından öğreneceği çok şey vardır. 
Gider gitmez kendisine arkadaş da bulur: Bölgedeki yerli kabilelerden, Hioto 
adında bir oğlan. Bir gün, ormanda tembel hayvan kafeslerinin resimlerini çizen 
bir adam görürler. Bu kaçakçıyı yakalamak, Ekin ile Hioto’ya düşer. 

Öfkeli Ejderhanı Nasıl Dizginlersin?

Tembel Hayvanın Hızlı Macerası

Haksızlığa uğradığı için çok sinirlenen bir ufaklığın  
kendisini sakinleştirme serüvenini anlatan zekice bir öykü

Egzotik bir ormanda geçen, heyecan yüklü, maceranın bir an 
bile dinmediği bir kurtarma operasyonunun öyküsü

Öne Çıkan 
Özellikler
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Tartışma Soruları
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•  “Öfkeyle kalkan zararla 
oturur” ilkesine dayanarak 
öfke kontrolünün önemine 
değinen etkili bir öykü.
•   Duygular değil, olgular 
üzerine düşünme sayesinde 
sorunların üstesinden 
gelinebileceğini vurguluyor.

•   Çevre bilinci, doğal 
yaşam gibi önemli konuları, 
kültürlerarası bir dostluk 
üzerinden anlatıyor.
•   Kitap, doğal yaşamdan 
uzakta büyüyen çocukları, 
yağmur ormanlarında bir 
maceraya ortak ediyor. 

1. Sık sık öfkeleniyor musunuz? 
Neden? Öfkenizi kontrol etmeyi nasıl 
başarıyorsunuz? Arkadaşlarınızla 
tartışın.
2. Doruk, davranışlarında haklı mıydı? 
“Haklıyken haksız duruma düşmek” 
sizce ne anlama geliyor?
3. Kitaptaki ejderhanın boyutları neye 
göre değişiyor? Anlayabildiniz mi?

1. Amazon Nehri’ni duydunuz mu? 
Nerede? Ne gibi özelliklere sahip?
2. Hayvan kaçakçılığı hakkında ne 
biliyorsunuz? Sizce insanlar böyle bir 
şeye neden kalkışıyor olabilir?
3. Yabancı bir arkadaşınız var mı? 
Varsa, onunla iletişiminiz nasıl? 
Onunla neler paylaşıyorsunuz?  
Yoksa, olmasını ister miydiniz? 
Neden?

1. Sınıfta bir “öfke kontrolü” 
denemesi yapın: Bir arkadaşınız sizi 
sinirlendirmeye çalışsın, sizse bu atağa 
karşılık mantıklı fikirler üreterek sakin 
kalmaya çalışın. Hanginiz kazandı?
2. Öfke kontrolü hakkında bir araştırma 
yapın; büyüklerinize sorabilirsiniz. Sonra 
da sınıfta bunu arkadaşlarınıza anlatın. 

1. Tembel hayvanlar hakkında küçük 
bir araştırma yapın. Neden bu ismi 
almışlar? Ne gibi özellikleri var? Kısa 
bir yazı hazırlayın.
2. Ekin ile Hioto’nun Amazon’daki 
bir gününü hayal edip yazın. Sizce 
başlarından neler geçiyor olabilir?
3. Sevdiğiniz bir “vahşi” hayvanın 
resmini çizmeye çalışın.
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