
Kaplana yem olmaktan kaçan bir 
devekuşu bu yorucu kovalamacanın 
sürekli tekrarlanmasından bıkar 
ve çareyi uçmakta bulur. Önce 
muz ağacının yapraklarından 
ve bambudan kanatlar yaparak 
papağanlarla uçmaya başlar. 
Flamingoları görünce onlara özenir, 
büyük kanatlarla onlara katılır. 
Kartala özenmesiyle daha büyük 
kanatlar yapar, ancak bu kanatlar çok 
ağır olduğu için uçamaz ve kaplan 
onu tekrar kovalamaya başlar. 

1971 yılında De-
nizli'de doğdu. İlk 
çalışmaları Gır-
gır'da yayınlandı. 

1988 yılında Anadolu Üniversi-
tesi Grafik Bölümünü kazandı. 
Çalışmaları, yurtiçi ve dışında 
çeşitli katalog ve sergilerde yer 
aldı. Karikatür ve illüstrasyon 
alanında ulusal ve uluslararası 
25 ödülü vardır.  

Konu: Oğuz 
Demir

Bir Devekuşu Her Şeyi Yapabilir!
Oğuz Demir'in kaleminden, etkileyici çizimleri eşliğinde, başkalarına özenmek 

yerine kendi özellikleriyle barışık olmanın önemini vurgulayan, eğlenceli 
kıpır kıpır bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Olgunlaşma kavramının 
hayvanlar üzerinden ele 
alınması sayesinde hayal 
gücünü ve yaratıcılığı 
geliştiriyor.

• Kendini tanıma, 
farklılıkların zenginliği 
ve büyümek gibi çeşitli 
psikolojik süreçlere ilişkin 
farkındalık yaratıyor.

• Zorlukları, farklılıkları 
kabullenmeyi ve özgüveni 
vurgulayarak engelleri 
aşmak konusunda ilham 
veriyor.

• Hayvanlar arasındaki 
ilişkileri ve doğadaki yaşamı 
araştırmayı teşvik ediyor. 

1. Hikâyenin sonunda devekuşu ile 
kaplumbağa konuşuyor olsaydı, 
devekuşu kaplumbağaya sizce ne 
söylerdi?

2. Devekuşunun önce papağanlara, 
sonra flamingolara ve ardından 
kartala özenmesini okudunuz. 
Daha önce bu davranışı kendinizde 
gözlemlediniz mi? Bu durum size 
neler hissettirdi?

3. Eğer devekuşu kartala 
ulaşmak için daha büyük kanatlar 
yapmasaydı hikâyenin sonu nasıl 
olurdu?

4. Devekuşu sizce yeniden böyle 
maceralara atılır mı? Kaplandan 
kaçmanın daha kolay yolunu 
bulacak mıdır? 

5. Hikâyedeki karakterler 
içinde kendinizi hangisiyle 
özdeşleştirdiniz?

1. Kitapta yer alan hayvanlar 
hakkında araştırma yapın. 
Yaşadıkları yerleri, beslenme 
alışkanlıklarını öğrenin. 

2. Arkadaşlarınızla birlikte iki 
kâğıt alın. Kâğıtlardan birine sahip 
olduğunuz ama vazgeçebileceğiniz 
bir eşyanızı yazın. Diğer kâğıda da 
sizde olmayan ama çok istediğiniz 
bir şeyi yazın. Arkadaşlarınızla 
paylaşın.

3. Kendinizde en sevdiğiniz 
özelliği ve yakın arkadaşınızın en 
beğendiğiniz özelliğini nedenleriyle 
birlikte yazın. 

4. Uçmak sizce nasıl bir duygudur? 
Siz de devekuşu gibi uçmak 
isteseydiniz bunu uçak haricinde 
hangi aletleri, eşyaları kullanarak 
yapardınız hayal edin.

Öykü, 32 sayfa
Okul Öncesi, 1. sınıf
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