
Koca kuyruğu, çizgili sırt çantası ve sevimli yüz ifadesiyle 
etrafına neşe saçan Sincap, aynı zamanda çok da 
yardımseverdir. Bir sabah uyandığında kovuğunda gizemli bir 
mektup bulur ve telaşla yola koyulur. Ormanda karşılaştığı 
hayvanlar peşi sıra Sincap'tan yardım isterler. Yol boyunca, 
Geyik Bey’in boynuzlarını çiçeklerle süsleyen, şevkle örgü ören 
kaplumbağa için yün yumak peşine düşen dostumuz kurda, 
dağ sıçanına, tilkiye, sansara, kurbağalara, nehirdeki balıklara 
derken neredeyse bütün orman sakinlerine yardımcı olur. Peki ya 
bulduğu o esrarengiz mektup? Sincap asıl hedefine ulaşabilecek 
midir? En özel anlarında dostlarımızın yanında olmanın önemine 
değinen sevimli bir kitap, okurlarını dostluğun temellerini 
keşfetmeye davet ediyor. 

Konu: 

Bir Dostluk Masalı
Güçlü hikâyesi ve masalsı çizimleriyle dostluğun temellerine değinirken, 

yardımlaşmanın, saf neşenin ve sonsuz güven duygusunun hayatımıza kattığı 
güzellikleri gösteren sıcacık bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Olağanüstü çizimleriyle 
etkileyici bir okuma 
deneyimi sunuyor. 

• Kalpleri yumuşatan 
sıcacık öyküsüyle her 
yaştan okurun beğenisini 
kazanıyor. 

• Didaktik olmayan bir 
yolla çocuklara duyguları 
ve paylaşmanın önemini 
öğretiyor.   

• Masalsı anlatımı ile 
okurlarına umut aşılıyor. 

• Keyifli bir okuma 
tecrübesi sunuyor.

• Pek çok kavramı ele 
alıyor, pekiştiriyor. 

1. Sincap ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 
Onunla ortak yönleriniz var mı?  

2. Kitapta en sevdiğiniz bölüm neresi? 
Neden? Tartışın. 

3. Kitabın çizimlerini sevdiniz mi? 
Hikâyenin vermek istediği mesajı 
yansıtıyor mu? 

4. Birine yardım etmenin her zaman bir 
karşılığı olur mu? Olmalı mı? Karşılık 
almadan yardım etmek zor bir şey mi?

5. Bu kitabın yazarı siz olsaydınız, neyi 
farklı yapardınız, neden? Aranızda 
tartışın.

6. Sevgimizi göstermenin sadece bir 
yolu mu vardır? Başka yolları varsa 
bunlardan bazıları nelerdir?

7. Bu kitabı bir cümle ile anlatmanız 
gerekse bu cümle ne olurdu? 

1. Kitapta en sevdiğiniz karakteri çizin. 
Daha sonra boyamasını yapın ve bu 
karakterin size ne öğrettiğini, neden en 
çok bu karakteri sevdiğinizi anlattığınız 
bir sunum hazırlayın. Herkes sunumunu 
yaptıktan sonra çizimlerinizi sınıf 
panosuna asın. 

2. Sınıfta ikişerli üçerli gruplara bölünün. 
Her grup, farklı bir şehir veya kültür 
seçsin. Daha sonra, bu kültürde sevginin 
ve dostluğun ne demek olduğunu ve 
nasıl ifade edildiğini araştırsın. Her grup 
araştırmasını sınıfla paylaştıktan sonra, 
bir tartışma gerçekleştirin. Sevgi nasıl 
farklı şekillerde ifade ediliyor? Neden? 
Veya aynı kalıyorsa neden aynı kalıyor?

3. En yakın arkadaşlarınıza yapmak 
üzere bir anket hazırlayın. Bu ankete 
onlarla ilgili öğrenmek istediğiniz 
soruları yazın. En sevdikleri filmi, rengi, 
şarkıcıyı sorabilirsiniz. Bu anket ileride 
size dostlarınızdan bir hatıra olarak 
kalacaktır. 
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