
Her şeyde “birinci” olan Bay ve Bayan 
Uysal, oğulları Can konusunda 
epey endişelidir. Can, başına 
buyruk davranan özgür ruhlu bir 
çocuktur. Tüm çabalarına rağmen 
Uysal ailesinin muntazamlığına 
yakışır davranmayan Can, sürekli 
anne babasının uyarılarına maruz 
kalmaktadır. Artık hiçbir şeyi 
yapamaz hâle gelir; gerçek anlamda, 
hareket edecek yeri kalmamıştır. 
Ta ki anne babasının hayalindeki 
“Uslu Çocuk”a dönüşene kadar…

Kitapları onlarca 
dile çevrilen 
Pintadera, anlatı-
cı, sosyal tiyatro 

yönetmeni ve çocuk edebiyatı 
yazarıdır. Psikopedagoji mezunu 
ve Sosyal Entegrasyon Yüksek 
Teknisyeni olan yazar, hikâyeler 
anlatmak ve başkalarının da 
kendi hikâyelerini anlatmasına 
yardımcı olmaktan keyif alır. 

Konu: Fran 
Pintadera

Resimli Kitap , 40 sayfa
Okul Öncesi, 1 ve 2. sınıf

Etiketler: Aile İlişkileri, Eleştirel 
Düşünme, Hak ve Özgürlükler, 
Önyargılar, Sorumluluklar

Yazan: Fran Pintadera
Resimleyen: Gómez
Türkçeleştiren: Ayşegül Utku Günaydın

Uslu Çocuk
“İyi evlat” kavramı ve çocuk olma hakkına işaret eden, ebeveyn tutumlarına eleştirel 
gözle bakmaya davet eden, kendi gibi olmayı tercih eden çocuklar için ilham verici ve 

komik bir kitap 

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Dünyaya çocukların 
gözünden bakma fırsatı 
sunuyor.

• Öğretici olmayan bir 
yolla, mizah kullanarak 
bir farkındalık yaratmaya 
çalışıyor.

• Her yaştan okura hitap 
eden bir konusu var. 

• Yaratıcı ve komik çizimleri 
ile çocukların dikkatini 
çekmeyi başaran bir kitap.

• Pek çok kavramı ele 
alıyor, çocuklar için 
pekiştirici bir anlatı 
sunuyor.  

1. Uslu olmak nasıl davranmayı 
gerektirir? Yaramaz olursak ailemiz 
bizi sevmez mi?

2. Aileniz size çok karışıyor mu? 
Kendinizi özgür hissediyor musunuz? 
Tartışın.

3. Can, nasıl dünyanın en uslu 
çocuğu ilan ediliyor? 

4. Can’ın ailesi ve diğer yetişkinler, 
onun heykele dönüştüğünü neden 
fark etmiyor olabilir? 

5. Bir aileye ait olmak onlarla aynı 
kişiliğe veya zevklere sahip olmayı 
mı gerektirir? Herkesin birbirinden 
farklı olduğu aileler var mıdır?

6. İnsanlar, dünyanın en uslu çocuğu 
heykelini görmek için neden can 
atıyorlar? Bu kadar özel olan şey ne 
olabilir?

1. Bir günlüğüne siz de heykel gibi 
davranın. Annenizin babanızın dediği 
her şeyi yapın, hiçbir şeye itiraz 
etmeyin ve “uslu” bir çocuk olun. Daha 
sonra neler hissettiğinizi ailenizle ve 
arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Kitabı ailenizle paylaşın. Daha sonra 
onlarla bir röportaj yapın. Kitabın 
ana konusu, size ulaştırdığı mesaj ve 
yorumlarınızı tartışın. Eğer ailenize 
söylemek istediğiniz bir şey varsa, bu 
etkinlik dilediğiniz konuyu tartışmaya 
açmak için iyi bir fırsat olabilir.  

3. Uslu ve yaramaz kelimelerinin sözlük 
anlamlarına bakın. Sizce bir insan her 
zaman uslu ya da her zaman yaramaz 
olabilir mi? Bu kelimelerin sizde 
çağrıştırdığı kavramları bir kavram 
haritası haline getirin ve panoya asın.  

4. Herkes kendini en uslu ve en yaramaz 
hissettiği anları paylaşsın. Sohbet 
ortamında anılarınızı karşılaştırın ve 
değerlendirin.
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