
- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

Bir diş fırçası olan Dodi Dişdostu, günlerce market rafında 
beklemekten sıkılır ve dişlerini temizleyeceği birilerini bulmak 
üzere umutla yola koyulur. İlk önce ONeBoyunÖyle zürafa ile 
karşılaşır, fakat ONeBoyunÖyle’nin bir dış fırçasına ihtiyacı 
yoktur; çünkü minik kuşlar onun dişlerini temizlemektedir. 
Dodi daha sonra PofudukKuyruk sincap ile karşılaşır. 
PofudukKuyruk da diş fırçasına ihtiyacı olmadığını, ağaç dalı 
ile dişlerini temizlediğini söyler. Dodi daha sonra, su aygırı, 
aslan, maymun, timsah, fil ve daha nice hayvanla karşılaşır. 
Fakat hiçbirinin dişlerini temizleyemez, çünkü doğa onlara bu 
konuda yardımcı olmaktadır. En sonunda büyük bir umutla bir 
evin penceresinden içeri atlar ve kendine uygun birini bulur. 

Dodi Dişdostu
Gezegenimizdeki canlıların diş temizliklerini nasıl yaptıklarına, diş yapılarının 
özelliklerine ve birbirleriyle olan ilişkilerine dair kıymetli bilgiler paylaşırken, 

ahenkli anlatımıyla da çocukların dil gelişimine katkı sağlayan bir öykü

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Doğadaki hayvan ve 
bitkilerin birbirleriyle olan 
ilişkilerine ve birbirlerini 
nasıl etkilediklerine dair 
kıymetli bilgiler içeriyor. 

• Son sayfalarında yer alan, 
hayvanların diş yapılarıyla 
ilgili verdiği bilgiler hem 
şaşırtıyor hem başka 
hayvanları araştırmak 
üzere merak duygusunu 
harekete geçiriyor. 

• Okura hijyenik olmanın 
önemini aşılarken, 
doğadaki canlıların da 
hijyeni önemsediklerini 
işaret ediyor. 

1. Dişlerinizi her gün düzenli 
olarak fırçalıyor musunuz? 
Fırçalamadığınızda dişlerinizde 
oluşabilecek sorunlar nelerdir?

2. Yediklerimiz ve içtiklerimizin 
dişlerimiz üzerinde etkisi var mıdır? 
Örnekler misiniz?

3. Dişlerini fırçalamayan birisini nasıl 
ikna edersiniz? Ona neler söylersiniz?

4. Kitaptaki hayvanlardan en çok 
hangisi ilginizi çekti? Neden?

5. Dişlere zarar veren yiyecek ve 
içeceklere örnek verir misiniz? 
Zararları nelerdir?

6. Kitaptaki hayvanların başka hangi 
şaşırtıcı özellikleri vardır?

7. Doğadaki canlıların birbirleriyle 
olan ilişkilerine başka hangi örnekleri 
verebilirsiniz? Birbirlerine nasıl 
yardım ediyorlar?

1. Biri mutlu, biri üzgün olan iki diş 
resmi çizin. Her birinin altına dişlerini 
ne sıklıkla fırçaladıklarını ve neler 
yediklerini listeleyin.

2. Kitapta yer almayan bir hayvan seçin. 
Onun da dişlerini nasıl temizlediğini 
araştırıp, Dodi’nin hikâyesine ekleyin. 

3. Oyun hamuru ile dişlerini düzenli 
olarak fırçalayan ve dişlerini 
fırçalamayan iki ayrı maket 
yapın. Yaptığınız maketi sınıftaki 
arkadaşlarınız ile paylaşın. 

4. İki kavanoz bulun. Birine su 
ekleyin. İçine her gün düzenli olarak 
fırçalayacağınız bir yumurta ekleyin. 
Diğer kavanoza sirke suyu ekleyin ve 
içine hiç fırçalamayacağınız bir yumurta 
ekleyin. Her iki kavanozu da sürekli 
gözlemleyin. Fırçalanmayan kavanozdaki 
yumurtaya neler oluyor? Fırçalanan 
yumurta da neler gözlemliyorsunuz?  
Bir deney günlüğü tutun. 

Konu: 

Öykü, 32 sayfa
Okul öncesi, 1, 2. sınıflar

Etiketler: Sağlıklı Yaşam, Doğal Yaşam,  
Arayış, Hayvan Sevgisi

Yazan: Elif Yonat Toğay
Resimleyen: Damla Tutan


