
Duru, Cem ve Ali kendilerine bir kulüp aramaktadır. Sonunda bir fikir bulurlar 
ve bu son derece faydalı da bir kulüp olacaktır: Hayvan Koruyucuları Kulübü. 
Amaçları yardıma muhtaç hayvanları korumaktır. Fakat işler pek yolunda gitmez, 
çünkü kafadarlar korunmaması gereken hayvanları da korumaya kalkarlar. Ama 
neyse ki sonunda yaralı bir kirpiyi hayata döndürerek gönülleri alırlar.

Hayvan Koruyucuları bu kez köpeklere kafayı takarlar ve sahipli köpekleri 
sahiplerinden izinsiz dolaştırmaya başlarlar. Ama neyse ki bu iş tatlı şekilde 
çözülür, hatta bunu küçük bir işkoluna dönüştürürler. Ancak peşlerini 
bırakmayan, sarı, çirkin, üç bacaklı bir sokak köpeği de vardır. Oysa bu köpek, 
kafadarları düştükleri zorlu bir durumdan kurtaracak yegâne arkadaştır.

Hayvan Koruyucuları 1: Kirpi Olayı

Hayvan Koruyucuları 2: Köpek Olayı

Hayvan sevgisinin ve sorumlulukların önemine değinen, 
her hayvanın hakları olduğunu vurgulayan bir öykü

Sokak köpekleri hakkında farkındalık yaratan ve çeşitli 
çözüm önerileri sunan, eğlenceli ve öğretici bir kitap
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları
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•  Hayvan sevgisini aşılayan 
satırlarıyla çocukları hem 
eğlendiren hem de başarıyla 
eğiten bir kitap.
•  Sorumluluk duygusunun 
önemine değiniyor. 
• İlginç hayvanları okurlara 
tanıtıyor.

•  Sokak köpekleriyle ilgili 
bilinç kazandırıyor, sevgi 
temelli çözüm önerileri 
sunuyor.
•  Arkadaşlık, okul yaşamı, 
çevre ve doğa sevgisi 
gibi pek çok farklı konuya 
değiniyor.

1. Okulda sizin de farklı kulüpleriniz 
var mı? Herhangi birine üye misiniz? 
Neler yapıyorsunuz?
2. Sıfırdan bir kulüp kurmak 
isteseydiniz bu ne ile ilgili olurdu? O 
kulüpte neler yapardınız?

3. Sizce her hayvan korunmalı mıdır? 
Doğal yaşamdaki hayvanlar hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

1. Çevrenizde sokak köpekleri var 
mı? Sizce durumları, evde beslenen 
köpeklerden hangi açılardan 
farklı? Sokak köpekleri ile ilgili ne 
tür çalışmalar yapılabilir? Sınıfta 
arkadaşlarınızla tartışın.
2. Siz evinizde köpek besliyor 
musunuz? Besliyorsanız, bakımı için 
hangi sorumlulukları alıyorsunuz?

1. Siz de Cem, Duru ve Ali gibi, bir 
hayvanı koruyup kurtarmaya çalışın. 
Okul bahçesindeki yavru bir kedi 
ya da evinizin önündeki ufak bir 
sokak köpeği olabilir. Hep beraber, 
arkadaşlarınızla çalışın.
2. Korumak ya da kurtarmak 
istediğiniz bir hayvanla ilgili küçük bir 
kompozisyon yazın.

1. Sokak köpekleri ile ilgili bir 
kurtarma planı hazırlayın ve bunu 
hep beraber çalışarak geliştirin. 
“Resmî kurumlar ne yapabilir?”, 
“İnsanlar neler başarabilir?”, 
“Köpeklerin hayatı nasıl düzelebilir?” 
gibi soruları yanıtlayın.

2. Hayalinizdeki ev hayvanının resmini 
çizin ve sınıfta paylaşın.
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