
Etkinlik Dosyası



Yazar: Bertrand Santini 
Resimleyen: Laurent Gapaillard
Çeviren: Siren İdemen
Sayfa Sayısı: 80
Ebat: 15x20,5
Yaş Grubu: 8+
Sınıf Düzeyi: 4, 5 ve 6. Sınıflar
Ana Temalar: Biz ve Değerlerimiz; 
Dünya ve Çevre; Sağlık, Spor ve 
Oyun; Sanat ve Toplum.

Alt Temalar: Aile, büyüklerimiz, 
insan ilişkileri, dostluk, vefa, 
sadakat, merhamet, saygı, sevgi, 
paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, 
arkadaşlık, sözünde durma, 
çalışkanlık, dürüstlük, çevre, doğa,  
evren, zaman bilinci, mevsimler, 
gece, gündüz, temizlik, beslenme, ilk 

yardım, hastalıklardan korunma, ilaç 
kullanımı, dinlenme, eğlenme, sanat, 
estetik, insan ve toplum, resim.

Yeryüzünde bol miktarda bulunan 
Canavar türleri arasında en yaygın 
olan insandır.
Ancak bir tür daha var ki o bayağı 
seyrek görülür ve pek de tanınmaz.
Bu türün adı Yark’tır.
Yark yalnızca iyi çocukları yiyerek 
karnını doyurabilen bir canavardır. 
Çağ değiştikçe çocuklar kötüleşmeye 
başlamış, yaramazlaşmıştır. Yark kötü 
çocukları yediğinde zehirlenmektedir. 
Ancak yiyebileceği iyi çocuk da 
bulamamaktadır. Açlıktan ölmek 
üzere olan Yark kutup ayısı kılığına 
girerek Noel Baba’nın evine gider. 
Çünkü Noel Baba’da hediye 
dağıtmak için iyi çocukların listesi 
vardır. 

Bertrand Santini  
Resimleyen Laurent Gapaillard





S1: Yark neyle beslenir? Yark’ı zehirleyen şey nedir? Açıklayınız.
C1:

S2: Yark iyi çocukların listesine nereden ulaşmıştır? Açıklayınız.
C2:

S3: Yark kötü duygularla baş etmek için neye yönelmiştir? 
Açıklayınız.
C3:

Aşağıdaki soruları Yark adlı kitaptan yola çıkarak 
yanıtlayınız.

KİTABI OKUDUNUZ ŞİMDİ ETKİNLİKLERİNİ YAPARAK 
EĞLENMEYE NE DERSİNİZ?



S4: Sizce ormandaki çocuk çetesi niçin oluşmuştur? Bu çetedeki 
çocuklar niçin kötüdür? Açıklayınız.
C4:

S5: Yark’a zehirlendiğinde kim yardım etmiştir? Yark’ın 
değişiminde sizce bu kişinin nasıl bir etkisi vardır? Açıklayınız.
C5:

S6: Yark iyi bir canavar olduktan sonra çocuklar için neler 
yapmıştır? Açıklayınız.
C6:



Yark’ın geçirdiği değişimi kısaca özetler misiniz?



Öykü karakteri Yark’ın dış (fiziki) görünüşü ve kişilik özelliklerini 
aşağıdaki boşluklara yazınız. 

Yark’ın Dış Görünüşü               Yark’ın Kişilik Özellikleri



Bir canavar yaratınız. Yarattığınız canavarın neden bir canavara 
dönüştüğünü belirtiniz. Sonrasında tıpkı Madeleine’nin Yark’ı 
iyiliğe yönettiği gibi onu iyiliğe yöneltiniz. Canavarınızın resmini 
çizmeyi de unutmayınız.

Canavarın…………………neden bir canavar oldu?

Canavarın…………………’ın özellikleri nelerdir? Hangi kötü 
alışkanlıkları vardır?

Canavarın…………………nasıl iyi bir canavar oldu? Çocuklar için 
hangi güzel şeyleri yapar?

Bir Canavar da Ben Yaratıyorum



Canavarının Resmi:



 Birkaç gün sonra Yark mor kadifeden güzel bir yorganın 
altında, yumuşacık bir yatakta gözlerini açıyor.

 Uzun bir sessizliği ardından Yark tek gözünü aralıyor.

 Canavar küçük tatlılardan birini titreyen dudaklarına 
götürüyor.

Yark adlı kitaptan alınan aşağıdaki cümlelerde geçen ismi 
niteleyen ya da belirten sözcükleri (sıfatları) bulunuz. Bu 

sözcükleri kırmızıya boyayınız.




