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Üç arkadaş kedi üzerine bir kitap. Kayan bir yıldız görünce dilek tutarsa 

dileğin gerçekleşeceğini öğrenen Piti, durmadan kayacak bir yıldız beklemeye 

başlar. Bu sırada hayatın akışından kopan Piti’yi tekrar aralarına döndürmeye 

çalışan kedi arkadaşları Pati ve Pus, onu mutlu etmek için bir fikir düşünürler. 

Bu fikir ne olabilir?

Kitap Hakkında: 
“Üç Kedi ve Bir Dilek”, üç kedinin yakın dostluğu üzerine sıcak bir hikaye. 

Arkadaşları hakkındaki dileği için günlerce uykusuz kalan Piti ve arkadaşları 

Pati ve Pus’un Piti  için yaptıkları; arkadaşlarınız için neler yapabileceğinize 

dair düşündürüyor.  

Kitap; dostluk, fedakarlık, dilekler, çözüm üretme üzerine; ayrıca yıldızları 

yaklaştırıyor.

Birlikte Okurken:
Kedilerin yaşamı, arkadaşlık/dostluk, fedakarlık, gökyüzü- yıldızlar, işbirliği 

yapmak, çözüm üretmek, kayan yıldızı yaratmak, diğer hayvanlarla iletişim 

kurmak, hayal etmek, dilek tutmak.. vb gibi konularda sohbet edebilirsiniz.

 Okuma Kültürü Derneği gönüllüsü  Selin Zeyneloğlu tarafından hazırlanmıştır.
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YAZAR / RESİMLEYEN

Sara Şahinkanat ( 1966, İstanbul ) Üskü-
dar Amerikan Kız Lisesi’nden ve Boğaziçi 
Üniversitesi Mütercim Tercümanlık 
Bölümü’nden mezun oldu. Tercümanlık 
ve reklamcılık yaptı. 2001 yılında oğlu Tan 
dünyaya geldi. Ona beğendirmek için 
yazmaya başladığı resimli kitapları artık 
başka çocuklar için yazıyor. Yapı Kredi 
Yayınları’ndan “Yavru Ahtapot Olmak 
Çok Zor”, “Maymun Kral” ( Feridun Oral ile 
birlikte ), “Mevsimlere Güzelleme” ( Arslan 
Sayman ile birlikte; Resimleyen: Deniz 

Üçbaşaran ), “Bilgi Avcıları Gizli Görevde/Beyoğlu Macerası”, “Üç Kedi Bir Dilek”, 
“Annemin Çantası” ( Ayşe İnan Alican ile birlikte ) kitapları çıktı.
( Bkz. http://kitap.ykykultur.com.tr/yazarlar/sara-sahinkanat ).

Ayşe İnan (1972, Ankara) H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat 
Dalı’ndan 1994 yılında mezun oldu. Ankara’da birçok gazete, dergi ve 
yayınevin de karikatür, illüstrasyon ve grafik tasarım çalışmaları oldu. Yurtiçi ve 
yurtdışında karma sergilere katıldı.
“Elma Kelebeği” adlı kitabı, Hacettepe Üniversitesi’nde “Başarı” ödülü aldı ve 
T.C. Kültür Bakanlığı TEDA 2007 projesinde yurtdışı baskısı yapıldı.
“Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan?” kitabı “ÇGYD 2009 Yılın En iyi Resimli Öykü 
Kitabı” ödülünü aldı, İspanya’da da basıldı.
“Bilgi Avcıları Gizli Görevde/Beyoğlu Macerası” kitabındaki illüstrasyonlarıyla 
“2011 IBBY Onur Listesi”ne seçildi
( http://kitap.ykykultur.com.tr/resimleyenler/ayse-inan ).

Sokak hayvanlarını tanıma ve hayvanların yaşam hakları da önemli  sohbet 
konuları olabilir.

Sara Şahinkanat

Ayşe İnan



SÖZCÜKLER / DEYİMLER

Üç Kedi Bir Dilek’te geçen çocuklarınızın bilmediğini/ merak edeceğini/ 
ayrıntılı öğrenmek isteyeceğini düşündüğünüz sözcükleri, deyimleri, ifadeleri 
önceden belirleyebilirsiniz.  

Bizim gözümüze takılanlar:

Dam, bilmiş, çırpınmak, lokma, kiremit, baca, kömür, ense, özen, kafadar, 
ödünç almak….

Deyimler: 

Yufka yürekli
Şaşkınlıktan nefesini tutmak
Gözleri dolmak
Uykuya dalmak
Gözleri parlamak
İçi rahat olmak
Kafa kafaya vermek
Gözleri yaşlı olmak
Boynu tutulmak
Derin düşüncelere dalmak

………..

Bu liste gibi, çocuğunuzla birlikte hatırlamak, üzerine konuşmak, tartışmak 
istediğiniz diğer sözcükleri, terimleri, ifadeleri içeren kendi listenizi 
oluşturabilirsiniz. Kuşkusuz okuma sırasında çocuğunuzun da katkısıyla 
aklınıza gelen, üzerinde durmak istediğiniz farklı sözcükler, ifadeler de 
çıkacaktır. Listenin ucu açık…



SOHBET SORULARI
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Kitapta; yaşamı dilek tutmaya bağlama, birinden yardım isterken 
hediye verme, başka birine ait el fenerini yürütme gibi bazı 
yetişkinlerin gerçek yaşamında, çocukların masal kitaplarında 
göreceğiniz durumlar var. Bunları nasıl değerlendireceğinizi, bu 
konuda çocuğunuzla neler konuşmak istediğinizi birlikte okumaya 
başlamadan önce düşünmenizi öneririz.

Sohbete, kitabı okumaya başlamadan önce evde ve sokakta kedi 
olarak yaşamak üzerine konuşarak başlayabilirsiniz.

Öykünün  geçtiği yeri ve karakterleri  tanımak ve öyküyü anlamak  
amacıyla  sorular sorup cevap arayabilirsiniz? Bizim aklımıza gelen 
bazı sorular aşağıda. İstediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz, başka sorular 
sorabilirsiniz. Soruların ucu açık…

• Çevrenizdeki kedileri (sokakta, parkta, evde…) düşünerek 
 kediler ne yer/ ne içer, nasıl yer,  nasıl temizlenir, nerde uyur,  
 ne zaman nasıl sesler çıkarır, vb kedilerde öğrenmek 
 istediklerinize dair soruları içeren bir  liste hazırlayabilirsiniz,  
 sorularınıza cevap arayabilirsiniz.
• Sokakta kedi gördüğünüzde ne yaparsınız?
• Kedisi ya da başka evcil hayvanı olan birini tanıyor musunuz?  
 Hayvanların adı ne? 
• Sizin evde bir evcil hayvan var mı? Varsa birlikte neler 
 yapıyorsunuz, listeleyin.
 Yoksa olmasını  ister misiniz? Neden? 
• Olsaydı neler yapardınız? Sayabilir misiniz? 

• Kitabın kapağında neler görüyorsunuz? Kitapta başka hangi  
 karakterler var acaba? Neden öyle düşündünüz?
• Kapaktaki kediler neredeler? Ne yapıyorlar? Neden öyle 
 düşündünüz?
•  Geceleri gökyüzüne bakar mısın? Gökyüzünde neler var?  
 Gökyüzünün rengi ne renk oluyor?
• Yıldızlar ne zaman çıkar/görünür? 
• Hiç yıldız kayması gördünüz mü? Anlatabilir misiniz?
• Hiç yıldız kaymasında dilek tuttunuz mu? Dileğiniz gerçekleşti  
 mi? 



• Sırt üstü uzanmak nasıl oluyor? Uzanıp gösterir misiniz? Ne  
 zamanlar sırt üstü  uzanırsınız? 
• Sizce Piti neden gökyüzünden gözünü alamıyor, nedenleri  
 sayabilir misiniz?
• Piti o anda neler hissettiğini ve nedenlerini anlatsa ne derdi?
• Piti duygularını ifade etmek için bir ses çıkarsa nasıl bir ses  
 olurdu? Neden?
• Sizce Piti yıldız kayarken ne dileyecek? Bir tahmin listesi 
 yapın.
• Piti her gece damda hareketsiz yatarken başına neler 
 gelebilir? Neden?
• Pati ve Pus,  Piti için ne zaman harekete geçmeye/bir şeyler  
 yapmaya karar verdiler? Neden?
• Sizce Pus kömür tozu ve fenerle ne yapacak?
• Kömür tozu nereden bulunabilir?
• El feneri nerelerden bulunabilir? Pus nereden bulacak?
• Pus el fenerini gece bekçisinden nasıl ödünç aldı?
• Leylek Pati ve Pus’a nasıl yardım etti? Neden yardım etti?
• Piti gökyüzünde yıldız kayması gördü mü?
• Gerçek bir yıldız kayması mıydı? Kimler, nasıl bir yıldız kayması  
 görüntüsü yarattılar?
• Piti yıldız kaymasını görünce sevincini nasıl belli etti? O anda  
 nasıl bir ses çıkarmış olabilir? 
• Siz Piti olsaydınız sevincinizi nasıl gösterirdiniz?
• Kedilerin üçü de mutlu; neden, nerden anlaşılıyor?
• Pati ve Pus neden “acaba yanlış mı yaptık” dedi?
• Piti derin uykusunda nasıl bir rüya görüyordur?
• Pati ve Pus bekçiye teşekkür kartı yazsalar ne derlerdi?
• Siz bekçi olsanız, Pati’nin el fenerini almasını nasıl 
 anlatırdınız?
• Arkadaşları Piti’yi kandıramasalardı, Piti ne zamana kadar  
 yıldız kayması bekleyecekti? Neden?
• Siz bu kedilerden biri olsaydınız Piti’ye yardım etmek için ne  
 yapardın? Neden?
• Arkadaşlarınızı mutlu etmek için neler yaparsınız?
• Yakın bir arkadaşınızı düşünün. Niçin yakın arkadaşınız   
 oldu? Diğer arkadaşlardan farkı ne?
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• Bir dileğiniz gerçekleştiğinde sevincinizi nasıl gösterirsiniz,  
 hareketlerinizi, seslerinizi/söylediklerinizi gösterir misiniz?

Bu soruların ucu açık, istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz, başka sorular 
sorabilirsiniz…

Kağıt ve renkli kalemler/boyalar kullanarak kedi kuklaları yapabilirsiniz. 
Sonrasında da bu kuklalarla dilediğiniz gibi canlandırmaları yapabilirsiniz. 

Kitabın sonunda hazır kuklalar var. Dilerseniz birlikte hayal kurup sıfırdan 
yeni kuklalar yaratabilirsiniz?

• Kedilerin yüzlerini  önce boyayıp, sonra vernikleyin.  
• Kediler ile ilgili bir resim yaparak, taş kedileri uygun gördüğünüz   
 yerlere yapıştırın. 
• Sizin kedi arkadaşlarınızın ismi ne? Kaç tane kedi yaptınız? Birbirleriyle  
 ilişkileri nedir?

2 Taş Kediler
Malzemeler:
Ufak taşlar: Yazın deniz kenarından 
topladığınız, düz, yassı taşları 
kullanabilirsiniz.  
Boya ( sulu boya ve ya akrilik)
Fırça  (ince uçlu) kokusuz vernik ya da 
şeffaf oje ( kurutucu özellikli)

Malzemeler:
Kağıt
Yapıştırıcı
Renkli Boyalar

Kağıt Kuklalar



3 Tarçınlı Dilek Kurabiyesi
Malzemeler
1 yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı pekmez
12 yemek kaşığı un
Yarım çay kaşığı tarçın (süsleme için)

Yapılışı:
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, pekmez, un ve yumurtayı bir kaseye 
koyun.
Kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Tezgahın üzerinde, 
hamuru yarım parmak kalınlığında açın ve istediğiniz şekilleri verin (elle, kalıp 
kullanarak veya bardakla keserek) ucu açık... 
Dilerseniz misket büyüklüğündeki bir hamuru tarçın ile karıştırarak 
dekorasyonda kullanabilirsiniz. 
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kurabiyeleri tepsiye dizin. 180 derece fırında 20 
dakika pişirin. 

Yemeden önce dilek tutabilir ve hatta arkadaşlarınıza ikram edebilir, 
beğenirlerse tarifinizi onlarla paylaşabilirsiniz.
Kim bilir bu kurabiyeleri yiyince belki dilekleriniz olur. Ne dersiniz? Öyle bir şey 
olabilir mi?

Öyküyü düşünerek, günlük yaşantınızla ilişkilendirerek siz de farklı etkinlikler 
geliştirebilirsiniz…

Malzemeler
Karton kutu 
Büyük boy tişört (artık kullanılmayan bir tişörtü geri dönüştürmek için güzel 
bir fırsat!)
Zımba ya da koli bandı
Kutuya sığacak büyüklükte bir minder
Plastik poşet

4 Kedi Evi Yapımı
Sokak kedileri için bir ev yapmak ister misiniz? O halde şu linke 
tıklayarak basit malzemelerle sokağınıza yerleştirebileceğiniz bir ev 
yapabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=bsti_m-k8G0 
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Yapılışı
Yakası kutunun açık kısmına gelecek şekilde tişörtü karton kutuya giydirin. 
Tişörtün etek kısımlarını zımba veya koli bandı ile birleştirip sağlamlaştırın, 
kollarını ise içinden geçirin. Tişört yakasıyla oluşturduğunuz evin girişi 
kedilerin girebileceğinden küçük oluyorsa yakayı yine daire şeklinde keserek 
büyütebilirsiniz. Eğer yağmurlu bir yerde yaşıyorsanız veya kedi evini 
yaptığınız mevsimde yağmur yağıyorsa plastik poşetleri kedi evinin etrafına 
sararak ve koli bandıyla sabitleyerek ıslanmasını da önleyebilirsiniz. Evin 
kapısından doğru minderi koyduğunuzda sokaktaki dostlarımız için konforlu 
bir alan yaratmış oluyorsunuz!

Biraz da hareket! Kedilerin nasıl hareketler yaptığına dikkat ettiniz mi hiç? 
Ne kadar esnekler değil mi? Yogada doğa ve hayvanlardan esinlenen birçok 
yoga pozu mevcut. Bunlardan birinin ismi kedi pozu! Bir diğerinin ismi ise inek 
pozu. Bu hareketleri izlereyek birlikte  deneyebilirsiniz. Dikkatli olun, çok yavaş 
ve bedeninizi HİÇ zorlamadan!

https://www.youtube.com/watch?v=a5uUrDIqHJ8 

Kaynak (resim): https://www.gngyoga.com/post/bidalasana-marjaryasana 

Resimdeki üç kedi sizce öykümüzün kahramanlarına 
benziyor mu? :)

Kaynak (resim): https://www.smartfundiy.com/cheap-

diy-cat-house/

Yoga: Kedi Pozu!



ÖYKÜYÜ YENİDEN YARATMA

Yazarın sesinden başka bir öyküsünü duymak ister misiniz? 
Buyurun:
https://www.facebook.com/YapiKrediYayinlari/videos/6278594677659
70/?v=627859467765970

Başka bir öykü kitabını birlikte okumak üzere…

AKLINIZDA BULUNSUN

#okumakdunyanıbuyutur

Sara Şahinkanat yerine bu kitabı siz yazsaydınız öykü nasıl olurdu? 

Öykünüzü, kendiniz oynayarak veya kuklalar yardımıyla canlandırabilirsiniz.

Siz de bu pozları ineklerin ve kedi-
lerin duruşlarına benzettiniz mi? 
Kediler yoga yapsaydı nasıl olurdu 
acaba? :)

Kaynak (resim): https://innerspace-

yoga.ca/cat-yoga/

 (Bu soru sizin için de çocuğunuz için de)
• Öykülerinizi  birbirinize  anlatabilirsiniz. Ya da birlikte yeni bir  
 öykü yaratabilirsiniz.
• Öykünüzün kahramanları kimler?
• Sizin öykünüzle kitaptaki öykü birbirinden farklı mı? Hangi  
 noktalarda?
• Benzerlikler var mı? Varsa, neler benziyor?
• Öykünüzü yaratırken sizi en çok heyecanlandıran bölüm 
 neresi oldu? Neden?


