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Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın, çocukken büyükannesi 
Hayriye Erduran Hanımefendi’nin masallarında dinlediği tavşan Papuduk, hayvan sevgisi 
ve çevre bilinciyle büyüyerek, hayvanları ve doğayı koruyan nesillerin yetişmesine 
katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Tolga 
Öztorun ile yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç’in kalemiyle ve Ece Zeber’in 
yaratıcı çizgileriyle hayata geçen tavşan Papuduk, 10 kitaptan oluşan bir kitap setinin 
başkahramanı oldu. 

Papuduk serisi, bugüne kadar yapılan çalışmalarda yüz binlerce çocukla buluştu. 
Kitaplar, Sabancı Vakfı tarafından dezavantajlı bölgelerdeki devlet okullarına ücretsiz 
olarak gönderiliyor. Sabancı Vakfı Fark Yaratanları, sivil toplum kuruluşları ve 
belediyelerle kurulan iş birlikleri ile Papuduk kitaplarının yaygınlaştırma çalışmaları 
devam ediyor. Bu iş birlikleri kapsamında sürdürülen çevrim içi ve fiziksel atölyeler ile 
Papuduk’un hikâyeleri çok daha fazla çocuğa ulaşıyor. 

Büyük küçük herkesin çok sevdiği tavşan Papuduk, şimdi yeni bir yolculuğa başlıyor. 
Papuduk hikâyelerinde verilen mesajlarla zenginleştirilmiş “Papuduk ile Hayvan Hakları 
Etkinlik Kitabı”, 4 yaş ve üzeri çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri ile dil 
ve motor becerilerinin iyileşmesine katkı sunacak şekilde hazırlandı. Oyunla öğrenme 
prensibine uygun olarak geliştirilen kitapta, çocukların merak duygusunu artıracak 
öğeler ve eğlence ön planda tutuldu. Kitapta, hayvan hakları ve sevgisi, empati, 
yardımlaşma gibi çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini pekiştiren etkinliklerin yer 
almasına özen gösterildi. Bununla birlikte dil ve bilişsel gelişimini tamamlayıcı sorun 
çözme, eşleştirme, sayı sayma, gruplama, görsel materyal okuma gibi yetkinlikleri 
öne çıkaran çalışmalar ve boyama, yapıştırma gibi küçük kas kullanımını destekleyici 
etkinliklere yer verildi.

Tavşan Papuduk’un maceraları yeni çalışmalarla devam edecek.

ÖNSÖZ

Papuduk’un tüm hikâyelerine
karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.



Bu sayfayı
renklendirelim!

Papuduk, meraklı, neşeli ve yardımsever bir tavşan.
Kocaman pofuduk bir kuyruğu ve uzun kulakları var.

Papuduk zor durumda kalan arkadaşlarına yardım etmeyi
ve onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok seviyor.

Merhaba,
ben Papuduk. Bu kitapta 
benimle oynayıp yeni
bilgiler öğrenmeye

hazır mısın?

Papuduk Kimdir?
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Papuduk’un resmini çizmek ister misin?
Aşağıdaki aşamaları takip ederek kolayca Papuduk çizebilirsin.

Hadi Papuduk Çizelim!

7



Bu sayfayı
renklendirelim!

Arkadaşlarım
doğal yaşam alanlarında

aileleri ve arkadaşlarıyla çok mutlu.
Onları hayvanat bahçelerinde, 

kafeslerde yaşatarak 
mutsuz etmeyelim.
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Papuduk’un arkadaşlarını hayvanat bahçesinden
kurtarıp ormana ulaştırmasına

yardım edebilir misin?
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Hayvanat bahçesinden
kurtulan hayvanları gölgelerinden tanıyabilir misin?

Hayvanların çıkartmalarınıçıkartmalarını bulup doğru
gölgelerin üstüne yapıştıralım.
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Papuduk aşağıdaki ağaçların yaşını merak ediyor.
Hangi ağacın kaç yaşında olduğunu halkaları sayarak öğrenelim.
Bulduğumuz yaşları ağaçların ortasındaki yuvarlağın içine yazalım.

Gövdesi büyüyen ağaç 
türlerinin yaşı halkaları 
sayılarak hesaplanabilir.
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Her sırada resimler belli bir düzen içinde dizilmiş.
Bu düzene göre sıraların sonuna hangi resimlerin geleceğini bulup

boş kutucuğa çizebilir misin?
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Resimdeki her hayvan türünden kaç tane olduğunu sayalım.
Bulduğumuz sayıları tabloda yer alan renklere göre eşleştirelim ve 

hayvanları bu renklere boyayalım.  
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Bu sayfayı
renklendirelim!

Hayvanların kürkleri ve tüyleri,
tıpkı insanların derisi gibi, onları 

soğuktan ve sıcaktan korumak içindir. 
İnsanlar hayvanları kullanmadan 
çeşitli kumaşlardan birçok kıyafet

ve aksesuar üretebilir.
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Noktaları 1’den 20’ye kadar birleştirebilir misin?
Bakalım ortaya ne çıkacak?

Çıkan resmi boyamayı unutma!

Ey Süslü Kral,
Beni dinlemelisin! Arkadaşlarım 
burada seninle çok mutsuzlar. 
Bizleri kürklerimiz, yumuşak 

kuyruklarımız için esir
tutmaya hakkın yok.
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Papuduk kalabalık bir ormanda yaşıyor.
Yaşadığı ormanda hangi canlıdan kaç tane olduğunu sayıp
kutucuklara doğru sayının çıkartmasınıçıkartmasını yapıştırabilir misin? 

Kaplumbağa

Mantar

Kuş

Sincap

Ağaç

Çiçek
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Papuduk gökyüzüne bakıp bulutları arkadaşlarına
benzetme oyununu çok seviyor. Hadi bu oyunu birlikte oynayalım!

Bu bulutları sen hangi hayvanlara benzetiyorsun? Onları
tamamlayıp hayalindekine benzetebilir misin? Bu oyunu

arkadaşlarınla da oynamayı denemelisin!

1716



Hayvan kürkü veya tüyü kullanılan giysilere çarpı işareti (X),
hayvanların kullanılmadığı giysilere tik işareti (✓) çizebilir misin?
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İki resim arasındaki 7 farkı bulalım
ve bu farkları yuvarlak içine alalım. 
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Bu sayfayı
renklendirelim!

Deniz hayvanlarının
doğal yaşam alanı kocaman denizler

ve okyanuslardır. Akvaryumlarda yapılan 
gösterilere kimse gitmezse akvaryum
sahipleri para kazanamaz ve tüm

deniz canlıları özgürce kendi
sularında yüzebilir.
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Papuduk denizdeki arkadaşlarını ziyaret etmek istiyor.
Papuduk’u en kısa yoldan denize ulaştırabilir misin?
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• El sallayan üç sincabı
• Papağanları 
• Ağaçtaki maymunları 
• Gölde yüzmeyen kurbağaları 
• Kaplumbağayı 
• Balıkları 
• Tavşanları 
• Göldeki nilüfer çiçeklerini 
bulup yuvarlak içine alabilir misin?bulup yuvarlak içine alabilir misin?





Papuduk soruyor: Soruların cevabını
dairelerin içine çarpı (X) işareti koyarak gösterebilir misin?

Hangi fokun daha çok bıyığı var? 

Hangi deniz aygırı (mors)
daha büyük? 

Hangi balık sürüsünde
daha az balık var? 

Hangi yunus daha kısa? 

Hangi balina daha küçük?

 Hangi dalga daha uzun?
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Papuduk ve arkadaşları serinlemek için denize girmiş.
İçlerinden karada yaşayan hayvanları bulup işaretleyebilir misin?
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Bu kasabada yolunda gitmeyen bir şeyler var.
Doğayı kirleten ve hayvanlara zarar veren yanlışları 

bulup çıkartmalarçıkartmalar yardımıyla düzeltebilir misin?
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Papuduk’un akvaryumdan kurtardığı
deniz hayvanları için arkadaşları bir parti düzenliyor.

Bu partiye katılan diğer hayvanları da sen çizebilir misin?
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Tavşanlı logo, ürünün
hayvanlara zarar vermeden üretildiği
anlamına gelir. Alışverişte diş macunu, 
şampuan, yapıştırıcı gibi ürünler satın
alırken üzerinde “Hayvanlar Üzerinde
Deney Yapılmamıştır” logosu olanları

seçmeye dikkat etmelisin.

Bu sayfayı
renklendirelim!
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Hayvanlar üzerinde deney yapılmadığını
anlatan logoyu aşağıdaki ürünlerin üzerinde 
bulalım. Üstünde logo olan ve olmayan kaç
ürün saydın? Kutucuklara yazabilir misin?
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Papuduk’un görselini aşağıdaki kutucuklara çizebilir misin?
Çizimi yaparken karelerin içindeki çizgilere dikkat etmelisin. 
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Papuduk’un annesinin hangi üründen kaç tane istediğini
toplama ve çıkarma işlemlerini yaparak bulabilir misin?

Bulduğun sonuçları yanlarına yazmayı unutma!
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Papuduk, annesinin istediği sebze ve meyveleri almak için
fare arkadaşı Latte ile markette dolaşıyor. Ama raflar bomboş!

Rafları uygun çıkartmalarlaçıkartmalarla doldurabilir misin?
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Annemin verdiği alışveriş listesindeki 
ürünlerin bazılarını bulamadım. Eksik 
ürünleri sepetime çizebilir misin?
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Bu sayfayı
renklendirelim!

Sokakta yaşayan hayvanlara
yardım etmek ve onlara sığınacak geçici bir 

yer sağlamak için hayvan barınakları bulunur. 
Herkes elindeki imkânlarla sokakta yaşayan 
hayvanlara ve hayvan barınaklarına yardım 

ederse hayvanlar sağlıklı ve mutlu bir
yaşam sürebilir.
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Papuduk’un arkadaşlarının uykusu gelmiş.
Rahat edecekleri yatakları bulmalarına yardım eder misin? 
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Papuduk arkadaşlarıyla barınağı ziyaret 
etmek istiyor. Sen de arkadaşlarınla birlikte 

bu oyunu oynayarak ona katılabilirsin. 
Oyunu oynamak için bir zar ve her 

oyuncunun kullanacağı birer pul gerekiyor. 
Bunları kitabın arka kapağının içinde 
bulabilirsin. Sırayla zar atıp pullarınızı 
kutucuklarda ilerletin. Kutucuklardaki 
uyarılara dikkat etmeyi unutmayın!

Havai fişekler patladı.
1 tur bekle!1 tur bekle!

Barınak için aldığın 
eşyaları unuttun
1818’’e geri dön!e geri dön!

İçtiğin içeceklerin 
çöplerini çöp 

kutusunun yanına 
düşürmüşsün, 

dönüp onları çöpe 
atmak için
2 tur bekle!2 tur bekle!

Köstebek, eşyaları 
barınağa götürmene 

yardım ediyor.
33 adım ileri git! adım ileri git!



Barınak için aldığın 
eşyaları unuttun
1818’’e geri dön!e geri dön!

Annenden barınak için 
yardım istedin.
20’ye ilerle!20’ye ilerle!

Yaşlı köpekle sohbet
ediyorsun. Tekrar zar at!Tekrar zar at!



Papuduk ve arkadaşları hayvan barınağındaki parti için değişik
dans figürleri deniyor. Çizgileri tamamlayıp sen de onlar gibi

dans edebilir misin?
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Papuduk, barınağa birçok hediye getirmiş.
Hangi hediyenin kime ait olduğunu üzerlerindeki desenlere

dikkat ederek eşleştirebilir misin?
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Papuduk’un arkadaşlarının ayakları birbirine karışmış.
Çizgileri takip ederek boşluklara doğru çıkartmalarıçıkartmaları

yapıştırabilir misin?
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Yapmanız gereken tek şey boya kalemlerinizi hazırlamak ve
Papuduk ile arkadaşlarının eğlenceli dünyasına adım atmak.

Bu kitapta boyamalar, bulmacalar, sayılar ve birçok hayvan dostumuz var.

Çok sevdiğimiz hayvan dostlarımızın
özgürce ve mutlu bir yaşam sürmesi için

neler yapabileceğimizi öğrenmeye hazır mısın?

Papuduk sizi
eğlenceli ve

öğretici oyunlara
davet ediyor!
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