Ad, Soyad : ................................................
Sınıf
: ................................................
Tarih
: ................................................

Okuma Öncesi

Altı Masal Üstü Masal / Ayla Çınaroğlu

Altı

Masal
Üstü

Masal
“Masal bu ya,
bir zamanlar bir sihirbaz varmış.
Her parmağında bin beceri,
her sözcüğünde bir sihir...
O sahneye çıktı mı
hayretle açılırmış gözler,
tutulurmuş diller,
ses soluk kesilirmiş.”
“Altı üstü masal canım,” deyip geçmeyin.
Masal dünyasının gizemine,
Ayla Çınaroğlu’nun sihirli dizeleri,
Mustafa Delioğlu’nun çizgi ve
renkleriyle ortak olun.

AYLA ÇINAROĞLU

⚫ Kim Demiş Niye demiş
Bu Naneyi Kim Yemiş?
⚫ Keçi Masalı
⚫ Papağan Masalı
⚫ Terzi Masalı
⚫ Berber Masalı
⚫ Bilgebaş Masalı

ALTI MASAL ÜSTÜ MASAL

Aşağıda, okuyacağınız kitapta yer alan masalların adları verilmiştir. Bu
masallardan hangisinin adı, diğerlerinden daha çok ilginizi çekmiştir?
Niçin?

Altı

Masal
Üstü

Masal
AYLA ÇINAROĞLU
Resimleyen:

MUSTAFA DELİOĞLU

Yanda yer alan görsel, kitaptaki hangi masala ait olabilir? Bu görselde sizce hangi özellik vurgulanmaktadır?

Batıl inanç nedir? Sizce batıl inançlar neden bu kadar yaygındır?

Ad, Soyad : ................................................
Sınıf
: ................................................
Tarih
: ................................................

Okurken

Altı Masal Üstü Masal / Ayla Çınaroğlu
Kitapta geçen aşağıdaki sözcüklerin önce anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi, daha sonra ise bu sözcüklerin
sözlükten bulduğunuz anlamlarını yazınız.

Tahminim

KIRAÇ
Sözlükteki Anlamı

MAHMUZLAMAK
Tahminim
Sözlükteki Anlamı

Tahminim

SISKA
Sözlükteki Anlamı

Tahminim

ÜCRA
Sözlükteki Anlamı

“Kim Demiş Niye Demiş Bu Naneyi Kim Yemiş?” adlı masala başlamadan önce “Masalcının Öndeyişi” kısmına
dikkat ediniz. Niçin böyle bir bölüme yer verilmiştir? Başka hangi masallarda bu bölüm kullanılmıştır?

“Kim Demiş Niye Demiş Bu Naneyi Kim Yemiş?” adlı masalda Cin Foznah’ın kullandığı nesneler nelerdir? Bu
nesneler ne için kullanılmaktadır?

Ad, Soyad : ................................................
Sınıf
: ................................................
Tarih
: ................................................

Okurken

Altı Masal Üstü Masal / Ayla Çınaroğlu
Terzi Masalı’nda geçen terzilik terimlerini yazarak şemayı tamamlayınız.

......................................

......................................

......................................

Terzilik

......................................

......................................

......................................

“Berber Masalı”nda, gevezelik yapmak iki kafadarın başına neler açıyor? Sizce halk berberlere kızmakta
haklı mıdır?

Bilgebaş Masalı’nın öykü haritasını oluşturunuz.

Bilgebaş Masalı

Olay

Kişiler

Yer

Zaman

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................
.............................................

Ad, Soyad : ................................................
Sınıf
: ................................................
Tarih
: ................................................

Okuma Sonrası

Altı Masal Üstü Masal / Ayla Çınaroğlu
“Kim Demiş Niye Demiş Bu Naneyi Kim Yemiş” masalında, Foznah’ın Kara Yusuf’u götürdüğü yer nasıl bir
yerdir? Burada sistem nasıl işlemektedir? Bu yerin ve sistemin günümüzle nasıl bir bağlantısı vardır?

“Cin Foznah” ve Pamçi karakterlerini karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.

Keçi Masalı”nda, köy halkı inatçılığın iyi bir huy olmadığını nasıl anlıyor? Siz olsaydınız köy halkının arasını
düzeltmek için ne gibi bir çözüm yolu bulurdunuz?

Sizce Bilgebaş nasıl bir karakter? “Bilgebaş” adının size düşündürdüğü özellikler nelerdir? Bilgebaş’ın adıyla
davranışları arasında nasıl bir tezatlık vardır?

Düşündüğüm
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Gerçekte Olan
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Ad, Soyad : ................................................
Sınıf
: ................................................
Tarih
: ................................................

Yaratıcı Yazma

Altı Masal Üstü Masal / Ayla Çınaroğlu
“Papağan Masalı’nda” Yamtirikabra’nın mesleği nedir ve niçin bu mesleği yapmaktadır?

Papağan Masalı’ndaki papağanın hikâyesi nedir? Papağanın sizde olduğunu düşünün, ne yapardınız?

Kitaptaki tüm masalları düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

En yetenekli karakter kimdir?
..............................................................................................

En batıl karakter kimdir?
..............................................................................................

En düzenbaz karakter kimdir?
..............................................................................................

En saf karakter kimdir?
..............................................................................................

En çalışkan karakter kimdir?
..............................................................................................

Kitapta yer alan doğaüstü varlıklar ve bu varlıkların olayların gelişimindeki rolleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

