
Her şeyin aynı renklerde ve tek tip olduğu bir ülke vardır. Yaşayan herkes 
hâlinden memnun görünmektedir. Fakat renk cüceleri, bir gün bu 
tekdüzelikten sıkılıp ülkeyi renklendirmeye karar verirler. İşe bir oyuncak 
bebeğin gözleriyle başlarlar ama sonrasında her şey çığırından çıkar. 
Gökkuşağının renkleriyle tanışan insanlar da elbette bir daha tekdüze bir 
hayata geri dönmek istemez.

Kral’ın terzisi ona birbirinden güzel elbiseler diker. Ancak zamanla 
terzi yaşlanır ve işini eskisi kadar hızlı yapamaz. Bu sırada komşu 
ülkenin paragöz terzisi de kralın şıklık merakını duyar ve zengin olma 
düşleriyle yola çıkar. Kral, paragöz terziyi işe alır. Fakat emektar 
terzisinin değerini bilmediği için, yeni terzisinin iş bilmezliği onu 
bütün krallığa rezil eder.

Renk Cüceleri

Rüküş Kral Ne Giymiş?

Hayatın ancak, farklı renklerin oluşturduğu mozaikle 
güzel olduğunu anlatan bir masal

Gösteriş merakı ve emeğin değeri gibi konulara eğilen, 
eğlenceli bir masal

Öne Çıkan 
Özellikler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

• Hayatın zenginliğini ve 
farklılıkların güzelliğini 
anlatan, eğlenceli ve 
öğretici bir masal.
• Özgün resimleri okurun 
sanatsal bir bakış açısı 
kazanmasında katkı 
sunuyor.

• Günümüzde yaşanan 
birçok soruna parmak 
basmayı başaran, öğretici 
bir masal.
• Ünlü “Kral Çıplak” 
öyküsünün izinden gidiyor 
ve okura önemli değerler 
aşılamayı başarıyor.

1. Her şeyin belirli bir düzende işlediği 
“sürprizsiz” bir ülkede yaşamayı tercih 
eder miydiniz? Neden?
2. En sevdiğiniz renkler hangileri?  
Bu renkler size neleri çağrıştırıyor?

3. Sizce kral, masalın sonunda 
rengârenk giyinmeye ve ülkesinde 
yaşanacak farklılıklara nasıl ikna 
oluyor?

1. Sizin de Rüküş Kral gibi, 
elinizdekilerin değerini bilmeyip 
açgözlü davrandığınız zamanlar oluyor 
mu? Bu durumun önüne geçebilmek 
için sizce neler yapabilirsiniz?
2. Dış görünüş önemli midir? Tartışın.
3. Yaşlı terzinin yerinde siz olsaydınız 
siz de aynı şeyi yapar mıydınız?
4. Terzi masalın sonunda krala hediye 
ettiği çuvalla ne anlatmak istiyor?

1. Kitapta farklı resim teknikleri bir 
arada kullanılmış. Yaptığınız bir 
resimde bunu deneyin: Aynı anda 
birden fazla boya türünü veya resim 
tekniğini kullanın ve biten resimlerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Siz de kendi sınıfınızı ya da evdeki 
odanızı renklendirebilirsiniz: Yaptığınız 
resimlerle veya çektiğiniz fotoğraflarla 
duvarları süsleyebilirsiniz. 

1. Sizce büyükler ya da kral gibi söz 
sahibi kimseler, her zaman haklı 
mıdır? Sınıfta bir tartışma grubu 
oluşturun ve tartışın.
2. Gereksiz olduğunu bildiğiniz hâlde 
yine de satın aldığınız şeylerin bir 
listesini yapın. Bunları almasaydınız, 
yerlerine kullanabileceğiniz şeyler yok 
muydu? O parayı daha verimli şekilde 
nasıl kullanabilirdiniz?

Masal, 48 sayfa
1, 2, 3. sınıflar

Etiketler: Güzel Sanatlar, Hak ve Özgürlükler, 
Farklılıkların Zenginliği, Hayal Gücü, Yaratıcılık

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Zeycan&Zeynep Güleç

Masal, 40 sayfa
1, 2, 3. sınıflar

Etiketler: Üretim ve Tüketim, Duygular, 
İyi ve Kötü, Mizah, Kültürel Değerler

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Zeycan&Zeynep Güleç
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