Eğlenceli Notalar
Umut veren öyküsüyle hayal gücü ile müziği bir araya
getiren, renkli bir masal
Sevimli, oyuncu, küçük bir bulut vardır ve en büyük hayalî şarkı
söylemektir. Fakat bulutların, şarkı söyleyebilmek için, çocuklara
ihtiyaçları vardır. Hayal kurarak onlara bakan çocuklar, bulutlara da ilham
verir. Fakat bulutlardan biri, artık yeryüzüne inip çocukları yakından
tanımak istediğini söyleyerek kırmızı bir uçurtmanın peşine takılır.

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Ayda Kantar Ataman

Öne Çıkan
Özellikler
• İyimser öyküsüyle okura
mutluluk aşılamayı başaran
bir masal.
• Hayal gücü sayesinde,
gerçeklerin bir düşe
dönüşebileceğini
vurgulayan, umut dolu bir
hikâye.

Masal, 44 sayfa
1, 2, 3. sınıflar

Etiketler: Çevre Bilinci, Merak ve Araştırma,
Kültürel Değerler, Kendini Tanıma, Hayal Gücü

Tartışma Soruları

Sınıf Etkinlikleri

1. Aile büyüklerinizin küçükken
oynadıkları oyunları biliyor musunuz?
Sizin oyunlarınız mı daha eğlenceli,
yoksa onlarınki mi? Neden?

1. Masalda yer alan karakterlerden
Bulut, Fırtına, Ay, Kuş ve Şimşek’i,
kendi aranızda rol paylaşımı yaparak ve
seslerini taklit ederek canlandırın.

2. En büyük hayaliniz nedir?
Hayalinizi gerçekleştirmek için
neler yapmalısınız?

2. Öğretmeninizin size dinlettiği bir
çocuk şarkısında hangi enstrümanların
çaldığını tahmin etmeye çalışın.

3. Kitapta gördüğünüz enstrümanları
tanıyor musunuz?

3. Okulun bahçesine çıkarak bulutları
gözlemleyin ve hangi şekillere
benzediklerini tahmin edin.

Denize Düşen Denizkızı
Hatalı üretilmiş oyuncak bir bebeğin gözünden, farklı
olmanın zenginliğini anlatan bir masal
Küçük Denizkızı, hatalı üretilmiş bir oyuncaktır. Masallardakinin aksine
ne uzun saçları vardır ne güzel bir kuyruğu. Oyuncakçı dükkânının
köşesinde, satın alınmayı beklemektedir. Yeni yıl akşamı telaşlı bir
müşteri onu satın alır fakat vapurda giderken, onu denize düşürür.
Denizkızı, denizin içindeki renkli ve eğlenceli hayatı keşfe çıkar.

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Gamze A. Sürücü

Öne Çıkan
Özellikler
• Farklılıkların zenginliğini
ve yalnızlığın kader
olmadığını vurgulayan,
çağdaş bir masal.
• Konuşan hayvanlar,
oyuncaklar sayesinde hayal
gücünün gelişimine katkı
sağlıyor.
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Masal, 48 sayfa
1, 2, 3. sınıflar

Etiketler: Üretim ve Tüketim, Önyargılar,
Merak ve Araştırma, Kendini Tanıma, Hayal Gücü

Tartışma Soruları
1. Denizkızı’nın arkadaşları siz
olsaydınız, onu nasıl ve hangi deniz
malzemeleriyle süslerdiniz?
2. Daha önce okuduğunuz denizkızı
masalları ile bu masaldaki denizkızının
özelliklerini karşılaştırın. Sizce arada
ne gibi farklılıklar var? Buradaki
denizkızı mı daha ilginç, yoksa klasik
masallardaki mi? Neden?

Sınıf Etkinlikleri
1. Kâğıt katlama sanatı origamiyle,
masaldaki balıkları yapmaya çalışın.
2. Okuduğunuz masaldaki karakterleri
renkli oyun hamuru ile şekillendirin.
3. Evinizdeki malzemelerle kendi
oyuncağınızı yapmaya çalışın.
4. Size ilginç gelen hayvanların
fotoğraflarını bularak arkadaşlarınızla
paylaşın.

