
EĞLENCELİ 
NOTALAR

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Ayda Kantar Ataman

Masal / 44 sayfa

Ana Temalar 
Sağlık ve Çevre, Oyun ve Spor, 
Hayal Gücü

Gökyüzünde süzülüp duran her yaştan bulutun 
severek oynadığı düş kurmaca oyunu ile bulutlar 
kimi zaman koca bir gemiye, kimi zamansa ucu 
bucağı olmayan bir martı sürüsüne dönüşebiliyor. 
Hayal gücünün sınır tanımadığı bu keyifli oyun 

sayesinde çocuklar çimenlerde, bulutlar da gökyüzünde düşten düşe 
konuyor. Çocuklar bulutların hangi şekle dönüştüğünü tahmin etmekten, 
bulutlar da kılıktan kılığa bürünmekten yoruluncaya kadar bu oyun sürüp 
gidiyor.

Fakat minik bulutlardan biri artık farklı bir oyun oynamak ve yeryüzüne 
inip çocukları yakından tanımak istediğini söyleyerek kırmızı bir uçurtmanın 
peşine takılıyor. Daha sonra rüzgârın da yardımıyla, çocukların coşkulu bir 
şekilde söyledikleri şarkıyı dinliyor. Kendisi de şarkı söylemek istiyor, fakat 
gökyüzündeki herkes ona aynı tepkiyi veriyor:

“Bulutlar şarkı söylemez ki…”

Bulut bütün olumsuz cevaplara rağmen pes etmiyor ve isteğini 
gerçekleştirmek için herkese danışıyor. Şarkı söylemeye başlayınca çizgi 
çizgi, satır satır maviliğe seriliyor. Gökyüzü bir nota sayfasına dönüşüyor, 
kuşların da birer birer notaların çizgilerine konmasıyla senfoni başlıyor.

5+ YAŞ / Okul Öncesi ve  
1 ve 2. SINIF

Temalar  
Doğa, Keşif, Hayal gücü, Arkadaşlık, 
Oyun

KİTABIN ÖZETİ

Bursa’da dünyaya geldi. Şehir şehir gezerek ve oyun 

oynayarak eğitimini tamamladı. Kızları dünyaya 

geldikten sonra onlarla birlikte yeni oyunlar buldu. 

Bu oyunlar sayesinde birlikte büyüdüler, düşler 

kurdular. Zamanla düşleri sözcüklere büründü, 

masal oldu, öykü oldu. 2003 yılından beri masal ve 

öyküleriyle başka çocuklara da ulaşmaya çalışıyor.

ÇİĞDEM GüNDEŞ
Ödüller

► 2003 Tudem Edebiyat Ödülleri

    İkincilik Ödülü

► 2005 Çocuk ve Gençlik Yayınları

    Derneği En Özendirici Kitap     

    Ödülü
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OKUL ÖNCESİ
Bilişsel Gelişimle İlgili Kazanımlar
Kazanım 1. Nesne/olaya dikkatini verir.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Dil Gelişimiyle İlgili Kazanımlar
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Sosyal ve Duygusal Gelişimle İlgili Kazanımlar
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

1. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
Okulumuzda Hayat
1.1.1. Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.

1.1.2. Kendisi ve akranları ile benzer ve farklı yönlerini ayırt eder.

1.1.12. Okulda iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanır.

Doğada Hayat
1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.

1. SINIF - TÜRKÇE
İlk Okuma
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
T1.2.2. Harfleri tanır ve doğru seslendirir.
T1.2.3. Hece, kelime ve cümleleri akıcı bir şekilde okur.
T1.2.4. Kısa metinleri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okur.
T1.2.5. Metni canlandırarak okur.
T1.2.6. Düzeyine ve konuya uygun görsel okuma yapar.

Anlama
T1.2.7. Okuduğu metnin ana hatları hakkında sorular sorar ve soruları cevaplar.
T1.2.8. Okuduğu metni ana hatlarıyla yeniden anlatır.
T1.2.9. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T1.2.10. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını 
öğrenmek için soru sorar.
T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.
T1.2.13. Metinlerde anlatılanları oluş sırasına göre sıralar.

Yazma
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T1.3.8. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları 
belirler ve düzeltir.

2. SINIF - TÜRKÇE
Sözlü İletişim
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.
T2.1.14. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.

Okuma
T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.
T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.
T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Aile büyüklerinizin küçükken oynadıkları 
oyunları araştırın, kendinizin ve 
arkadaşlarınızın oynadığı oyunlar ile 
karşılaştırın.

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

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

Gerçekleşmesini çok istediğiniz 
hayallerinizden birinin resmini çizin.

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

SINIf ETKİNLİKLERİ

Yazarın Tudem Yayınlarından

çıkan kitapları:

Yağmur Saçlı Kız (masal)

Küçük İstiridye (masal)

Minik Papatya (masal)

Rüküş Kral Ne Giymiş? (masal)

Renk Cüceleri (masal)

Obur Prenses (masal)

Denize Düşen Denizkızı (masal)

Heybedeki Sır (masal)

Eğlenceli Notalar (masal)

Göl Çiçekleri (masal)

A-Tik-Tuk (öykü)

Çiğdem Gündeş ile
“Çizgiden Masala” etkinliği
Tudem Yayın Grubu
Etkinlik Rehberi’nde.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 


