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Temalar  
Sağlıklı beslenme, Sorumluluk, 
Oburluk, Mutluluk, Doğa Sevgisi

OBUR 
PRENSES

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Zeycan Güleç,  
Zeynep Güleç

Masal / 36 sayfa

Ana Temalar 
Birey ve Toplum, Hayal Gücü

Obur Prenses gün geçtikçe tombullaşıyor, 
tombullaştıkça daha çok yiyormuş. Artık ne oyun 
oynamak istiyormuş ne de dans etmek. Prensese 
ne yemek dayanıyormuş ne de aşçı. Kral bütün 
ülkeye haber salıp derdine çare bulacak birini 
aramaya koyulmuş. Saraya gelen bir delikanlı, 
prensesi bu yeme alışkanlığından kurtarabileceğini 
vaat etmiş. Acaba nasıl?

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

SINIf ETKİNLİKLERİ
Sizin de Obur Prenses gibi yemek yemek, oyun oynamak vb. bağımlı olduğunuz şeyler 
var mı? Bu alışkanlığınızı sürdürmenin size ne gibi zararları olabilir?

Kral, kızı için neden endişeleniyor?

Saraya gelen genç delikanlı prensese neyi hatırlatıyor da prenses yemek yemeyi 
unutuyor?

Sence hayatta her zaman mutlu olmak zorunda mıyız? 

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
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)

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.

2. SINIF - TÜRKÇE
Sözlü İletişim
T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla 
anlatır.

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


