
Prenses Fıldırfış, prenses değil, 
futbolcu olmak istemektedir. 
Ama kraliyet kuralları çok sıkıdır 
ve onlara uymazsa, çocukları 
kurbağaya çeviren Cadı’nın 
eline düşecektir. Bir gün, 
ortadan kaybolur; göl kenarında 
top oynarken bulunur. Onu 
gören anne ve babası Cadı’yı 
çağırır. Fakat Fıldırfış, Cadı’yı 
alt eder; kurbağaya dönüşmüş 
çocukları da kurtararak bir 
futbol takımı kurar. 

Sanat tarihi 
eğitimi alan 
Karakiya, 
çocuk kitapları 

okuyan bisikletli bir metin 
yazarıdır. Okuduğu kitapları 
eşi Banu’yla birlikte “Bir Dolap 
Kitap” adlı internet sitesinde 
ve Açık Radyo’da sundukları 
programda paylaşır. Hedefi, 
bisiklet sürerken çocuk kitabı 
okuyup yazabilmektir.

Prenses Olmak İstemeyen Prenses
Toplumsal normların ve kalıpların dışına çıkmak ve hayatın ona biçtiği 

prenseslik rolünü reddedip futbolcu olmak isteyen küçük bir kızın 
cesur, ilham verici öyküsü

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Kitaptaki resimlerden yola çıkarak 
Fıldırfış’ın neleri yapmaması gerekiyor 
ve kendisi neler yapıyor?

2. Prensesin futbolcu olmak istediğini 
resimlere bakarak ilk nerede ve nasıl 
anlıyorsunuz?

3. Sizce annelerin ve babaların, 
çocukları için koydukları kurallar her 
zaman doğru mudur?

4. Bugüne kadar okuduğunuz masalları 
düşünürseniz, bu masalda Cadı yerine 
başka hangi karakter olabilirdi?

5. Prensesin gölde bulduğu küçük sarı 
top nereden gelmiş olabilir?

6. Prensesin, hayalini gerçekleştirmede 
hissettiği en yoğun duygu hangisi?

7. Prenses hayalinin peşinden 
koşmayıp başkalarının koyduğu 
kurallara göre hareket etseydi, nasıl bir 
hayatı olurdu?

1. Daha önce okuduğunuz prenses 
masalları ile bu masal arasında nasıl 
farklar ve benzerlikler var? Sınıfta bir 
tartışma yapın.

2. Masalı, Prenses Fıldırfış’ın ağzından, 
kendinizi onun yerine koyarak 
arkadaşlarınıza anlatmaya çalışın.

3. Gelecek hayallerinizi anlatan bir 
resim çizip aileniz ve arkadaşlarınızla 
paylaşın.

4. Bu masalda hangi karakter olmak 
isterdiniz? Masaldakinden farklı olarak 
neler yapmak isterdiniz? Seçtiğiniz 
karakteri sınıfta dramatize edin.

5. Sizin için koyulan kuralları bir liste 
hâlinde yazın. Daha sonra da aslında 
yapmak istediklerinizi ekleyin ve 
her iki listeyi karşılaştırın. Kurallar 
olmak zorunda mı ya da sizin yapmak 
istediklerinizle ne kadar çelişiyor, 
karşılaştırın.

Konu: 

Masal, 40 sayfa
Okul Öncesi, 1. sınıflar

Etiketler: Farklılıkların Zenginliği, 
Mizah, Hak ve Özgürlükler, Eşitlik, 
Büyüme ve Olgunlaşma

Yazan: Yıldıray Karakiya
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal

Yıldıray 
Karakiya

• Herkesin kendi hedefinin 
peşinden koşabileceği, 
eşitlikçi bir dünyanın var 
olabileceğini anımsatıyor.

• Hitap ettiği yaş grubuna 
uygun bir üslup ile toplumsal 
cinsiyet rolleri üzerine 
düşündürüyor.

• Klasik kalıpların dışına 
çıkarak çocukların 
çocukluklarını yaşaması 
gerektiğini vurguluyor. 

• Grimm Kardeşler’in 
klasik yapıtı Kurbağa 
Prens’e göndermelerde 
de bulunan bu çağdaş 
masal hem güldürüyor hem 
düşündürüyor. 
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