
Bilge, geceleri denizkızına dönüşen bir balık alır ve adını Pembiş koyar. Ona 
kitap okur, onunla sohbet eder. Fakat bir gün Bilge’nin bir bilgisayarı olur ve 
artık tüm zamanını bilgisayar karşısında geçirmeye başlar; yemeğe gelmez, 
kitap okumaz, Pembiş’le ilgilenmez. Pembiş çok zayıflar ve hastalanır. Bilge, 
akvaryumcuya koşar; yaşlı adam da onu iyileştirir. O günden sonra Bilge 
sorumluluklarının farkına varır.

Her akşam gökyüzüne bakan çocuğa, bir gece yıldızlardan biri göz kırpar. 
Çiçekyıldız, diğer yıldız arkadaşlarının itirazlarına rağmen bu çocukla arkadaş 
olur; çünkü bu çocuk, diğer çocuklardan farklı olarak, onları izlemektedir. 
Çocuk bir gün, bahçedeki, uzun zamandan beri çiçeksiz olan kayısı ağacını 
gözlemler. Çiçek vermezse kesilecek olan ağaca yardım edebilmek için bir 
yıldızın yardımına ihtiyacı vardır. Ve neyse ki, çocuğun bir dostu vardır.

Akvaryumdaki Denizkızı

Bir Dilek Tut

Sorumluluklarını birdenbire unutup hayali âlemlere dalan 
bir kızın öyküsüne odaklanan, ilham verici bir masal

Gökyüzüne, yıldızlara ve belki de daha ötesine uzanan,  
sevgi dolu, gerçeklerle örülü bir masal

Öne Çıkan 
Özellikler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

• Özveri, sorumluluk, hırs, 
yardımlaşma gibi konuları 
işleyen, öğretici yanı ağır 
basan iki masaldan oluşan 
bir derleme.
• Teşhis ve intak sanatları 
yoluyla hayal gücüne katkı 
sağlıyor.

• Umudu asla yitirmemek 
üzerine yazılmış, iyimser 
unsurlarla bezeli bir masal.
• Astronomi, yaşam 
döngüsü, çevre bilinci 
hakkında düşündürüyor, 
okura farkındalık aşılıyor.

1. Sizce bilgisayar karşısında çok 
zaman geçirmek hangi sorunlara 
yol açabilir? Günde kaç saatimizi 
bilgisayar başında geçirebiliriz?
2. Evde beslediğiniz hayvanlar var mı? 
Hangi özelliklerine göre onlara isim 
verdiniz?
3. Sizce hangisi daha zevkli: Birini 
okurken dinlemek mi yoksa kendi 
kendinize okumak mı? Neden?

1. “Gerçek dostluk nedir?” 
sorusunu arkadaşınıza, kendinize 
ve büyüklerinize sorun; aldığınız 
cevapları karşılaştırarak farklı 
görüşleri belirleyin.

2. Çiçekyıldız’ı diğer yıldızlardan farklı 
kılan özellikler nelerdir?

3. Ay ve yıldızları neden gündüz 
göremeyiz? Sınıfta tartışın.

1. En sevdiğiniz hayvanları anlatan bir 
yazı hazırlayın.
2. “Arka Bahçenin Kraliçesi” masalından 
yola çıkarak, kibirli olmanın zararlarını 
anlatan bir kompozisyon yazın, sonra da 
düşünerek, kibirli yanlarınızı tahlil edin.
3. Siz de hayalinizdeki denizkızını 
–ya da başka bir masal karakterini– 
resimleyin.

1. Romanda yer alan Çiçekyıldız 
karakterini ve arkadaşlarını bir tiyatro 
oyunu şeklinde canlandırın.

2. Gökyüzünde bir nokta belirleyin ve 
aynı noktanın yağmurlu, rüzgârlı ve 
güneşli havalarda fotoğrafını çekin. 
Fotoğrafları sınıf arkadaşlarınız ile 
paylaşarak aradaki farklılıkları anlatan 
yazılı bir ödev hazırlayın.

Masal, 48 sayfa
2, 3. sınıflar

Masal, 48 sayfa
2, 3. sınıflar

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, 
Bilim ve Teknoloji, Sorumluluklar, 
Sorun Çözme, Kendini Tanıma

Etiketler: Çevre Bilinci, Dayanışma, 
Merak ve Araştırma, Arkadaşlık, 
Duygular

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Canan B. Barış

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Gökçe Süvari
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