
Dünyanın en güzel çiçeklerinin yetiştirildiği bir ülkede, en sıradışı çiçeğin 
seçileceği bir yarışma düzenlenir. Göl kenarında ninesiyle birlikte 
yaşayan genç bir kız da zaman kaybetmeden çalışmaya koyulur. Genç 
kız, daha önce hiç görülmemiş narinlikte bir çiçek yetiştirmeyi başarır. 
Fakat bu çiçeğin sırrını çözmek isteyen bir çocuk, çiçeğin ardında yatan 
gizemi bulmaya çalışır ve çiçeğin gizemi de kaybolur. 

Uzak diyarlarda, upuzun saçlı bir kız yaşamaktadır. Gümüş fırçasıyla 
saçlarını taradıkça yağmurlar yağdıran kızın en büyük arzusu, yeni 
yerler keşfetmek ve yeni dostlar edinmektir. Bir gün, Minik Serçe’ye bu 
arzusunu anlatır. O da bunu, dev Masal Kuşu’yla paylaşır. Şimdi sıra, 
birlikte düşünmek ve çözüm üretmektedir.

Göl Çiçekleri

Yağmur Saçlı Kız

Doğa sevgisini aşılayan, naif dili ve çizimleriyle 
türdeşlerinden ayrılan, pastoral bir masal

İnsan-doğa ilişkisine, hayal gücünün de desteğiyle 
yepyeni bir açıdan bakan yaratıcı bir masal

Öne Çıkan 
Özellikler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

• Doğanın korunması ve 
kendi hâline bırakılması 
gerekliliği üzerine, öğretici 
metni ve destekleyici 
çizimleriyle öne çıkan  
bir kitap.
• Okura bitki yetiştirme ve 
çiçek sevgisini aşılama 
konusunda başarılı.

• İnsan-doğa ilişkisini 
anlatan, zengin görselleriyle 
öne çıkan bir masal.
• Masal türünün kodlarını 
kullanarak, ilgi çekici 
bir hikâye oluşturmayı 
başarıyor.

1. Çiçekleri yetiştirirken sadece 
suyunu vermemiz, toprağını 
yenilememiz ve ihtiyacına göre 
güneşe çıkarmamız yeterli midir? 
Bunlarında dışında neler yapabiliriz?
2. Masalda, çocuğun dalını kopardığı 
çiçek neden solmaya başlıyor?
3. Çocuk, masalın sonunda padişaha 
neyi itiraf ediyor ve bunu neden 
yapıyor?

1. Sizce Yağmur Saçlı Kız kim?  
Neyi temsil ediyor? 
2. Sizin de Yağmur Saçlı Kız gibi belli 
bir göreviniz veya yeteneğiniz olsaydı, 
bunun ne olmasını isterdiniz? Neden?
3. Yağmur Saçlı Kız, kendi yaşadığı 
yerden ayrıldığında neler yaptı? 
4. Siz de başka bir yere gitmek 
isteseniz burası neresi olurdu? Orada 
neler yapmak isterdiniz?

1. Siz de bu kitaptaki gibi, kendi 
bahçenizde veya okulun bahçesinde 
çiçekler yetiştirin ve sonra en güzel 
çiçeğin seçileceği bir yarışma 
düzenleyin. 

2. Çiçeklerin pek çok farklı şeyi 
temsil ettiği söylenir. Bununla ilgili, 
büyüklerinize veya arkadaşlarınıza 
sorarak bir araştırma yapın sonra 
sınıfta paylaşın.

1. Masala sürpriz bir son yazmayı 
deneyin: Yağmur Saçlı Kız’ın, gri 
tarağını kaybettikten sonra olanları 
değiştirin ve yeni bir hikâye türetin. 
2. İyilik yapan her zaman iyilik bulur 
mu? İyilik, iyilik bulmak için mi 
yapılmalıdır? Bu soruları ve genel 
olarak iyilik konusunu, sınıfta iki gruba 
ayrılarak tartışın.

Masal, 28 sayfa
Okul Öncesi, 1, 2. sınıflar

Etiketler: Doğal Yaşam, Çevre Bilinci, 
Sorumluluklar, Gizem, Yaratıcılık

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Mavisu Demirağ

Masal, 32 sayfa
Okul Öncesi, 1, 2. sınıflar

Etiketler: Doğal Yaşam, Çevre Bilinci, 
Empati, Hayal Gücü, Serüven

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Mavisu Demirağ
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