
DENİZE 
DüŞEN 
DENİZKIZI

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Gamze A. Sürücü

Masal / 48 sayfa

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

Temalar  
Öz saygı, Çözüm üretme, 
Yardımlaşma

Ana Temalar 
Birey ve Toplum, Hayal Gücü

Hatalı üretilmiş bir oyuncaktır Denizkızı. Masallarda anlatılan denizkızlarının 
aksine, onun ne uzun saçları vardır ne güzel bir kuyruğu. Şarkı da 
söyleyememektedir. Oyuncakçı dükkânının bir köşesinde satın alınmayı 
beklemektedir. 

Yeni yıl akşamı telaşlı bir müşteri gelir ve onu satın alır. Müşteri vapurla 
yolculuk ederken Denizkızı’nı denize düşürür. Bu düşüşle beraber Denizkızı, 
denizin içindeki renkli ve eğlenceli hayatı keşfetmeye başlar. Kendine yeni 
arkadaşlar edinir. Birbirinden farklı olan bu yeni arkadaşlarının kendilerine 
özgü niteliklerinin olduğunu görür. Denizyıldızlarının kumda yaşadıklarını, 
denizşakayıklarının zehirli olduklarını, hamsilerin göç ettiklerini öğrenir. Bir 
gün, yeni dostlarına, diğer denizkızlarına benzemediğini ve bunun için çok 
üzüldüğünü söyler. Yeni arkadaşları Denizkızı’na yardım etmek üzere yola 
koyulurlar. Büyük bir değişim onu beklemektedir. 

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

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)

Denizkızı, hatalı üretilmiş oyuncak bir bebek.  
Diğer denizkızlarına benzemek üzere  
yolculuğa çıkıyor. 

Ödüller

► 2003 Tudem Edebiyat Ödülleri

    İkincilik Ödülü

► 2005 Çocuk ve Gençlik Yayınları

    Derneği En Özendirici Kitap     

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

OKUL ÖNCESİ

Sosyal ve Duygusal Gelişimle İlgili Kazanımlar:

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

1. SINIF - HAYAT BİLGİSİ

Doğada Hayat

1.6.1. Yakın çevresinde bulunan hayvanları gözlemler.

1.6.3. Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.

1. SINIF - TÜRKÇE

Sözlü İletişim 

T1.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.

T1.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve 

duygularını ifade eder.

T1.1.5. Düşüncelerini ve duygularını daha iyi ifade edebilmek için uygun yerlerde 

çizimler, resimler vb. görselleri kullanır.

İlk Okuma 

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.

T1.2.6. Düzeyine ve konuya uygun görsel okuma yapar.

Anlama 

T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.

2. SINIF - HAYAT BİLGİSİ

Ben ve Okulum

2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.

2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.

2.1.7. İhtiyaçlarını, isteklerini, duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket 

kuralları içerisinde açık bir şekilde ifade eder.

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.

T2.2.5. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Yazma

T2.3.7. Duygu ve düşüncelerini yazarak ifade eder.

Kâğıt katlama sanatı origamiyle, 

masaldaki balıkları yapın.

Evinizdeki malzemelerle kendi 

oyuncağınızı kendiniz yapmaya 

çalışın.

Denizkızı’nın arkadaşları siz 

olsaydınız, onu nasıl ve hangi 

deniz malzemeleriyle süslerdiniz? 

Süslediğiniz denizkızının resmini 

çizin.

Okuduğunuz masaldaki karakterleri 

renkli oyun hamuru ile şekillendirin.

Kendinizde ve arkadaşlarınızda farklı 

bulduğunuz özellikleri sıralayın.

Daha önce okuduğunuz denizkızı 

masalları ile bu masaldaki 

denizkızının özelliklerini karşılaştırın.

Çok ilginç özellikleri olduğunu 

düşündüğünüz hayvanlar var 

mı? Size ilginç gelen özelliklerini, 

internette fotoğraflarını bularak 

arkadaşlarınız ile paylaşın.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

SINIf 
ETKİNLİKLERİ


