
KURABİ’YE  
UÇAN OMLET

Yazan: Niran Elçi,  
Matthew Thompson
Resimleyen: Serap Deliorman

Öykü / 71 sayfa

8+ YAŞ / 2, 3 ve 4. SINIFLAR

Temalar  
Aile, Fedakârlık, Hayvan sevgisi, 
Yardımlaşma

Ana Temalar 
Birey ve Toplum, Hayal Gücü

Koşuşturan hayvanlar, hodanlı börekler ve uçan kaçan yumurtalarla  
dolu bu öyküde, Cimcime yalnızca kendisine değil, tüm ailesine ve  
Kurabi’ye nefis bir kahvaltı hazırlayacak.

Ne dediler?

“Ben yaptım diye demiyorum, omlet nefis olmuştu doğrusu.” Cimcime Civciv

“Hiç de böyle olmadı bi’kere. Aslında bütün işi ben yaptım...” Nazlı Civciv

“Hodanlı börek sevmeyen bütün çocuklar için eğlenceli ve eğitici bir öykü.” 
Müzeyyen Hanım (anneanne)

“Hav hav. Havhavhavhav...” İsmi belirsiz bir misafir köpek

“MiyyaaaAAAvvvvvv....” Kedi Köfte

“Bu kitabı okuduktan sonra hodanlı böreğin aslında ne kadar lezzetli 
olduğunu anladım. Ama hodanın ne olduğunu hâlâ bilmiyorum.” Bir okur

KİTABIN ÖZETİ

Cimcime Civciv’le eğlenceye devam…

Sevimli kahramanımız Cimcime, bu macerasında, yepyeni 
bir dost edinmenin heyecanı içerisinde: Ablası Nazlı’nın 
matematik öğretmeninin haylaz köpeği Kurabi, hafta sonu 
için iki günlüğüne Nazlıların evine konuk geliyor.

Öne Çıkan Özellikler

► Zorluklar karşısında mücadele 
etme yöntemleri geliştirir.

► Toplumsal önyargıların kişi 
üzerindeki etkilerini gözlemler.
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3. SINIF-TÜRKÇE

Konuşma:

2.14. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü 

olarak ifade eder.

3.10. Çevresinde karşılaştığı herhangi 

bir sorunla ilgili olarak konuşmaları 

istenebilir. (MEB tarafından, “4. sınıf 

Türkçe-Konuşma” ortak kazanımlarından 

3,10. ile ilişkilendirilmiş etkinliktir).

Okuma:

2.11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri 

kurar.

2.21. Okuduklarından çıkarımlar yapar.

2.15. Okuduklarının ana fikrini belirler.

2.23. Metindeki düşüncelerle kendi 

düşünceleri arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları belirler.

2.25. Okuduklarıyla ilgili, kendi 

yaşantısından ve günlük hayattan 

örnekler verir.

Yazma:

2.8. Yazılarında kendi yaşantısından ve 

günlük hayattan örnekler verir.

2.16. Kendisine ilginç ve çekici gelen 

karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş ve 

düşüncelerini yazar.

4. SINIF - TÜRKÇE

Dinleme, 2.17.  Dinlediklerinde 

destekleyici ayrıntıları, yardımcı fikirleri 

bulur.

Okuma, 2.11.  Metindeki anahtar 

kelimelerle çalışma yapar.

Okuma, 2.16.  Okuduklarında gerçek 

olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.

2. SINIF-HAYAT BİLGİSİ

Ben ve Okulum, 2.1.1. Kendini farklı 

özellikleriyle tanıtır.

Ben ve Okulum, 2.1.2. Bireysel 

farklılıklara saygı duyar.

Ben ve Okulum, 2.1.6. Sınıf ve okul içi 

çalışmalarda arkadaşlarıyla yardımlaşır.

Ailem ve Evim, 2.2.6. Aile bireyleri 

ve akrabalar arasındaki dayanışma ve 

yardımlaşmaya örnekler verir.

2. SINIF-TÜRKÇE

Okuma, T2.2.10. Okuduğunu 

anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 

Sözlü İletişim T2.1.5. Bir masalı veya 

olayı ana hatlarıyla anlatır.

T2.1.14. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve 

durumu dramatize eder.

Okuma T2.2.1. Okuduklarının konusunu 

belirler.

3. SINIF-HAYAT BİLGİSİ

Benim Eşsiz Yuvam, B.3.32. Amaçlarına 

ulaşabilmek için kişisel olarak çaba 

harcaması gerektiğini kabul eder ve 

karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.

Okul Heyecanım, A.3.19. Okulda, 

bir kaza ya da acil durum meydana 

geldiğinde neler yapılması gerektiğini 

ifade eder.

Sizce aile içi iş bölümü gerekli mi? 

Yetişkinlerin dünyasına ait ne gibi 
görev veya alışkanlıklar ilginizi 
çekiyor?

Zorluklar karşısında mücadeleci 
olmanın önemini vurgulayan bir 
kompozisyon yazın. 

Çocukların da anne babaları için 
fedakârlık yapabileceğini anlatan bir 
kompozisyon yazın.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

SINIf ETKİNLİKLERİ

1971’de Rize’de doğdu. Ortaokul ve lise 
öğrenimi için İstanbul’a gitti. Üniversite 
öğrenimi için gittiği Ankara’da bağımsız 
yaşamayı öğrendi. Kızı Nisan doğduktan 
sonra, anne olmanın bambaşka bir insan 
olmak demek olduğunu, yetişkinlerin 
de çocuk oyunlarından ve çocuk 
hikâyelerinden zevk alabileceğini öğrendi.  
Şimdi İstanbul’da yaşıyor ve yeni şeyler 
öğrenmeye devam ediyor.

Yazarın Tudem Yayınlarından  
çıkan diğer kitapları:
Adamı Zorla Cadı Yaparlar (roman)
Kurabi’ye Uçan Omlet (roman)

Niran Elçi ile Söyleşi Etkinliği  
Tudem Yayın Grubu Yazar 
Etkinlikleri Rehberi’nde


