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Temalar  
Sanat, Sorumluluk, Yetenek

SINIf ETKİNLİKLERİ

RüKüŞ KRAL 
NE GİYMİŞ?

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Zeycan Güleç,  
Zeynep Güleç

Masal / 40 sayfa

Ana Temalar 
Birey ve Toplum, Hayal Gücü

Evvel zaman ülkesinin kralı gösteriş meraklısı 
biriymiş. Görkemli balolar düzenler; sarayını, 
eşyalarını ve çok süslü giysilerini herkese 
gösterirmiş. 

Kral’ın terzisi de ona birbirinden güzel elbiseler 
dikermiş. Ancak terzi yaşlanmış ve işini eskisi kadar 
hızlı yapamaz olmuş. Bu sırada komşu ülkenin 
paragöz terzisi de kralın şık olma merakını duymuş. 
Bir plan yaparak zengin olma düşleriyle yola çıkmış. 
Kral bu paragöz terziyi işe almış. Eski ve emektar 
terzisinin değerini bilmediği için yeni terzisinin iş 
bilmezliği onu bütün krallığa rezil etmiş.

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

Sizin de Rüküş Kral gibi elinizdekilerin değerini bilmeyip açgözlü davrandığınız zamanlar 
oluyor mu? Bu durumun önüne geçebilmek için sizce neler yapabilirsiniz?

Dış görünüş önemli midir? Nedenleriyle açıklayınız.

Yaşlı terzi yerinde olsaydınız siz de aynı şeyi yapar mıydınız?

Bir insanın üstüne başına özen göstermesi ile gösteriş yapması arasındaki fark nasıl 
belli olur?

Sizce büyükler ya da kral gibi söz sahibi kimseler her zaman haklılar mıdır? Her 
dediklerine inanmalı mıyız?

Sizce yaşlı terzi masalın sonunda krala hediye ettiği çuvalla ne anlatmak istiyor?

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)

T1.2.13. Metinlerde anlatılanları oluş 
sırasına göre sıralar.

1. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
Okulumuzda Hayat
1.1.2. Kendisi ve akranları ile benzer ve 
farklı yönlerini ayırt eder.
1.1.12. Okulda iletişim kurarken nezaket 
ifadelerini kullanır.
Evimizde Hayat
1.2.7. İstek ve ihtiyaçları arasındaki farkı 
ayırt eder.

2. SINIF - TÜRKÇE
Okuma
T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.
T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne 
zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına 
cevap arar.


