
YAĞMUR 
SAÇLI 
KIZ

Yazan: Çiğdem Gündeş
Resimleyen: Mavisu Demirağ

Masal / 32 sayfa

Ana Temalar 
Birey ve Toplum, Hayal Gücü

Zamanlardan bir zamanda, çok uzak diyarlarda, heybetli ağaçların 
bulutları deldiği büyük bir ormanda, gülen gözleri, pamuk gibi elleri 
ve upuzun saçlarıyla güzeller güzeli bir kız yaşarmış. 

Gümüş fırçasıyla saçlarını taradıkça yağmurlar yağdıran bu tatlı kızın 
en büyük arzusu, yeni yerler keşfetmek ve yeni dostlar edinmekmiş. 

Bir gün ormanda uçuşup duran Minik Serçe’ye anlatmış bu 
arzusunu. O da gitmiş yüce dağın başındaki dev Masal Kuşu’yla 
paylaşmış bunu. Masal Kuşu kanat çırptığı gibi soluğu Yağmur Saçlı 
Kız’ın yanında almış. İkisi birlikte yeni diyarlara doğru havalanmış, 
farklı hayatlara kucak açmışlar. 

Ama yeni diyarlardaki insanlar mutsuzmuş. Yağmur Saçlı Kız onlara 
yardım edebilecek mi? Doğa yeniden insanlara gülümseyecek mi?

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

Temalar  
Doğa sevgisi, Arkadaşlık, 
Yardımlaşma, Merak 

Ödüller

► 2003 Tudem Edebiyat Ödülleri

    İkincilik Ödülü

► 2005 Çocuk ve Gençlik Yayınları

    Derneği En Özendirici Kitap     

    Ödülü

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

Gökkuşağının tüm renklerine göz 
kırpan, su gibi bir masal…
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OKUL ÖNCESİ
Bilişsel Gelişimle İlgili Kazanımlar:
Kazanım 1. Nesne/olaya dikkatini verir.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Dil Gelişimiyle İlgili Kazanımlar:
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Sosyal ve Duygusal Gelişimle İlgili Kazanımlar:
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

1. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
Okulumuzda Hayat
1.1.2. Kendisi ve akranları ile benzer ve farklı yönlerini ayırt eder.

Doğada Hayat
1.6.7. Mevsimleri ve özelliklerini araştırır.

1.6.8. Mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavrar.

1. SINIF - TÜRKÇE
İlk Okuma
T1.2.1. Sesleri hisseder, tanır ve ayırt eder.
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.
T1.2.5. Metni canlandırarak okur.
T1.2.6. Düzeyine ve konuya uygun görsel okuma yapar.

Anlama
T1.2.7. Okuduğu metnin ana hatları hakkında sorular sorar ve soruları cevaplar.
T1.2.8. Okuduğu metni ana hatlarıyla yeniden anlatır.
T1.2.9. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T1.2.10. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını 
öğrenmek için soru sorar.
T1.2.12. Metinle birlikte sunulan görsel ögeleri anlamlandırır ve ilişkilendirir.
T1.2.13. Metinlerde anlatılanları oluş sırasına göre sıralar.

Yazma
T1.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.
T1.3.7. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T1.3.8. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları 
belirler ve düzeltir.

2. SINIF - TÜRKÇE
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.
T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.
T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

Sizin de Yağmur Saçlı Kız gibi belli bir 
göreviniz veya yeteneğiniz olsaydı, bunun 
ne olmasını isterdiniz? Neden? 

Yağmur Saçlı Kız kendi yaşadığı yerden 
ayrıldığında neler yaptı? Sen de başka bir 
yere gitmek istesen burası neresi olurdu? 
Orada neler yapmak isterdin? 

İyilik yapan her zaman iyilik bulur mu? 
İyilik, iyilik bulmak için mi yapılmalı 
sence?

Masala sürpriz son: Yağmur Saçlı Kız gri 
tarağını kaybettikten sonra olanları unut, 
masala farklı bir son yaz.

SINIf ETKİNLİKLERİ

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)

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

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 


