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dayanamayıp esnemeye başlamış. Hep birlikte
bu duruma gülmüşler.
Boz ayı, bal arısının gönderdiği balı anne
pandaya uzatmış:
- Bal sana enerji verecektir. Kendini zinde
hissedeceksin. Bebeğine daha çok süt vermeni
sağlayacaktır. Bu yüzden balı mutlaka
yemelisin.
Anne panda, balı yiyeceğine dair söz
vermiş. Getirdikleri hediyeler ve gösterdikleri
ilgi için çok teşekkür etmiş.
Boz ayı:
- Hava kararmadan bizde evimize gidelim.
Misafirperverliğiniz için
çok teşekkür ederiz,
diyerek yola çıkmışlar.
Anne panda ile baba
panda misafirlerini uğurlarken,
bebek panda mışıl mışıl uyumaya
devam ediyormuş.
16
www.ogretmenevde.com.tr

k
u
d
u
f
o
P
r
a
l
a
d
N
Pa
Melih Enver ÖZKAL

www.ogretmenevde.com.tr

1

Bambu ormanlarıyla çevrili bir dağ eteği
varmış. Burada bir çift pofuduk panda
yaşarmış. Günün birinde ailenin bebekleri
olmuş. Bebek panda, anne babası gibi iri bir
gövdeye sahip değilmiş. Bir fare kadar
küçücükmüş. Annesinin koca tüylü gövdesi
arasında meme emmeye çalışırmış. Annesi
nazikçe kollarının arasına alıp öpüp
koklarmış. Baba panda ise gün boyu bambu
ağaçlarının dallarını yer ve uyurmuş. Bu
duruma anne panda artık çok kızmış:
- Hep kendini düşünüyorsun. Bebeğimizle
birazcık ilgilenmeni istiyorum, demiş.
Baba panda, tembelliğinden utanmış.

2
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battaniyeyi örtmüşler. Güneşin altın ışıkları
bebek pandanın yüzüne vuruyormuş.
Boz ayı, ormandaki hayvanların
gönderdiği hediyeleri bir bir çıkarmaya
başlamış. Heybesinden baykuşun verdiği kitabı
göstermiş:
- Bu kitap baykuşun hediyesi. Bebeğe
ninniler söyleyecekmiş. Kitabı yatağın altına
koyalım, demiş.
Yaban kazı, bebeğin başını hafifçe
kanatlarıyla kaldırmış. Boz ayı yatağın altına
kitabı yerleştirmiş.
Sincapların hediyesi ceviz kesesine sıra
gelmiş. Boz ayı, ceviz kesesini eğilen bir
bambu ağacının dalına asmış. Ilık ılık esen
rüzgâr kesenin içindeki cevizlerin birbirine
çarpmasını sağlamış. Cevizlerden “şıkır şıkır”
sesler geliyormuş. Bu ses rüyada duyulan
bir pınar sesi gibiymiş. Bu ses pandaların
kulağına ninni gibi gelmiş. Baba panda
15
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Anne panda sevinçle:
- Çok ince
düşünmüşsün, teşekkür
ederim. Artık bebeğim
mışıl mışıl uyuyacak sağ ol.
Örümcek:
- İpek ağımdan getirdim. Battaniye
örersin, beşikte yatarken üstünü örtersin.
Anne panda çok duygulanmış:
- Çok teşekkür ederim. Ama ben örgü
örmeyi bilmem ki…
Örümcek gülümseyerek: “Ben ne güne
duruyorum?” diyerek başlamış battaniyeyi
örmeye. Örümcek battaniyeyi sevgiyle örüp
bitirmiş.
Boz ayı ile baba panda beşiği getirmiş.
Beşiğin içine yatağı koymuşlar. Anne panda
kucağındaki bebeğini
yavaşça beşiğin içine
yatırmış. Üstüne de
örümceğin ördüğü

14
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Yusyuvarlak beyaz kafasının üzerindeki
yarım daire şeklindeki kulaklarını dikmiş. Bebek
pandayı kucağına almış. Dizlerinin üzerine
yatırıp sallamaya başlamış.
Bebek panda, babasının dizlerinden
annesine bakmış. Annesinin yusyuvarlak minik
siyah gözlerinin etrafı oval tüylerle çevriliymiş.
Annesini daha önce hiç bu kadar net
görmediği için gözlerini ovuşturmuş.
Annesi bu durumu fark etmiş,
gülümseyerek:
- Bebeğim, beni görmeye başladın demek.
Altıncı hafta
bitmeden gözlerin
açıldı, çok güzel,
demiş.
Bunu duyan
baba panda:
“Yaşasın!” diye
sevinç çığlığı
atmış.
www.ogretmenevde.com.tr
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Bebek panda, kafasını babasına doğru
çevirmiş ve babasına bakmış.
Babasının burun ve ağız kısmı öne
doğru biraz çıkıntılıymış. Burnunun ucu
tüysüz, ıslak ve siyahmış. Bu siyah kısımda,
büyük dar ve yatay iki delik varmış. Ağzı,
ince bir çizgiye benziyormuş. Babasının ona
gülümsediğini görmüş. Bu görüntüler
eşliğinde o da gülümseyerek uykuya dalmış.
Ormandaki hayvanlar, bebek pandayı
görmeye gitmek istiyorlarmış. Ancak bebek
pandalar çok hassas olduğu için en uygun
zamanı bekliyorlarmış. Bu durumdan
haberdar olan anne panda, bal arısıyla
ormandaki hayvanlara haber salmış:
- Bebeğimin gözleri açıldı. Bizi ziyarete
gelmek isteyen dostlarımıza
beklediğimizi söyle.
Bal arısı vızıldayarak
ormanın derinliklerine
doğru uçmuş. Ormanın en

4
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- Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz.
Boz ayı:
- Hoş bulduk kuzen. Böyle ter içinde
nereden geliyorsun?
Baba panda alnındaki teri silerek:
- Bebeğimizin gazı var. Bu yüzden güzel
bir uyku uyuyamıyor. Ona bambudan beşik
yapıyordum.
Boz ayı:
- Çok iyi düşünmüşsün, eline sağlık kuzen,
demiş.
Yaban kazı sevinerek:
- Ben dökülen tüylerimi geri dönüşüm için
biriktirmiştim. Bebek için bir kılıf içine doldurup
yatak yapmıştım.

www.ogretmenevde.com.tr
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dostlarımız. Lütfen kusura bakmayın ayağa
kalkamıyorum.
Yaban kazı, kanatlarını ağzının
ucuna götürerek:
- Hoş bulduk canım benim.
Rahatsız olmayın.
Anne panda, misafirlerine ağaç
köklerinin merdiven basamakları
oluşturduğu yeri göstermiş:
- Kusura bakmayın basamakların
üzerindeki yosunlar birazcık tozlu. Bebekten
fırsat bulup temizleyemedik.
Örümcek:
- Senin hâlin belli canım benim. Biz seni
görmeye geldik, kusur aramaya değil.
Yaban kazı, kanatlarını bir süpürge gibi
kullanıp yosunların üstünü temizlemiş.
Temizlenen yerlere oturup sohbet etmeye
başlamışlar.
Tam bu sırada baba panda kan ter içinde
yanlarına gelmiş. Misafirlerini görünce;

12
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geniş yerine geldiğinde dans eder gibi
kanat çırpmaya başlamış. Bal arısı, iletişime
geçmek istediğinde hep böyle vızıldayarak
dans edermiş. Bunu fark eden uzun
kuyruklu, alnı çıplak, buruşuk yüzlü
maymun hemencecik ağaca tırmanmış:
- Bal arısı sende bir haberler var,
anlat bakalım.
Bal arısı, hızlı hızlı kanat
çırparak soluk soluğa:
- Pandaların
bebeğinin gözleri açıldı.
Artık görebiliyor. Misafir
etmek için bizi bekliyorlar.
Maymunun
gözleri sevinçten yerinden çıkacakmış gibi
olmuş:
- Bu çok güzel bir haber! Diye
bağırmış. Sen şimdi buraya gelene kadar
çok yorulmuş olmalısın. Ormandaki diğer
hayvanlara bu müjdeli haberi ben iletirim.
www.ogretmenevde.com.tr
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Maymun, ağaç
dallarından
sallana sallana bir
ağaçtan diğerine geçmiş.
Bu sırada da bu sevinçli
haberi ormandaki tüm
hayvanlara duyurmuş.
Bu müjdeli
haberi duyan
hayvanlar, pembe ve mor orman
lalelerinin bulunduğu yerde toplanmış.
Uçsuz bucaksız lalelerin üstünde turuncu ve sarı
güneş ışıkları süzülüyormuş. Ormanda esen ılık
rüzgâr, laleleri bir o yana bir bu yana
sallıyormuş.
Sincaplar, bu sevinçli haber karşısında
takla atıp eğleniyorlarmış. Pandaların
kuzeni boz ayı, göbeğini kaşıyarak:
- Herkes beni dikkatlice dinlesin.
Biliyorsunuz ki kuzenim pandaların nesli
tükenmek üzere. Onların bebeklerinin
olması hepimizi çok mutlu etti.
6
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- Harflerle nasıl yapacak
dilediğini? Harflerin yazdıklarını okur sadece,
deyivermiş.
Baykuş ona sabırla anlatması gerektiğini
fark etmiş:
- Başlangıçta harflerin yazdıklarını
okuyacak. Harflerin değişik şekillerde yan
yana geldiğinde şiir olduğunu, masal
olduğunu keşfedecek, diye açıklamış.
Boz ayı bu kez kafasını kaşıyarak ‘’Hımmm’’
demiş. Daha fazla oyalanmadan kitabı
kolunun altına almış ve yola çıkmışlar.
Az gitmişler, uz gitmişler. Bambu
ağaçlarıyla kaplı sisli dağ eteğine ulaşmışlar.
Anne panda, bebeğini dizlerinde
sallayarak uyutuyormuş.
Misafirlerin geldiğini
anne panda fark etmiş:
- Hoş geldiniz, sevgili
11
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Boz ayı meraklanarak:
- O da nedir öyle, bir kitap
mı hediye edeceksin? Fakat o
daha çok küçük, demiş.
Baykuş, ormanın en bilgili
hayvanı olduğunun farkındaymış
ama övünmeden:
- Evet ama özel bir kitaptır bu. Bir orman
rehberi. Şimdilik kitabın harfleri dans ederek
bebeğe şarkılar, ninniler söyleyecek. Büyüyüp
okumayı öğrendiğinde ise o harflerle dilediğini
yapabilecek.
Bal arısı vızıldayarak:
- Şarkı söylemeyi çok severim.
Bakın, vız vız vız, vız vız da vızzz.
Geyik utangaçlığını bırakarak bal arısına:
- İyi de şarkıya ne zaman başlayacaksın?
Hep aynı nakaratı söylüyorsun deyince hep
birlikte kahkahalar atmışlar.
Boz ayının kafası hâlâ bebeğin harflerle
yapabileceklerini kavramamış, tekrar sormuş:

10
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Ormanın en ürkek
hayvanı geyik:
- Çok doğru
söylüyorsun ayı
kardeş.
Şimdiye kadar
geyiğin sesini
duymamış olan
ayı, sesin
nereden geldiğini
anlayamamış. Geyiğin mahcup bakışlarını fark
etmiş:
- Çok teşekkür ederim geyik kardeş. Onları
ziyarete gitmeyi herkesin istediğini biliyorum.
Ama bu bebeğin sağlığı açısından tehlikeli
olabilir.
Geyik, cesaret gösterip yeniden söze
karışmış:
- Şey… Diyorum ki aramızda oylama yapsak.
Kimlerin gideceğine birlikte karar versek güzel
olur bence…
www.ogretmenevde.com.tr
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Orada bulunan tüm hayvanlar: “Geyik
haklı. Çok güzel bir fikir.” demişler.
Bu sözleri duyan geyiğin kendine güveni
gelmiş ve dimdik durmaya başlamış.
Oylama yapmaya başlamışlar.
Böcekgillerden örümcek, kanatlıgillerden
yaban kazı ve
kuzen boz ayı
ziyarete
gidecekler olarak
seçilmiş.
Kuzen boz ayı:
- Vakit kaybetmeden
yola çıkmamız lazım.
Yolumuz uzun.
Bunu duyan bal arısı:
- Giderken bizim
kovanın önünden
geçin size yeni
yaptığım baldan
vereyim de götürün.

8
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Sincap:
- Bizim de yuvamızda onlar
için biriktirdiğimiz cevizler var.
Onları giderken alır mısınız? diye
sormuş.
Boz ayı gülümseyerek:
- Benim kuzenlerim o kadar üşengeçtirler
ki cevizleri kırmak için uğraşmazlar.
Sincap kafasını kaşıyarak:
- Nasıl yani? Bu güzelim çıtır çıtır
kabukları kırmak çok zevklidir.
Boz ayı:
- Peki, hediye geri çevrilmez. Götüreyim de
onlar ne yapacaklarına karar verirler, diyerek
ceviz kesesini boynuna asmış.
Bu sırada baykuş, üstlerindeki daldan
onları seyrediyormuş. Bir tur takla attıktan
sonra:
- Benim de bir hediyem olacak minik
bebeğe. Bekleyin getiriyorum, diyerek üst
dallara doğru uçmuş. Döndüğünde kanatlarının
altında bir kitap tutuyormuş.
9
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Bambu
ormanlarıyla çevrili
bir dağ eteği varmış.
Burada bir çift
pofuduk panda
yaşarmış. Günün
birinde ailenin
bebekleri olmuş. Bebek panda, anne babası gibi iri bir gövdeye
sahip değilmiş. Bir fare kadar küçücükmüş. Annesinin koca
tüylü gövdesi arasında meme emmeye çalışırmış. Annesi
nazikçe kollarının arasına alıp öpüp koklarmış. Baba panda ise
gün boyu bambu ağaçlarının dallarını yer ve uyurmuş. Bu
duruma anne panda artık çok kızmış:
- Hep kendini düşünüyorsun. Bebeğimizle birazcık
ilgilenmeni istiyorum, demiş.
Baba panda, tembelliğinden utanmış. Yusyuvarlak beyaz
kafasının üzerindeki yarım daire şeklindeki kulaklarını dikmiş.
Bebek pandayı kucağına almış. Dizlerinin üzerine yatırıp
sallamaya başlamış.
Bebek panda, babasının dizlerinden annesine bakmış.
Annesinin yusyuvarlak minik siyah gözlerinin etrafı oval
tüylerle çevriliymiş. Annesini daha önce hiç bu kadar net
görmediği için gözlerini ovuşturmuş.
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Annesi bu durumu fark etmiş, gülümseyerek:
- Bebeğim, beni görmeye başladın demek. Altıncı hafta
bitmeden gözlerin açıldı, çok güzel, demiş.
Bunu duyan baba panda: “Yaşasın!” diye sevinç çığlığı atmış.
Bebek panda, kafasını babasına doğru çevirmiş ve babasına
bakmış.
Babasının burun ve ağız kısmı öne doğru biraz çıkıntılıymış.
Burnunun ucu tüysüz, ıslak ve siyahmış. Bu siyah kısımda, büyük
dar ve yatay iki delik varmış. Ağzı, ince bir çizgiye benziyormuş.
Babasının ona gülümsediğini görmüş. Bu görüntüler eşliğinde o
da gülümseyerek uykuya
dalmış.
Ormandaki hayvanlar,
bebek pandayı görmeye
gitmek istiyorlarmış. Ancak
bebek pandalar çok hassas
olduğu için en uygun
zamanı bekliyorlarmış. Bu
durumdan haberdar olan
anne panda, bal arısıyla
ormandaki hayvanlara
haber salmış:
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- Bebeğimin gözleri açıldı. Bizi ziyarete gelmek
isteyen dostlarımıza beklediğimizi söyle.
Bal arısı vızıldayarak ormanın derinliklerine
doğru uçmuş. Ormanın en geniş yerine
geldiğinde dans eder gibi kanat çırpmaya başlamış.
Bal arısı, iletişime geçmek istediğinde hep böyle
vızıldayarak dans
edermiş. Bunu fark eden uzun
kuyruklu, alnı çıplak, buruşuk
yüzlü maymun hemencecik
ağaca tırmanmış:
- Bal arısı sende bir haberler var,
anlat bakalım.
Bal arısı, hızlı hızlı kanat çırparak
soluk soluğa:
- Pandaların bebeğinin gözleri açıldı.
Artık görebiliyor. Misafir
etmek için bizi bekliyorlar.
Maymunun gözleri
sevinçten yerinden çıkacakmış gibi olmuş:
- Bu çok güzel bir haber! Diye bağırmış. Sen
şimdi buraya gelene kadar çok yorulmuş olmalısın.
Ormandaki diğer hayvanlara bu müjdeli haberi ben iletirim.
Maymun, ağaç dallarından sallana sallana bir ağaçtan
diğerine geçmiş. Bu sırada da bu sevinçli haberi ormandaki tüm
hayvanlara duyurmuş.
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Bu müjdeli haberi duyan hayvanlar, pembe ve mor
orman lalelerinin bulunduğu yerde toplanmış. Uçsuz
bucaksız lalelerin üstünde turuncu ve sarı güneş ışıkları
süzülüyormuş. Ormanda esen ılık rüzgâr, laleleri bir o
yana bir bu yana sallıyormuş.
Sincaplar, bu sevinçli haber karşısında takla atıp
eğleniyorlarmış. Pandaların kuzeni boz ayı, göbeğini kaşıyarak:
- Herkes beni dikkatlice dinlesin. Biliyorsunuz ki
kuzenim pandaların nesli tükenmek üzere. Onların
bebeklerinin olması hepimizi çok mutlu etti.
Ormanın en ürkek hayvanı geyik:
- Çok doğru söylüyorsun ayı kardeş.
Şimdiye kadar geyiğin sesini duymamış olan ayı, sesin
nereden geldiğini anlayamamış. Geyiğin
mahcup bakışlarını fark etmiş:
- Çok teşekkür ederim geyik kardeş.
Onları ziyarete gitmeyi herkesin
istediğini biliyorum. Ama bu
bebeğin sağlığı açısından
tehlikeli olabilir.
Geyik, cesaret gösterip
yeniden söze karışmış:
- Şey… Diyorum ki
aramızda oylama yapsak.
Kimlerin gideceğine birlikte
karar versek güzel olur
bence…
www.ogretmenevde.com.tr
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Orada bulunan tüm hayvanlar: “Geyik haklı. Çok
güzel bir fikir.” demişler.
Bu sözleri duyan geyiğin kendine güveni
gelmiş ve dimdik durmaya başlamış.
Oylama yapmaya başlamışlar. Böcekgillerden
örümcek, kanatlıgillerden yaban kazı ve kuzen
boz ayı ziyarete gidecekler olarak seçilmiş.
Kuzen boz ayı:
- Vakit kaybetmeden yola çıkmamız lazım. Yolumuz uzun.
Bunu duyan bal arısı:
- Giderken bizim kovanın önünden geçin size yeni yaptığım
baldan vereyim de
götürün.
Sincap:
- Bizim de yuvamızda
onlar için biriktirdiğimiz
cevizler var. Onları
giderken alır mısınız? diye
sormuş.
Boz ayı gülümseyerek:
- Benim kuzenlerim o kadar üşengeçtirler ki
cevizleri kırmak için uğraşmazlar.
Sincap kafasını kaşıyarak:
- Nasıl yani? Bu güzelim çıtır çıtır kabukları
kırmak çok zevklidir.
www.ogretmenevde.com.tr
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Boz ayı:
- Peki, hediye geri çevrilmez. Götüreyim de
onlar ne yapacaklarına karar verirler, diyerek
ceviz kesesini boynuna asmış.
Bu sırada baykuş, üstlerindeki daldan onları
seyrediyormuş. Bir tur takla attıktan sonra:
- Benim de bir hediyem olacak minik
bebeğe. Bekleyin getiriyorum, diyerek üst
dallara doğru uçmuş. Döndüğünde
kanatlarının altında bir kitap tutuyormuş.
Boz ayı meraklanarak:
- O da nedir öyle, bir kitap mı hediye edeceksin? Fakat o
daha çok küçük, demiş.
Baykuş, ormanın en bilgili hayvanı olduğunun farkındaymış
ama övünmeden:
- Evet ama özel bir kitaptır bu. Bir orman rehberi. Şimdilik
kitabın harfleri dans ederek bebeğe şarkılar, ninniler söyleyecek.
Büyüyüp okumayı öğrendiğinde ise o harflerle
dilediğini yapabilecek.
Bal arısı vızıldayarak:
- Şarkı söylemeyi çok severim. Bakın, vız vız
vız, vız vız da vızzz.
Geyik utangaçlığını bırakarak bal arısına:
- İyi de şarkıya ne zaman başlayacaksın? Hep aynı nakaratı
söylüyorsun deyince hep birlikte kahkahalar atmışlar.
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Boz ayının kafası hâlâ bebeğin harflerle
yapabileceklerini kavramamış, tekrar sormuş:
- Harflerle nasıl yapacak dilediğini? Harflerin
yazdıklarını okur sadece, deyivermiş.
Baykuş ona sabırla anlatması gerektiğini fark etmiş:
- Başlangıçta harflerin yazdıklarını okuyacak. Harflerin değişik
şekillerde yan yana geldiğinde şiir olduğunu, masal olduğunu
keşfedecek, diye açıklamış.
Boz ayı bu kez kafasını kaşıyarak “Hımmm’’ demiş. Daha fazla
oyalanmadan kitabı kolunun altına almış ve yola çıkmışlar.
Az gitmişler, uz gitmişler. Bambu ağaçlarıyla kaplı sisli dağ
eteğine ulaşmışlar. Anne panda, bebeğini dizlerinde sallayarak
uyutuyormuş.
Misafirlerin geldiğini anne panda fark etmiş:
- Hoş geldiniz, sevgili dostlarımız. Lütfen kusura bakmayın
ayağa kalkamıyorum.
Yaban kazı, kanatlarını ağzının ucuna götürerek:
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- Hoş bulduk canım benim. Rahatsız olmayın.
Anne panda, misafirlerine ağaç köklerinin merdiven
basamakları oluşturduğu yeri göstermiş:
- Kusura bakmayın basamakların üzerindeki yosunlar
birazcık tozlu. Bebekten fırsat bulup temizleyemedik.
Örümcek:
- Senin halin belli canım benim. Biz seni görmeye geldik,
kusur aramaya değil.
Yaban kazı, kanatlarını bir süpürge gibi kullanıp yosunların
üstünü temizlemiş. Temizlenen yerlere oturup sohbet etmeye
başlamışlar.
Tam bu sırada baba panda kan ter içinde yanlarına gelmiş.
Misafirlerini görünce;
- Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz.
Boz ayı:
- Hoş bulduk kuzen. Böyle ter içinde nereden geliyorsun?
Baba panda alnındaki teri silerek:
- Bebeğimizin gazı var. Bu yüzden güzel bir uyku
uyuyamıyor. Ona bambudan beşik yapıyordum.
Boz ayı:
- Çok iyi düşünmüşsün, eline sağlık kuzen, demiş.
Yaban kazı sevinerek:
- Ben dökülen tüylerimi geri dönüşüm için
biriktirmiştim. Bebek için bir kılıf içine
doldurup yatak yapmıştım.
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Anne panda sevinçle:
- Çok ince düşünmüşsün, teşekkür ederim. Artık
bebeğim mışıl mışıl uyuyacak sağ ol.
Örümcek:
- İpek ağımdan getirdim. Battaniye
örersin, beşikte yatarken üstünü örtersin.
Anne panda çok duygulanmış:
- Çok teşekkür ederim. Ama ben örgü örmeyi bilmem ki…
Örümcek gülümseyerek: “Ben ne güne duruyorum?” diyerek
başlamış battaniyeyi örmeye. Örümcek battaniyeyi sevgiyle örüp
bitirmiş.
Boz ayı ile baba panda beşiği getirmiş. Beşiğin içine yatağı
koymuşlar. Anne panda kucağındaki bebeğini yavaşça beşiğin içine
yatırmış. Üstüne de örümceğin ördüğü battaniyeyi örtmüşler.
Güneşin altın ışıkları bebek pandanın yüzüne vuruyormuş.
Boz ayı, ormandaki hayvanların gönderdiği hediyeleri bir bir
çıkarmaya başlamış. Heybesinden baykuşun verdiği kitabı göstermiş:
- Bu kitap baykuşun hediyesi. Bebeğe ninniler
söyleyecekmiş. Kitabı yatağın altına koyalım, demiş.
Yaban kazı, bebeğin başını hafifçe kanatlarıyla
kaldırmış. Boz ayı yatağın altına kitabı yerleştirmiş.
Sincapların hediyesi ceviz kesesine sıra gelmiş. Boz
ayı, ceviz kesesini eğilen bir bambu ağacının dalına asmış.
Ilık ılık esen rüzgâr kesenin içindeki cevizlerin birbirine
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çarpmasını sağlamış. Cevizlerden “şıkır şıkır” sesler geliyormuş.
Bu ses rüyada duyulan bir pınar sesi gibiymiş. Bu ses
pandaların kulağına ninni gibi gelmiş. Baba panda dayanamayıp
esnemeye başlamış. Hep birlikte bu duruma gülmüşler.
Boz ayı, bal arısının gönderdiği balı anne pandaya uzatmış:
- Bal sana enerji verecektir. Kendini zinde hissedeceksin.
Bebeğine daha çok süt vermeni sağlayacaktır. Bu yüzden balı
mutlaka yemelisin.
Anne panda, balı yiyeceğine dair söz vermiş. Getirdikleri
hediyeler ve gösterdikleri ilgi için çok teşekkür etmiş.
Boz ayı:
- Hava kararmadan bizde evimize
gidelim. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür
ederiz, diyerek yola çıkmışlar.
Anne panda ile baba panda misafirlerini
uğurlarken, bebek panda mışıl mışıl uyumaya devam
ediyormuş.
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Aşağıdaki soruları “Pofuduk Pandalar” hikâyesine göre cevaplayalım.
1. Bebek panda, doğduğunda hangi hayvan kadar küçükmüş?
2. Baba panda, gün boyu hangi ağaç dallarını yiyormuş?
3. Anne panda, baba pandaya ne için kızıyormuş?
4. Baba panda neyinden utanmış?
5. Anne panda, bebeğini görmek isteyen hayvanlara hangi
hayvan ile haber salmış?
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6. Bal arısı bu haberi ilk hangi hayvana iletmiş?
Maymun
Keçi
Aslan
7. Hikâyede hangi renk orman lalesinden bahsedilmemiş?
Pembe
Mavi
Mor
8. Pandaların kuzenleri hangi hayvanlarmış?
İri kurtlar
Uzun zürafalar
Boz ayılar
9. Oylama yapma fikri hangi hayvandan çıkmış?
Geyik
Kuzu
Fil
10. Ziyarete seçilen hayvanlar arasında hangisi yokmuş?
Örümcek
Boz ayı
Sincap
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11. Sincap, ne hediye etmek istemiş?
12. Baykuş, ne hediye etmek istemiş?
13. Misafirler geldiğinde anne panda neden ayağa kalkamamış?
14. Basamakların üzerindeki yosunlar biraz tozluymuş. Çünkü;
......................................................................................................... .
15. Yaban kazı, kanatlarını nasıl kullanarak yosunları temizlemiş?
16. Bebek panda, neden iyi uyuyamıyormuş?
17. Yaban kazı, dökülen tüylerini ne yapmış?
18. Örümcek, sevgiyle ne örmüş?
19. Cevizlerden nasıl sesler geliyormuş?

www.ogretmenevde.com.tr

02- 33

20. Sence misafirperverlik ne demektir? Nasıl insanlara
misafirperver denir? Eğer hayvanlar seni ziyarete gelmiş
olsalardı, onlara nasıl davranırdın? Aşağıya yazalım.
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Panda Yapalım
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Serbest Etkinlikler
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Arı Yapalım

TÜRKÇE

1. Sınıf

Serbest Etkinlikler

TÜRKÇE

www.ogretmenevde.com.tr

05- 33

Maymun Maskesi
Yapalım.
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Ayıdan Zarf
Yapalım
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Geyik Yapalım
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Sincap Maskesi
Yapalım
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Baykuş Yapalım
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Örümcek
Yapalım.
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Kaz Yapalım
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Uzunlukları Ölçme

MATEMATIK

Varlıkların uzunluklarını karşılaştırıp yazalım. Uzun olanı
boyayalım.

uzun

kısa

Varlıkları inceleyelim, uzundan kısaya doğru sıralayalım.
2
1
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1. Sınıf

Uzunlukları Ölçme
Aşağıdaki varlıkların uzunluklarını kısadan uzuna doğru
örnekteki gibi numaralandıralım.

MATEMATIK

2

1
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Uzunlukları Ölçme

MATEMATIK

En kısa boylu çocuğun
kıyafetini maviye, en uzun
boylu çocuğun kıyafetini ise
sarıya boyayalım.

En uzun apartmanı mora,
en kısa apartmanı ise
turuncuya boyayalım.

En kısa pantolonu siyaha,
en uzun pantolonu ise
kahverengiye boyayalım.
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En uzun kalemi yeşile, en
kısa kalemi ise kırmızıya
boyayalım.
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Uzunlukları Ölçme

MATEMATIK

Aşağıdaki varlıklardan kısa olanın kutusunu sarıya, uzun
olanın kutusunu kırmızıya boyayalım.

n
Hasa

ral
Me

ih
Mel

Serap

kısa
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Ayk
ut

Aykut’un boyuna göre arkadaşlarının boylarını karşılaştıralım.
Örnekteki gibi “uzun” veya “kısa” yazalım.
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Uzunluk Ölçme

MATEMATIK
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Baştaki varlığın sıralamada nerede olması gerektiğini
bulalım. Örnekteki gibi olması gereken yere taşıyalım.
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Uzunluk Ölçme

MATEMATIK

Bir uzunluğu ölçerken ölçme araçlarını kullanırız.
El, kol ve ayaklarımızı kullanarak ölçebiliriz.
STANDART OLMAYAN ÖLÇME ARAÇLARI

Aşağıdaki varlıkların uzunluğunu hangi birimle ölçeriz?
İşaretleyelim.

Kulaç

Adım

Ayak

Parmak

Adım

Karış

Parmak

Ayak

Kulaç

Parmak

Adım

Adım
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Ders:
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Uzunluk Ölçme

MATEMATIK

Aşağıdaki bulmacanın içinde standart olmayan ölçü
birimlerinin isimleri gizlenmiştir. Görsellerden yararlanarak
isimleri bulalım ve boyayalım.
K

B

K

A

P

I

M U

U

A

Y

A

Z

R

L

L

R

O

R

M

Z

A

D

I

M M U

K

Ç

A

Ş

T

A

R

B

A

Y

A

K

K

K

E

Aşağıdaki uzunlukları ölçerken hangi standart olmayan
ölçme aracının kullanılacağını işaretleyelim.
Kalemin uzunluğunu
Halının uzunluğunu
Koridorun uzunluğunu
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Dolabın uzunluğunu
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Uzunluk Ölçme

MATEMATIK

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyalım, sonra cevaplayalım.
1 Tavşan 16 adım uzağındaki
havuca 4 adım yaklaştığında,
havuç ile arasındaki mesafe
kaç adım olur? .......................
2 Defterin uzunluğu 10 parmak, kalemin
uzunluğu ise 7 parmaktır. İkisinin toplam
uzunluğu kaç parmaktır? .........................

Ayça

Deniz

3 Ayça ile Deniz’in boyları arasındaki
fark kaç karıştır? .........................
4 Nihat ile Deniz’in boyları arasındaki
fark kaç karıştır? .........................
5 Nihat, Ayça’dan kaç karış
uzundur? .........................
6 Ayça ile Deniz’in boyları toplamı kaç
karıştır? .........................
7 Ayça ile Nihat’ın boyları toplamı kaç
karıştır? .........................
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Nihat

Nihat’ın boyu 9 karıştır.
Ayça’nın boyu 8 karıştır.
Deniz’in boyu 11 karıştır.

