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Çevirenler

Agi Judit Kirişoğlu 
Elvan L. Eti



Bu kitap biraz farklı; sadece okumuyorsunuz, aynı 

zamanda çizebilirsiniz. Hatta renkli kalemlerinizi çıkarıp 

hemen şimdi boyamaya başlayabilirsiniz. Çünkü masalların 

arasına saklanmış bir sürü çalışma var. 

       Yayıncının notu: Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk’un bu 

eğlenceli kitabında değişik çizimlerle anlatılmış pek çok bilmece var. Bunları 

cevaplarken kuru boya ya da pastel boya kullanmanı öneririz. 



Masallar

Düşündürücü çalışmalar

Boyama, çizimler ve bilmeceler

Akıl yürütme ve matematik 

Kutu oyunları

Oyuncağını kendin yap

Mutfak tarifleri

İÇİNDEKİLER



     KAR MASALI
Soğuk bir kış gününde Çiçekböceği Tombalak, pencerenin önünde oturmuş, so-
murtarak gökyüzüne bakıyordu. Sanki bir şey bekliyordu... O sırada Uğurböceği 
Sevecen geldi. “Merhaba Tombalak, üzgün görünüyorsun... Ne oldu?” diye sordu.

“Melekleri bekliyorum” diye cevap verdi Tombalak.
 “Melekleri mi?”
“Evet, melekleri görmek istiyorum... Onlarla ilgili çok şey duydum ama henüz 

bir tane bile görmedim.”
Sevecen, uzun uzun düşündü; sonra da, “Biliyor musun, aslında ben de hiç 

melek görmedim” dedi.
Tomurcuk’la karşılaşınca da ona Tombalak’ın durumunu anlattı. “Bir şeyler 

yapmalıyız” dedi, “Tombalak’ın bütün gün somurtarak oturmasına ve melekleri 
beklemesine üzülüyorum...” Tomurcuk gülümsedi, “Aslında benim bir fikrim var. 
Ama bunun için akşamı beklememiz gerekiyor” dedi.

Akşam olunca Tomurcuk ve Sevecen sessizce yakındaki tepeye tırmandılar. 
Tomurcuk karın üzerine uzandı; kollarını ve bacaklarını yukarı aşağı hareket 
ettirmeye başladı. Sevecen’e dönüp gülümseyerek fısıldadı: “Kar melekleri yapı-
yorum!” Tomurcuk ayağa kalktığında karın üzerinde bıraktığı şekiller gerçekten 
de meleklere benziyordu. Sevecen de Tomurcuk gibi kara uzandı, beraberce 



7

melek şekilleri yapmaya devam ettiler. Yeterince kar meleği yaptıktan sonra 
da sessizce eve döndüler.

Ertesi sabah pencereden dışarıya baktığında gözlerine inanamadı Tomba-
lak! Çabucak kabanını giydi; atkısını, şapkasını taktı ve çizmelerini ayağına 
geçirip Sevecen’in evine koştu. “Sevecen, koş! Sana bir şey göstermem la-
zım!” diye heyecanla bağırdı. Yolda Tomurcuk da onlara katıldı. 

Tombalak zıp zıp zıplayarak tepenin üzerini işaret etti: “Bakın, melek 
şekilleri! Melekler buradaymış gibi görünmüyor mu?” 

“Evet!” dedi Sevecen, “Kesinlikle melekler gelmiş olmalı!” 
Tam o sırada Tomurcuk, “Sevecen, bak diğer tepede de melek izleri var... 

Ama biz oraya gitmemiştik ki!” diye fısıldadı. Sevecen, “Hımm” diye mırıl-
dandı. 

İki arkadaş aynı şeyi düşünüyordu: Kim bilir, belki de gerçekten dün gece 
melekler gelmişti...
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Tomurcuk ve Sevecen ballı kurabiye pişiriyor. 
Hadi, üzerleri boş olan kurabiyeleri süsleyelim!
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Tomurcuk ve Sevecen, pişen kurabiyeleri soğuması için evin 
önüne koydu. Ama biri onları alıp götürdü. Acaba kim? 
Bir tahminin varsa resmini çizelim!




