
Uçan Sandık
Bizim delikanlı Danimarka'dan çıkmış yola...

Sence nerelerden geçmiştir ?

Pusulanın üzerine yönleri yaz, ona yol göster! 1



Uçan Sandık
Bu masal yazıldığında insanlar uçmayı sadece hayal edebiliyorlardı. İçine binip uçabileceğin hangi
araçları tanıyorsun? Kalemini al ve doğru isimle aracı birleştir!

Uçak
Zeplin

Helikopter

Deniz Uçağı

Balon

Uzay Aracı

Bir balonun sepetine binsen, havalansan ve aşağıya baksan... Neler görürdün? Kendi
sokağını görebiliyor musun? Neler vardır sokağında? Haydi çiz!
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Uçan Sandık
Biraz daha yükselsen gökyüzüne doğru...

Biraz daha...

Birazcık daha...

Çok daha yukarıya...

Neler görebilirsin?

Hadi anlat...
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Uçan Sandık
Masallarda her şey uçabilir, değil mi? 

Halılar, sandıklar, süpürgeler...hatta insanlar bile uçabilir. 

Sen de bir uçan araç hayal et ve çiz. 
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Uçan Sandık
Uzay aracı Satürn gezegenine gidecek. 
Yolunu bulmasına yardım eder misin?

5



Uçan Sandık
Uçan sandığa bindin, dünyanın bir orasına bir burasına uçuyorsun, değişik

bölgelerden ve farklı mevsimlerden geçiyorsun.  

Nerelerden geçiyorsun, hangi canlıları görüyorsun ve orada hava şartları nasıl? 

Yolu takip ederek cevapla!
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  Masaldaki prenses bir süper kahraman

olsaydı ne yapardı? Nasıl güçleri olurdu?
Oğlanın uçan bir sandığı değil de uçan

bir ejderhası olsaydı masal nasıl

değişirdi?

Kuşların dilini bilseydin  onlarla ne

konuşurdun?

Uçan Sandık

 

Bu masalda herkes şehirlerde yaşıyor.

Yiyecekleri nereden geliyor? 

Sen nerede yaşıyorsun ?

Aşağıdaki soruları ister yazılı, ister sözlü, 

istersen de çizerek cevapla!
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Uçan Sandık
Hiç havai fişek gördün mü? Peki havai fişeklerin hayvanları 
ne kadar korkuttuğunu hatta hasta ettiğini biliyor muydun?
Haydi korkmuş hayvanları boya ve sakinleştir! 
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Uçan Sandık
Uçan kahramanın hareket zamanı  

Kollarını yukarı kaldır ve
olduğun yerde zıpla! 

Uçan halıyla bulutlardan

atlamak çok zor. Bir

sağ ayağının üzerinde,

bir sol ayağının

üzerinde zıplaman

gerek.

 Kollarını iki yana açmış 

 uçuyorsun. Sağa doğru

eğil, sağa uç! Sola doğru

eğil,  sola uç!...Kollar

yukarıda, tek ayak

üzerinde dengeni bul!

Uçan kahramanların çok esnek olması gerek. 
Haydi biraz da esneme hareketleri yapalım!

Bir alt başlık ekleyin
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