
 
 
 

KARGA İLE TİLKİ 
         Bir zamanlar bir ağacın dalında neşeyle dans 
eden bir karga varmış. Karga çok mutluymuş, çünkü 
ağzında kocaman bir peynir parçası varmış. Karga 
bulduğu peynirden dolayı çok ama çok mutluymuş.  
Ağzındaki kocaman peyniri tam midesine indirmek 

üzereymiş ki, ordan geçmekte olan bir tilki kargayı 

görmüş. Kurnaz tilki kargayı kandırıp, peyniri 

alabilmek için bir hile düşünmüş ve kargaya demiş ki:  

"Karga kardeş, merhaba, ne kadar güzelsin, sesin de çok güzelmiş, herkes bunu 

konuşuyor, ben de bunca yolu senin sesini duyabilmek için geldim" demiş. Bu 

güzel sözleri duyan karga hemen kendini kanıtlama sevdasına düşmüş ve "Ben 

senin için güzel bir şarkı söylerim" demiş.  

Şarkı söylemek için ağzını açar açmaz, kocaman peynir parçasını da ağzından     

düşürmüş. Kurnaz tilki hemen düşen peynir parçasını alıp, kaçmış. Eli de, karnı da 

boş kalan karga, bir daha güzel sözlere inanıp, elindekini kaptırmaması 

gerektiğini anlamış. 

Soruların Cevaplarını Yaz! 

1)  Karga neden çok mutluymuş? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2) Karga kimi görmüş? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                    

3) Karganın ağzından peynir niçin düşmüş? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4) Karga sonunda neyi anlamış? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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YAĞMUR  
Güneş ışınları, yeryündeki suları ısıtır. Isınan sular buharlaşıp gökyüzüne doğru 
yükselmeye başlar. Bu buharlar gökyüzünde birleşip bir araya gelirler. Bu 
sayede bulutlar meydana gelir. Gökyüzünde bu bulutlar soğuk hava ile 
karşılaşınca su buharı yoğunlaşır ve ağırlaşmaya başlar. Rüzgarın etkisi ile 
gökyüzündeki bulutlar hareket eder. Bu hareket esnasında birbiri ile çarpışan 
büyük bulutlar arasında şimşekler çakar. Ardında biz bu sesi duyarız. Çarpışan 
bulutun içindeki su damlacıkları artık yer çekimine karşı koyamaz hale gelir ve 
yeryüzüne yağmur olarak düşmeye başlar.  
Şimşek çakmadan da yağmur yağabilir. Yağmurun yağması insanlar arasında 
sevinçle karşılanır. İnsanlar yağmuru bereket olarak görür. Siddetli yağmayan 
yağmurların altında çocuklar oyun oynamayı çok severler. Yüzünü gökyüzüne 
kaldırıp gelen damlalara el açarlar. Yağmurdan sonra havanın açılmasıyla 
birlikte çıkan güneş gökkuşağının renga renk oluşmasına sebep olur.  
Yağmur su demek, yeşil otlar ve bitkiler demektir. Yağmur kısaca hayat 
demektir. 

 


