ŞAKACI PAPAĞAN
Ormanın kıyısında çalılıklarda yaşayan çok sayıda
kuş varmış. Bu kuşlardan birisinin kötü bir alışkanlığı
varmış. Eşek şakası denilen türden şakalar yapmayı
çok severmiş. Üstelik bu şakaları olur olmadık
zamanlarda yapar, katıla katıla gülermiş.
Bir gün şakacı papağan gizlice kartalın yuvasına
gitmiş. Kartalın yumurtalarını alıp serçe yumurtaları
ile değiştirmiş. Kartal yuvasına geldiğinde küçük
yumurtaları görünce çok şaşırmış. Papağan ise
uzaktan olup biteni izliyormuş. Her zamanki gibi
katıla katıla gülmeye başlamış. Kartal, gülme
seslerinin geldiği yana bakınca şakacıyı görmüş. Çok
kızmış. Bu durum ormandaki tüm canlıların canını sıkmaya başlamış. Kimse şakacı papağanla karşılaşmak
istemiyormuş. Papağana öyle bir şaka yapalım ki hatasını anlasın bir daha olur olmadık zamanlarda
şakalar yapmasın demişler.
Kartal, tilki ve geyik bir araya gelmişler. Düşünmüşler, taşınmışlar. Her biri farklı bir ceza vermeyi
önermiş. Tilki, ormandan uzaklaştırma cezasını, geyik ise bir ay süre ile kafese koymayı teklif etmiş.
Aklı başına gelmezse kafes cezasının süresini uzatırız, demiş. En ilginç teklifi kartal yapmış:
- Şakacıyı yakalayalım ve tüylerini öyle bir yolalım ki çok komik olsun, gelen geçen ona gülsün, demiş.
Kartalın bu teklifi kabul görmüş. Şakacıyı yakalayıp tüylerini yolmuşlar. Şakacının bu durumunu gören
tüm hayvanlar katıla katıla gülmüşler. Şakacı yaptığı hatanın farkına varmış. Bütün hayvanlardan özür
dilemiş. Bir daha kırıcı, incitici şakalar yapmayacağına söz vermiş.

A-) Aşağıda verilen soruları metne göre cevaplayınız.
1-) Masaldaki kul türleri nerede yaşamaktadır?
2-) Şakacı papağan, kartala nasıl bir şaka yapmış?
3-) Şakacı papağana ceza vermek için hangi hayvanlar bir araya gelmiş?
4-) Masalın sonunda şakacı papağan ne için söz vermiştir?

www.mebders.com
1) Şakacı papağan ne türden
şakalar yapıyormuş?
A) Komik şakalar
B) Eğlenceli şakalar
C) Eşek şakaları

2) Masala göre, hangi
hayvanın teklifi kabul
görmüş?
A) Geyik
B) Kartal
C) Tilki
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3) Masaldan çıkaracağım ders
ne olabilir?
A) Kırıcı ve incitici şakalar
yapmamalıyız.
B) Gülmek için her türlü şaka
yapılabilir
C) Kesinlikle şaka yapmamalıyız.

