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Dinleyin !… 
Bülbülleri duyuyoruz. 
Küçük kuşlar ilk uçuslarını yapı yorlar. 
Okula gitme saatidir. 
 

 

 

 
 
« Merhaba !Benim.Sevimli Ayı . Okula 
gidiyorum.Yolda çok eğleniyorum » 
« Hey ! bayan serçe ! 
Beni çalılıklar ý n arasında ara ! 
Hey ! bayan keklik ! 
Buradayım çayırlıkdayım ! 

 

 
 
Işte bay yaban domuzu. 
« Hey !Sevimli Ayı »! diyor. «Gel 
benimle oyna, sana ayaklarınla resim 
çizmeyi ve boyamayı öğreteyim ». 
 
 

 

 
 
« Resime benzer bir şey yapmak için, 
boyayı karıştırırız, sonra iki ayağımızı 
sokarak ıslatırız ve de resim kağıdının 
üzerine zıplarız.» 
 

 

 
 
Sevimli Ayı der ki « Resimi bitirmek 
içinde, burnumla ismimi yazıyorum » 
Bay yaban domuzu gülümsüyor : « O la 
la, ne biçim dağınık bir okul !» 
 

 
 
 
« Hoşçakal » der Sevimli Ayı. « Ben 
resmimi alıp çabuçak okuluma 
koşacağım: geç kaldım ». 
 

 

 
 
Bakın ! Işte Bay Tilki. 
« Hey Sevimli Ayı » der, «Gel benimle 
oyna, bende şekil macunu var » 
 

 
 
Önce macunu yaparız, sonra da patates 
yaparız. Bunu söylemek bile insanı 
hemen güldürüyor.Hamuru çiğniyoruz, 
arkamızla yoğuruyoruz ve bir 
kamember peyniri yapıyoruz.  
 

 

 
 
Sevimli Ayı diyor ki : «Bitirmek için 
peyniri yiyormuş gibi yapıyorum» Ve 
bay Tilki gülüyor. «Ha, ha ha » diyor.  
« Bu okul pazar yeri gibi dağınık ». 
 

 



 
Kalinurs «Hoşçakal » der ve            
« peynirimi götürüyorum ve de 
okulama gidiyorum, geç kaldım. »
 
 

 

 
Kuşlar Kalinurs’u takip ederken şarkı   
söylerler : « Hey ! Kalinurs ! Git suya gir, 
arkan yapış yapış ve de suratın kara boya 
içinde ! » 

 
 
Işte şıpırdayan dere.Bay ve bayan kurbağa 
sazlıkların üzerinde trampet 
çalıyorlar. 
« Hey, Kalinurs !Gel bizimle birlikte ». 

 

 

 
Diye çağırırlar ve de Kalinurs  
suya girer, yüzünü temizler.  
Bayan kurbağa onun karnını 
 gıdıklarken bay kurbağa da  
onun sırtını kaşır. 

 

 
 

 
 
Tamam işte Kalinurs tertemiz oldu. 
Kalinurs okula gitmeden önce, 
kendisini çok çok seven öğretmeni 
Mari-An için çiçşek toplar. 
 
 
 

 

 
Sonunda okula gelir.Öğretmeni Mari-
An der ki : « Kalinurs, sen misin ? » 
« O !Ne güzel çiçek buketi !Çok mutlu 
oldum ! » 
« Ama söyle bakayım, neredeydin sen ? 
Biliyorsun bügün okul bitti. Öteki 
öğrencilerin hepsi evlerine geri döndü. 
Bügün boya yapıp hamura biçim 
vermeyi öğrendik. » der öğretmen Mari-
An. 

 
 
« Bende » der Kalinurs «Bak,bende aynısından 
yaptım » 
« Ne güzel peynir bu böyle, bunu akşam yemeği 
için hazırlayayım » der 
ögretmeni Mari-An. 

 

 

 
« Bu güzel çizdiğin resmi de duvara asayım ». 
« Aferin sana Kalinurs ! Şimdi büyük bir öpücüğü 
hakettin ! » 

 

 



 
«Şimdi eve geri dönmen lazım, yarın, yolda 
gelirken durmak yok, okulda ilk 
önce seni görmek istiyorum » der ögretmeni Mari-
An. 
Kalinurs « söz » der ve şarkı söyleyerek evine geri 
döner. 

 

 
 

 
«Yarın sahici öğretmenimin okuluna 
gidicegim, ilkönce okula ben 
geleceyim vede derslerime çok 
çalışaçağışm. » der Kalinurs. 

 

 

 


