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Birlikte Okuyalım

Bu kitabı çocuğunuza yüksek sesle okumaya başladığınızda, 
ikiniz de bir serüveni paylaşmanın keyfini yaşayacaksınız. 

Kimi sözleri ilk kez sizin sesinizden işitip birkaç kez dinleyen çocuğunuz 
harflere, sözcüklere ilgi duymaya başlayacak. Belki kendi hayalgücünü 
çalıştırarak kendinden bir şeyler ekleyecek, öykümüze renk katacak. 

Masalı sizinle yaşamaktan, yakınınızda olmaktan, kendi kitabını 
sahiplenmekten zevk alacak. Yalnızca edebiyatla değil, resimle de 

tanışmış olacak. Belki de en önemlisi, bir masallık zamanı 
çocuğunuzla paylaşmanız, tadını birlikte çıkarmanız...
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Bir zamanlar her görenin sevdiği, ama 
en çok büyükannesinin gözbebeği 
olan sevimli, minik bir kız vardı. 
Büyükannesi bir keresinde torununa 
kırmızı kadifeden bir başlık armağan 
etti; kız başlığı o kadar çok sevdi ki, 
başından hiç çıkarmaz oldu. O 
yüzden de ona Kırmızı Başlıklı Kız 
diye ad taktılar.
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Bir gün annesi, “Bak Kırmızı Başlıklı Kız,” dedi, 
“burada bir parça kekle bir şişe şurup var. Bunları 
büyükannene götür, hastalanıp zayıf düşmüş. 
Sıcak basmadan yola koyul, yoldan çıkma, yoksa 
düşüp şişeyi kırabilirsin. Odasına girince 
‘günaydın’ demeyi unutma.”
Kırmızı Başlıklı Kız, “Çok dikkatli olurum,” diyerek 
annesinin verdiklerini aldı.
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Büyükannesi köyden yaklaşık yarım 
saat uzaklıktaki ormanda oturuyordu. 
Kırmızı Başlıklı Kız ağaçlığa girdiği 
anda karşısına bir kurt dikiliverdi. 
Kırmızı Başlıklı Kız, kurdun ne kötü 
yürekli bir yaratık olduğunu 
bilmediği için ondan hiç korkmadı.
Kurt, “İyi günler Kırmızı Başlıklı 
Kız,” dedi.
“Teşekkür ederim efendim.”
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“Bu kadar erken nereye gidiyorsun Kırmızı 
Başlıklı Kız?”
“Büyükanneme.”
“Önlüğünde ne taşıyorsun?”
“Büyükannem için kek ve şurup.”

“Büyükannen nerede oturuyor Kırmızı 
Başlıklı Kız?”

Kırmızı Başlıklı Kız, “Ormanın bir 
kilometre kadar içinde. Evi üç büyük 

meşe ağacının altında,” diye 
yanıtladı.







Bir zamanlar her görenin sevdiği, ama en çok büyükannesinin gözbe
be ği olan sevimli, minik bir kız vardı. Büyükannesi kızdan hiçbir şey 

esir gemezdi. Bir keresinde torununa kırmızı kadifeden bir başlık arma
ğan etti; kız onu o kadar çok sevdi ki, başından hiç çıkarmaz oldu. O 
yüz den de ona Kırmızı Başlıklı Kız diye ad taktılar. Daha sonra...
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