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KURA-KURA INGIN TERBANG.

Pada suatu hari, Sang Kura-kura

ternampak seekor helang terbang tinggi. 

Ia juga berasa ingin terbang.

“Ajarkan aku terbang,” ujar Sang Kura-

kura kepada Sang Helang.

“Kamu tidak mempunyai sayap,” balas

Sang Helang.

Namun Sang Kura-kura terus merayu. 

Akhirnya, Sang Helang bersetuju.

Sang Helang pun mengangkat Sang 

Kura-kura hingga ke udara. Kemudian

Sang Helang melepaskan Sang Kura-

kura dan menyuruhnya mengibarkan

kakinya seperti sayap.

Malangnya, ia jatuh menjunam ke bumi. 

Mujurlah dia terjatuh di dalam sebuah

kolam. Sejak itu, ia sedar akan

kelemahan dirinya.



GAJAH BERLUMBA dengan LANDAK.

Pada suatu hari, Sang Gajah ternampak

seekor landak lalu menyindirnya. 

“Kecilnya badan kau. Haha!”

“Walaupun aku kecil, tetapi aku

kuat,”kata landak. “Jika begitu, mari kita

lumba lari. Tentu aku akan menang,” 

kata Sang Gajah dengan sombong. 

Landak bersetuju. Sebelum perlumbaan

bermula, ia meminta kawan-kawannya

berada di tempat-tempat tertentu

sepanjang perlumbaan.

Apabila perlumbaan bermula, gajah

mendahului landak dan menyangkakan

ia akan menang.

“Hei, aku di sinilah” kata landak yang 

berada di depan gajah.

Sebenarnya, setiap kali gajah berhenti, 

seekor landak tetap berada di 

hadapannya.

Akhirnya, landak memenangi

pertandingan itu. Sang Gajah berasa

amat malu akan perbuatannya.



SANG KATAK yang BONGKAK

Pada suatu hari, Anak Katak memberitahu

bapanya ia ternampak seekor haiwan

yang amat besar dan kuat.

“Ah, tidak mungkin ada haiwan yang lebih

besar dan kuat daripada bapa!” kata 

Bapa Katak dengan sombongnya.

Bapa Katak pun meminum air sambil

mengembungkan perutnya.

“Adakah haiwan itu sebesar ini?” Tanya 

Bapa Katak.

Anak katak menggelengkan kepala. Bapa

Katak terus minum air dan

mengembungkan perutnya seperti belon. 

Anak Katak tetap menggelengkan

kepalanya.

Bapa Katak terus mengembungkan

perutnya. Akhirnya, perut Bapa Katak

meletup dan Bapa Katak pun mati.



SI GALAK yang SOMBONG

Si Galak ialah seekor ayam yang bertubuh

gagah dan sombong.

“Sebenarnya ada seekor binatang yang 

lebih gagah daripada engkau di dalam

hutan,” kata seekor ayam betina.

“Bawalah aku kepadanya. Aku tidak

takut!” kata Si Galak.

Kemudian, Si Galak dibawa ke tempat

tinggal seekor musang. Si Galak pun 

menghampiri musang itu. 

Tanpa membuang masa, Si Galak terus

mematuk dan mencakar muka musang

itu.

Musang yang sedang kelaparan itu pun 

dengan mudah sahaja menangkap dan

memakan Si Galak.

“Bertuahnya aku. Tidak perlu bersusah

payah mencari makanan,” kata musang

yang sudah kekenyangan itu.



ANAK KAMBING MENIPU IBUNYA.

Pada zaman dahulu, terdapat seekor anak

kambing yang suka bermain di luar kandang. 

Maka, ibu kambing pun mengikat sebiji loceng

pada leher anaknya.

“Bunyikan loceng ini jika berada dalam

bahaya,” pesan ibu kambing.

Anak kambing menganggap loceng itu sebagai

mainan. Ia sering membunyikan loceng itu

walaupun berada dalam keadaan selamat. Ibu

kambing sangat marah kerana sering tertipu

dengan gurauan anaknya.

Tidak lama kemudian, sekali lagi ibu kambing

terdengar bunyi loceng, tetapi ia tidak lagi

menghiraukannya.

Namun bunyi itu berselang-seli dengan salakan

serigala. Ibu kambing pun keluar melihat

anaknya. Nasib baik ia sempat menyelamatkan

anaknya daripada bahaman serigala. 

“Maafkan saya, ibu.” kata anak kambing yang 

menyesal akan perbuatannya.



KELDAI, SINGA dan AYAM JANTAN.

Pada suatu hari, seekor singa berjalan-

jalan di dalam hutan untuk mencari

makanan. Tidak lama kemudian, ia

ternampak seekor keldai sedang

meragut pucuk pokok. Ia bercadang

untuk menerkam keldai itu.

Tiba-tiba, ia ternampak seekor ayam

jantan bertenggek di atas pagar. Sang 

Singa memang takut akan bunyi

kokokan ayam jantan. Ketika Sang 

Singa melintas di situ, ayam jantan pun 

terus berkokok. Sang Singa terus

melarikan diri ke dalam hutan.

Sang Keldai berasa lega kerana

terselamat. Ia pun menari kegembiraan

sambil mengekori Sang Singa. Tanpa

diduga, Sang Singa menoleh ke

belakang dan terus menerkam Sang 

Keldai. Akhirnya, matilah Sang keldai

akibat kecuaiannya sendiri.



RUSA yang BONGKAK

Di sebuah hutan, ada seekor rusa yang bongkak. 

Rusa itu berasa bangga melihat tanduknya yang 

cantik. 

”Oh, cantiknya tandukku!” kata rusa itu

kepada dirinya. Namun demikian, rusa itu tidak suka

pada kakinya yang kurus. “Aku mahu kelihatan

cantik dari kepala hingga hujung kaki,” rungutnya.

Pada suatu hari, rusa terdengar seekor anjing

menyalak. Rusa itu sedar yang anjing pemburu

sedang menuju ke tempat itu. Rusa itu berasa takut

lalu berlari sekuat hati.

Sedang rusa itu berlari ke dalam hutan, tiba-

tiba tanduknya tersangkut pada dahan-dahan

sebatang pokok yang rendah. Rusa itu meronta-

ronta untuk melepaskan tanduknya daripada dahan-

dahan itu.

Tidak disangka, kakinya yang kurus tetapi kuat itu

dapat menolongnya melepaskan diri. Namun, 

tanduknya patah sedikit.

Sejak hari itu, rusa itu tidak lagi memandang

kakinya sebagai sesuatu yang buruk atau tidak

berguna.



Panduan Catatan Nilam.
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1. Judul atau tajuk cerita. (Boleh tulis untuk ke semua tajuk cerita)
2. Tandakan (/) pada bahagian ini. (Petikan cerpen ini bukan buku)
3. Tandakan (/) pada bahagian ini. (Cerita ini di dalam Bahasa Melayu)
4. Tuliskan 1 untuk ke semua tajuk cerita.
5. Contoh aktiviti yang bersesuaian dengan anak-anak ialah mengeja, 

bercerita semula atau mencari makna perkataan. (Aktiviti dipilih
mengikut kesesuaian tahap penguasaan murid).

Selamat Membaca.
Terima kasih.

Puan Hazatuladawia Habu Hassan.
Guru Bahasa Melayu
SK Datuk Haji Baginda.

#PerintahKawalanPergerakan
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