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“Bizim İlk Kütüphanemiz”deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve 
eğlenmek anlamına gelmektedir.

Resimli kitaplar, bizlere yeni perspektifler sağlar. Bu kitaplar, bize araştırma memnuniyetini 
keşfetmede, eğitim becerisini nasıl kavrayabiliriz, gerçek enformasyona nasıl ulaşalım, yeni fikirlerin 
yaratılması veya var olan bilgilerimizi nasıl genişletip zenginleştireceğimiz hakkında bize yardımcı 
oluyor. Kitap okumak, bizleri düşündürüp faaliyete koyar. Böylelikle kitaplar bizlere yeni fikirler yaratır. 
Kitap okumakla başka bir yerde kendimizi bulabiliriz. Kitaplar insanları birleştirir ve etrafımızdaki 
kişiler, olaylar hakkında veya çevremize dikkat etmemize yardımcı oluyor. Kendi yaratıcılıklarını 
serbest kullanmakta çocukları bırakın. Resimli kitapları okuduğunuzdan sonra, çocuklarla ilginç 
etkinlikler gerçekleştirin. Resimli kitaplardaki konuları genişletirin. Çocuklara, eleştirsel düşünceyi 
teşvik edecek sorular verin. Bu şekilde çocukların yaratıcılığı gelişmiş olacak. Resimli kitaplar 
okumak, sürekli öğrenmenin sadece ilk adımıdır. Bu süreç, ömür boyu gelişir. Bu süreçte kendi 
çocuklarımıza yardım etmemiz için gurur duymaktayız. 

Bu, hayal dünyası içindeki uzun yolculuğun sadece ilk adımıdır.

Zevkle okuyun!
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“Okuma ile Liderliğe Doğru“ USAİD projesi, Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın iş birliğiyle “Adım 
Adım” Eğitim ve Kültürel Girişimler Vakfı  - Makedonya tarafından gerçekleşmektedir. 

Bu resimli kitap, “Okuma ile Liderliğe Doğru“ projesi çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası 
Kalkınma Ajansı – USAİD üzerinden Amerikan halkının desteği ile hazırlanmıştır. Bu materyalin içeriği her zaman 
USAİD ya da ABD Hükümeti’nin fikirlerini yansıtmamaktadır.



Osman „En küçük olmak çok zor bir 
şey“, diye Boncuk’a şikayet etti. 
“Benimle kimse oyun oynamak 
istemiyor.” Fakat Boncuk küçük bir 
köpecikti, Osman’a yardım edemezdi.



“Benimle oyun oynar mısın?” Osman kızkardeşi 
Merve'ye sordu. 
Merve, “Seninle oyun oynamak için çok büyüğüm” 
dedi. “Kitabı okumayı daha fazla isterim”.
Kardeşi Akkan da aynı öyle Osman’dan daha 
büyüktü. 
“Daha büyük olmak isterim” diye bağırdı Osman. 
Belki de Annem'in çizmelerini giyersem daha uzun 
boylu olurum. 



“Çizmeleri hemen ayağından çıkar!” 
diye onu uyardı Anne. Osman da onları 
hemen dolaba geri çevirdi.
Boncuk’a “Baba çok okuyor, muhtemelen 
her şeyi biliyordur.” dedi Osman. 
“Belki de o nasıl büyüyebileceğimi 
söyleyecektir.”



Osman babasının yanına koştu ve ona: 
“Baba, nasıl büyüyebilirim?” diye sordu.
“Büyümen için, büyük bir şey yapman 
gerekecektir.” diye cevap verdi babası.
Osman güldü. Bazen babam tuhaf 
şeyler söylemeyi biliyor!



Osman kitap yığınından piramit 
yapıp, üstüne çıktı.
“Şimdi daha büyük görünüyor 
muyum?” diye Boncuk’a sordu.



“Hav!” diye havkırdı Boncuk. O da 
kitap yığınının üstüne çıktı ve birlikte 
yere yığıldılar.



Osman dışarı çıkıp elma ağacına doğru yöneldi. 
“Bu ağaca çıkarsam, ÇOK yüksek boylu 
olacağım”, diye Boncuk’a seslendi.



Osman ağaca tırmanmaya başladı. 
Boncuk onu takip etmeye çalıştı.



Bir anda büyük gagalı bir ördek evin avlusuna 
girdi. Ördek Boncuk’a doğru yönelerek onun 
sarkan kulağını ısırdı. 
Boncuk ağrıdan “Af” diye acıklı bir ses çıkardı.



„Çekil burdan!“ diye Osman ördeğe bağırdı. 
Fakat ördek Boncuk’un kulağını bırakmak istemedi.



Osman daha yüksek sesle bağırıp ona 
tekme attı. 
„Köpeğimi rahat bırak! O henüz çok 
küçük. Utanmıyor musun?“
Ördek o kadar korktu ki, hemen kaçtı.



Osman köpeğine doğru yönelerek onu 
kucağına aldı. 
„Yeeee Boncuk, şimdi güvendesin!“



Birden bire Osman avluda bulunan Merve’nin sesini 
duydu: “Ne yaptığını gördüm! Sen çok cesur bir 
çocuksun!“
„Ben de, ben de gördüm!“ diye ekledi Akkan.
„Bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum“.
Anne onu alkışlarken Baba da: 
“Osman gerçekten şu an çok büyük bir şey yaptın!”



Osman kendini çok yüksek boylu olduğunu 
hissetti. Büyük bir şey yaptı!
Boncuk’a sarılarak, “Merak etme ufaklık. Seni 
her zaman koruyacağım. En küçük olmanın 
ne kadar zor olduğunu biliyorum”, dedi.



“Adım Adım “ Vakfı

Eğitim ve Kültür Tabanlı Vakıf “Adım Adım” – Makedonya, Makedonya‘da açık toplumun 
gelişmesine yönelik eğitim alanında sanat, kültür, çocuk hakları ve vatandaşlık bilinci aktiviteleriyle 
katkı sağlar. Makedonya Cumhuriyeti’nde bu Vakıf; ana okul ve ilkokullarla direk temasa geçerek
aktiviteler yapmakta ve inovasyan oluşturmaktadır.

Vakıf, öncelikle aşağıdaki hedefler üzerinde durmaktadır:

 - Kreş, ilkokul, lise çalışanlarının mesleki gelişimleri;
 - Çocuk gelişimi için kaliteli eğitimin önemi hakkında farkındalık yaratma;
 - Çocuklarda ve gençlerde bilgi ve tecrübe gelişimi;

“Okuma ile Liderliğe Doğru” USAİD projesi;

Makedonya “Adım Adım” Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Okuma ile Liderliğe Doğru“ Projesi, 
Uluslararası Amerikan Gelişim Ajansı - USAİD tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, 
öğrencilerin dil ve matematik gelişimi, öğretim kadrosunun pedagojik gelişimi amacıyla Makedonya 
Cumhuriyeti’nde yaşayan toplululuklar için uygulanır.

“Okumak ile Liderliğe Doğru” projesinde kullanılan yenilikçi araçlar şunlardır: Harfler ve Sayılar 
Karavanı, Mobil Kütüphane, öğretim materyalleri içeren dijital kütüphane. Ülkede ilk kez olarak 
dillerin gelişmesini ölçen araç EGRA VE EGMA uygulanmaktadır. Bu ARAÇ, dil ve matematik 
alanlarda çocuğun ilerlediği seviyeyi görselli göstermektedir.
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