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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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USAİD'in “Okuyarak Liderliğe Doğru“ Projesi “Adım Adım“ Eğitim ve Kültürel Girişimler Vakfı ve Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı 
tarafından uygulanmaktadır. 

Bu resimli kitap USAİD'in “Okuyarak Liderliğe Doğru“ Projesi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı – USAID 
üzerinden Amerikan halkının desteği ile hazırlanmıştır. Bu malzemenin içeriği USAID ya da ABD Hükümeti fikirlerini her zaman yansıtmasmaktadır.
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Selam, benim adım Saşko. Ben 
kimsesiz çocuklar yurdunda yaşıyorum. 
Ne annem var, ne de babam. Onun için 
köpek istiyorum. Çok istiyorum. 

Noel Baba'ya getirmesi için mektup 
yazdım. Aslında, bir köpek çizdim. 
Canlı gözüküyordu.



Çam ağacının altında bulduğum köpek te canlı 
görünüyürdu. Kahverengi kadife kaplıydı ve parlak 
kahverengi gözleri vardı.

Bizim yurdun bekçisi Aleksandar Bey, odanın içinde, 
onun önünde, kurma ve kişneme programlarını 
ayarlamak için yerde sürünüyordu.



Köpek, bir anda arka ayağını kaldırıp, güzel 
bir delik yaptı. 

„Bu köpek bozuk“, diye, bizim başhemşire 
Miryana Hanım üzüldü.

„Dükkandakilere açık bir şekilde delik 
yapmayan bir şey istediğimi söylemiştim!“



Diğer çocuklar, tükenmez kalem ve renkli boya kutuları 
açıyorlardı. Odadan çıktığımı kimse farketmedi.

Ben köpek istedim. Onu çok istedim.



Komşu çocuğum Deni ile takas yaptık, onun 
kaplumbağasına karşılık olarak beş tane hokey 
oyuncusu çıkartması verdim. 

Benim kaplumbağamın adını, bir aile tarafından 
evlatlık alınan kızın ismi olan Eva koydum.

Eva'yı dolabın arkasındaki kutuda saklıyordum. 
O bütün kış uyuyordu. Hatta Miryana Hanım'ın 
her sabahki bağırması bile onu uyandırmıyordu.



Şubat ayında bir gün, Eva uyandı.
Yavaşça kutunun içinden çıkarak, doğru mutfağa girdi. 
Buzdolabının altından aşçı teyzeyi gözlüyordu. 

Aşçı teyze „yılan!“ diğe bağırdı. „Yılan saldırdı!“



Eva, Deni'ye geri dönmek zorunda kaldı. O mutlu 
değildi, fakat hokey oyuncu çıkartmalarını geri 
vermesi gerekmediğini öğrendiğinde üzülmüştü. 

Ben köpek istedim. Çok istedim.

Bahçede birkaç salyangoz buldum. Onları bir 
kovaya koydum.



Ne yazık ki, daha ilk gece onlar kovadan kaçtı. Onların 
parlak izlerini takip ettim, fakat hepsini bulamadım. 
 
„Ofisteki yeni mobilyanın cilasını bakın ne hale getirmiş 
bu küçük canavarlar.“ diye Miryana Hanım bağırıyordu.

„Fransız restoranına satacağım“, dedi Aleksandar Bey.



Onları elimde tutmayı ve daha sonra özgür 
bırakmayı başardım. Sadece bir tanesini 
Miryana Hanım pencereden dışarı atmıştı.

Bu yaptığından dolayı onu hiçbir zaman 
affetmeyeceğim.



İntikamımı almak için saçıma bit koymaya karar verdim.

Bit bulmak pek de kolay birsey değildi. 

En sonunda, bizim okula kadar yolculuk eden çocuktan 
kapmayı başardım.



 

 

 

Miryana Hanım'ı hiç bu kadar sinirli görmemiştim. 
 
Ona „Onlardan vazgeçmeyeceğim!“ dedim.

Aslan gibi savaştım. Birkaç tanesini havlumda 
saklamaya çalıştım. Fakat Miryana Hanım kazandı. 

Bitlerim yok, fakat saçsız da kaldım. 
Neyse, saç uzayacaktır.



Fakat, birşey oldu. Miryana Hanım, bir erkek 
ile bir kadının beklediği kendi ofisine götürdü. 
 
Onlar bana „Bizim senin ebeveyinin 
olmamızı ister misin?“, diye sordular.

Bilemedim. Ben hep bir köpeğim olsun 
istedim. Onu çok istedim. Fakat hiç olmadı.



Sonunda da: „Denerim“ dedim.

Düşündüm ki, bir bakayım, bu kadın Deni'nin 
vaadettiği firavun karıncaları sevecek mi. 

O sabah Miryana Hanım, Aleksandar Bey ve 
diğer çocukları terkettik. 

Onların evine geldik. Kapıda bizi bekleyeni 
görene kadar firavun karıncaları düşündüm...



...çok güzel bir Alman çoban köpeği.
 
Adam köpeğin başını okşarken „Hadi Ben, 
bu senin yeni hükümdarın“ dedi.

Köpek bana arkadaşça sarıldı. 

Kadın „Evet Ben, güzel başardın. Bu bizim 
oğlumuz Saşko“dedi ve başımı okşadı.



 

 Ben köpek istedim. Onu çok istedim. Şimdi de 
ona sahibim. 

Fakat, sadece ona değil. 

HAYATIMDA İLK DEFA ANNEM VE BABAM VAR.

“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.



Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
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