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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!
 



Dünyada 
en çok sevdiğim 

oğlum Piyus’a.
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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.



Baba bir sabah Kerem’e 
mavi – yeşil – kahverengi – beyaz 
renkte büyük bir top getirdi. Kerem 

onunla oynamak istedi. 

Baba “Bu top değil”, dedi. “Bu, bizim 
yaşamakta olduğumuz Dünya gezegeni”. 

Kerem, “Dünya yuvarlak mıdır?” diye sordu. 

Baba “Evet” diye cevap verdi. “Dünya 
etrafında uzun zaman yolculuk edersen, 

başlangıç noktana tekrar dönersin”. 

“Gerçekten mi?” Kerem 
sordu.



Küre üzerine kendi küçük 
otomobilini yerleştirdi, fakat 
o hiçbir yere gitmedi, sadece 

masanın üzerine düştü. 

Yemekten sonra, Kerem kararını verdi: 
“Dünya etrafında yolculuk edeceğim 
ve Dünya gerçekten yuvarlak mıdır 

diye kontrol edeceğim.” 



İki dilim sıcak ekmeği 
paket yaptı ve en kalın 

montunu giydi. Üç tekerlekli 
bisikletine binerek, yola çıktı.



Kerem’in 
evi gitgide hep daha küçük hâl 

aldı. Kerem kuşların şarkısını duyabiliyordu. 
“Daha önce hiç bu kuşları duymadım” dedi Kerem. 

“Mutlaka başka bir dilde şarkı söylüyorlardır.”



Güneş 
hep daha yükseğe 

ve daha yükseğe çıkıyordu. 

“Ohh, ne kadar da sıcak”, dedi 
Kerem. “Muhtemelen Afrika’dayım!” 

Dinlenmek için derin gölgesi olan 
bir yerde durdu. Çok acıkmıştı, 
çıkarıp bir dilim ekmeği yedi.



Kerem yine üç tekerlekli 
bisikletine bindi. 

“Zannedersem şimdiye kadar 
dünyanın yarısını geçtim artık”, 

dedi. Yine acıktı, ikinci dilim 
ekmeği de çıkarıp yedi.



Üç tekerlekli bisikleti ile bir 
girdap etrafında döndü. 

“Bu deniz olmalı”, dedi. 

Güneş batmaya başladı. Rengi gitgide daha 
kızarık hâl alıyordu.



Ağaçlar korkunç gölgeler 
oluşturmaya başladı. Her 
an Kerem’i kavrayıp kendi 
karanlık gölgeliklerine 
alacak gibi görünüyorlardı.



Kerem hızlanmaya 
başladı. Titreyiverdi. 

“Hava soğuyor”, dedi 
Kerem. “Her halde Kuzey 

Kutbundayım!” Montunun 
fermuarını yukarı çekti.



Dünya o kadar büyük ki! 
Fakat, ev nerde? Kerem, 
gücü yettiği kadar hızlı 

sürmeye başladı.



Kerem bir an, karşısında ışık gördü. Bu 
Ay mı acaba?



Işık daha fazla 
yaklaştı. 

“Bu benim evim!” Kerem 
sevinçle haykırdı. 

Kapıda kimin karşıladığını tahmin 
edin. Kerem’in annesi.



Kerem, cesur yolcu, eve döndüğü için 
çok mutluydu! Onun üç tekerlekli bisikleti 

de, aynı öyle, sevinçten gıcırdıyordu. 

“Nerdeydin?” diye annesi sordu, “Uzun 
bir süre yoktun”. 

“Dünyayı dolaştım”, diye cevap verdi, 
“Şimdi de yemeğe hazırım”.



Ayvarlı 
ekmeğini yerken, 
Kerem babasına: 

“Sen haklıydın. Dünya bir top 
gibi yuvarlak. Bisikletimi her ne 

kadar sürersem süreyim, her 
zaman eve dönüyorum!”



“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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