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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.



   ki köpek aynı yerde yaşıyordu. 
Biri büyük, diğeri de küçük köpekti. 

Büyük köpeğin rengi siyah ve adı 
da Badi idi. 

Küçük köpek de beyaz renkteydi. 
Onun adı ise Boncuk idi.
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      adi’nin büyük ve tüylü olan kuyruğunda 
büyük beyaz bir nokta vardı. 

Boncuk’un kuyruğu ise kısa ve beyazdı. 
Kuyruğunun ucunda da küçük bir siyah 
nokta vardı. 

Badi’nin uzun sarkık, Boncuk 'un ise küçük 
kulakları vardı. 

Köpecikler başka köpeklere benzemiyordu. 

Belki de onun için o kadar tuhaf isimleri vardı.
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      öpekler aralarında 
oyun oynarken Badi 
Boncuk’un üzerinden, 
Boncuk da Badi’nin 
altından geçebiliyordu.
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      rmana gezmeğe 
çıktıklarında, köpeklerden 
Badi ağaçlar arasında, 
Boncuk da otların arasında 
saklanıyordu.
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       rmanda ayıya rastlamaları 
durumunda, Badi onu 
yanlarından kovardı. 

Tilki deliği gördüklerinde ise, 
Boncuk deliğin içine girerek, 
tilkiyi dışarıya kovardı.
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       eceleri, Badi büyük ve 
renkli bir halının üzerinde, 
Boncuk ise onun yanında 
küçük renkli bir yastık üzerinde 
uyuyordu. 

Hava çok soğuk olunca onlar 
birbirlerinin yanına sokularak, o 
şekilde ısınıyorlardı.
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      adi her gün büyük tabağında 
bulunan büyük kemiği yalayıp 
yerken, Boncuk da küçük 
tabağındaki küçük parça eti yerdi. 

Köpecikler çok iyi iki arkadaştı. 

Fakat bir gün, çok kötü bir şey oldu.

B



      oncuk, Badi’nin tabağındaki 
lezzetli kemiği çaldı. 

Badi şaşkın haldeydi. Aynı 
zamanda çok kızgındı! 

Boncuk’u kulağından ısırdı.

B



      oncuk uzun uzun 
ağladı. Onun ağlayışı 
bütün evin içinde 
duyulabiliyordu. 

Badi Boncuk’un durumuna 
üzüldü. Fakat hâlâ ona 
kızgındı!

O gece Boncuk’tan uzak 
bir yerde yattı.
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      rtesi günü Badi ve Boncuk 
çimlerin üzerinde oynamadı. 

Ormana da gitmediler.
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      e Badi Boncuk’un 
üzerinden, ne de Boncuk 
Badi’nin üzerinden geçip 
oynamıyordu.
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nlar o kadar üzgündü ki.O



     ir anda Badi lezzetli bir kemik 
bulunan tabağını Boncuk’a doğru itti. 
O da sevinçli bir şekilde kuyruğunu 
salladı. Badi de Boncuk’a doğru 
atlayarak kuyruğunu salladı. 

Neden?

Çünkü dünyada bulunan her köpeğin; 
o ister büyük olsun, ister küçük, ister 
siyah, ister beyaz, ister uzun kuyruklu, 
isterse de kısa kuyruklu olsun bir 
arkadaşa ihtiyacı vardır.

B



      öylece büyük ve siyah Badi 
ile küçücük beyaz Boncuk yine 
ormana doğru koştu ve bütün gün 
boyunca beraberce oyun oynadı.
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“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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