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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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Bu kitap, kendi çocuklarım
Matyaj, Moysa ve Mitya'ya
adalıdır... ve diğer bütün
çocuklara.

Domuzgillerin küçük bir çocuğu vardı.
Adı Matyaj idi. Fakat kendi ismini ilk
defa söylediğinde, ailesi farklı bir şey
duydu. O zamandan beriye onlar ona
Makani dedi.

Sürekli onu öyle çağırıyorlardı.
“Makani, terliklerimi sen mi aldın?” holde
bulunan Baba seslendi.
“Maaakaaaniiii.. benim renkli kalemlerim
nerde?” yatak odasından büyük kardeşi
Ludvig seslendi.
“Makani, benim şapkam nerede? Bütün gün
arıyorum” merdivenlerdeki kızkardeşi Filipina
seslendi.
“Makani, gel yemek masaya kuruldu” dedi
mutfakta Anne.

Makani sürekli öğlen yemeğine son
gelen kişiydi. Bugün o, başında
Filipina'nın kaçketi, çıplak ayaklarını
içine soktuğu Baba'nın terlikleri
ve göğsünde Ludvig'in boyalı
kalemlerini sıkı tutarak geldi.

Baba terliklerini gördüğü için mutlu
oldu fakat alışkanlık sonucu onu
azarladı: “makani, benim terliklerim.
Hem, sen ellerini yıkadın mı?” dedi.
Ludvig: “Makani, benim olan benimdir.
O renkli kalemler yarın bana okul için
gerekiyor.” deyip kalemleri makani'nin
elinden aldı.
Filipina başındaki şapkayı alarak onu
sandalyeye itti.
Anne ise sadece iç çekti.

O tabaklara çorba koydu ve bir an odayı
mükemmel bir koku sardı.
Baba tadına baktıktan sonra; “Bu çorba
çok lezzetli” dedi.
“Ben de çok beğendim” karnını
okşayarak Ludvig de katıldı.
“Ben de beğendim. Özellikle etli” dedi
Filipina.
“Gerçekten çok sevindim” dedi Anne.
Makani hiçbir şey söylemedi. Et
parçacıklarını parçalamadan yeyemezdi.
Diğerlerin yardım ister gibi şöyle bir baktı.
Fakat onu kimse farketmedi.

“Makani, yerken tabağına bak. O şekilde
daha çabuk doyarsın”, dedi Baba. O
çorbasını içti ve masadan kalktı.
Ludvig de; “Makani, haylazın teki” deyip o
da Baba'nın ardından masadan kalktı.
Filipina bile tabağını bitirerek “Makani,
tabaktakileri ye!” dedikten sonra, boş
tabakları topladı.
“Makani, bulaşıkları yıkamak zorundayım”
nazikçe dedi Anne. ”Lütfen, biraz acele et!”.
Makani gizlice bir parça eti tabağın altına
koydu.

“Bitirdin mi Makani” Anne
mutfaktan seslendi.

PATTT!

Anne ve Filipina yemek odasına koştu.
Orda ne Makani'den ne de onun
tabağından iz kalmamıştı.
Holden Baba, “Ne oldu?” diye sordu.
Anne masa üstündeki karışıklığa bir
baktı. “Ohhh, korkulacak bir şey yok.
“Makani tabağı kırdı”, diye ekledi
Filipina.
“Makani! Şapşal”, diye bağırdı Ludvig
yemek odasına gelirken.

“Kırık tabak iyi şans getirir” dedi Anne.
O masaya yaklaştı. “Makani, canım iyi
misin?”
Masa örtüsü hafifçe kımıldadı, onun
altından küçük bir kafa göründü.
“Tabaklar kaç parçadan oluşur?” diye
kısık sesle sordu Makani.

Anne, baba ve Filipina şaşkın
halde birbirine baktı.
“Ne dedin?” diye sordu Baba.
“Tabaklar kaç parçadan oluşur?”
diye sordu Makani, fakat bu
sefer daha yüksek bir sesle.

Filipina gülmeye başladı. Anne
de onu sakinleştirmek için
ellerini omuzlarına koydu.
“Bir, iki, üç, dört, beş...“, Makani
masa altından saymaya
başladı. Bu tabak beş parçadan
oluşmaktadır.

Anne eğilerek saymaya başladı. “Bir,
iki, üç, dört, beş. Evet! Bu tabağın beş
parçası var!“
“Şunu görüyor musun?” diye Filipina
Ludvig'e sordu.
“Matematikçi Makani!”
“İnanamıyorum. Makani'nin beşe kadar
sayabildiğini bilmiyordum” derken
Makani'yi kucağına aldı.
Ludvig emin olmak için bir daha
parçaları saymaya başladı. Gerçekten
de beş parça vardı.

Bundan sonra ne oldu?
Anne ve Baba tabak parçalarını
toplayıp yıkadı.
Filipina masanın altını süpürdü.
Ludvig renkli kalemleri getirdi.
Baba özel yapışkan getirdi. Kırılan
tabağın parçalarını birbirine yapıştırdı.
Makani ceplerini boşalttı ve çıkan bir
parça çiğnenmiş eti çöpe attı.

Hepsi bir arada masanın
etrafına oturup tabağı boyadılar.
Ardından da yemek odasında
duvara astılar.
Mükemmel değil mi?

“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.

Okuma ile Liderliğe Doğru

www.stepbystep.org.mk

