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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 işbirliğiyle Eğitim ve Kültür Tabanlı Vakıf “Adım Adım” – 
Makedonya tarafından gerçekleşmektedir.

Bu resimli kitap, “Okuma ile Liderliğe Doğru” projesi içerisinde hazırlanmıştır. Bu resimli kitap, Uluslararası Amerikan Gelişim Ajansı – USAİD’in üzerinden 
Amerikan halkının desteğiyle hazırlanmıştır. Bu materyalin içeriği her zaman USAİD veya ABD Hükümeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır. 

Annemin doğum günüydü...



Annemin doğum günüydü, ama Metin’in hediye 
almak için parası yoktu. Maalesef doğum günü 
yemeği için de parası yoktu.

“Tamam oğlum.” dedi Annesi.

“Başka zaman bir doğum günü partisi yaparız.”
Ama Metin o gün parti yapmak istiyordu.

“Biraz para kazanıp hediye alacağım.” diye 
düşündü Metin.



Annesi işe gider gitmez Metin dışarı çıktı. 

Büyükler koşar adımlarla, aceleyle 
işyerlerine gidiyorlar.

Sokak müzisyenleri çalgı çalıyordu.

Flüt çalan bir kız vardı. Diğer kız keman 
çalıyordu.

Metin’in aklına bir fikir geldi.



Koşarak eve gitti, bir kaşık ve bir tencere aldı.

Koşarak geri döndü, sokak müzisyenlerinin 
yanında kaşıkla tencereye vurdu.

O kadar beğendi ki oynamaya da başladı.



“Dur! Bizim müziğimizi bozuyorsun!” 
kemancı kız bağırdı.

“Anneme hediye almak için para 
kazanmam gerek.” diye Metin cevap 
verdi.

“Para kazanmak için çok küçüksün.” 
dedi flütçü kız.

“Git, git başka bir yerde tencere çal.”



Metin üzgün bir halde elleriyle 
tencereyi tutarak gitti. Gözüne 
otoparkta çamurlu, kirli araba takıldı. 

Metin’in aklına yeni bir fikir daha geldi:

Koşarak eve gitti, tencereye su 
doldurdu ve eski bir bez aldı.



Koşarak geri döndü ve arabayı temizlemeye 
başladı. 

Arabanın sahibi gelince şöyle der diye 
düşündü: “Arabam ne kadar temiz olmuş! 
Borcum ne kadar Küçük Bey?”



“Çekil oradan!” Metin boğuk bir erkek sesi duydu.
“Benim arabamdan uzak dur!”

Metin’in önünde sinirli görünümlü iri yarı bir adam 
duruyordu.

Metin açıklamaya çalıştı: “Doğum günü hediyesi 
almak için para kazanmaya çalışıyorum…”

“Başka bir yerde çalış.” diye sözünü kesti adam.



Metin kenarda durdu. Caddenin karşısında ceza 
yazmakta olan bir polis vardı. Metin’in aklına bir 
fikir daha geldi. Polisin yanında durdu ve tencereyi 
sallamaya başladı.

“Buraya gelin.” diye şoförlere bağırdı. “Bize para getirin!”

Üç araba durdu ve üç sürücü de Metin’e bağırdı.

“Burada ne yapıyorsun? Git! Başın belaya girecek!”



Polis, Metin’in omuzuna elini koydu.

“Neden elinde bir tencere ile sokak ortasında 
duruyorsun?” Metin’e sordu.

“Annemin doğum günü var.” diye Metin cevap verdi, 
“Ben de anneme hediye almak için para kazanmak 
istiyorum.”

“Para?” dedi polis memuru. “Paraya ihtiyacın yok. 
En değerli hediye sevgidir. Sevgi, para ile alınamaz 
bir şeydir.”



Metin, eve giderken polisin söylediklerini düşünüyordu. 
O tekrar annesine bir şey hediye etmek istedi ama ne 
olduğunu bilmiyordu. 

Aniden bir buz saçağı dikkatini çekti. 

Bir olukta asılıydı ve gururla güneşte parlıyordu.

“Muhteşem görünüyor.” diye Metin düşündü. “Bunu 
anneme hediye edeceğim, o böyle şeyleri çok sever.”



Buz sıkıca oluğa bağlıydı, ama Metin 
uğraşarak buzu kopardı. Dikkatli bir şekilde  
annesinin hediyesini tencereye koydu.



Metin eve giderken polisin önünden geçiyordu.

“Annem için hediyem var!” Tencerenin içindekini 
göstererek dedi Metin.

Polis ona tebessüm ederek elini salladı. 

Metin eve gelince buz parçasını buzdolabına koydu.



Sonunda annesi eve geldi. “Çok yorgunum.” dedi. 
“Haydi akşam yemeğini yiyelim ve sonra yatalım.”

Hiç konuşmadan, Metin masaya iki mum koydu, 
mumların arasına bir büyük tabak içinde buzu getirdi.

“Bu ne?” diye annesi sordu.

“Bu benim sana doğum günü hediyemdir.” diye 
gururlu bir şekilde Metin cevap verdi.



Annesi buzu dikkatle eline aldı ve yaladı.

“Çok lezzetli” dedi ve gülümsedi.

Daha sonra buzu iki parçaya böldü. Bir parçasını kendi 
tabağına, diğer parçasını da Metin’in tabağına koydu.

Metin ve annesi, beraberce akşam yemeğini yediler ve 
sonra buzlarını yaladılar.

“Çok teşekkür ederim.” dedi annesi. “Bu aldığım en 
lezzetli ve en güzel doğum günü hediyesi oldu.”



“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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