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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.

Gece, yavaş yavaş şehrin üzerinde çöküyordu.



Emre’nin yaşadığı sokakta lambalar 
milyon yıldızlar gibi teker teker yanıyordu. 
Ev halkı, yeni bir iş gününü geride 
bırakmış, uyumaya hazırlanıyordu. 
Emre yatağa girmeden önce son kez 
pencereden dışarıya baktı.



Geceleyin gökyüzü ne kadar 
harikadır! Büyük küçük bütün 
yıldızlar, sayısız camlar gibi 
parlıyorlar. Keşke onlara daha 
yakından bakabilseydim! 
Emre içini çekti ve ciddiyetle 
bunlardan birine dokunmayı 
dileyerek gözlerini kapattı.



“Ne oldu, burada ne oluyor?” diye Emre 
heyecanla fısıldadı. 

“Korkma!” koltuk dedi ve güldü, yerine rahat 
otur. “Ben senin isteğini yerine getireceğim 
ve  uzayda büyülü bir yolculuk yapacağız.”



“Ey, bu harika! Biz uçuyoruz! Bak 
benim evim kibrit gibi görünüyor!” 
Emre hayranlıkla bağırdı, ve 
evler gittikçe küçüldü ve gözden 
kayboldu.



“Yani uzayda yolculuğumuza başladık!” 
koltuk ciddi bir sesle dedi.

“Üzerinde yaşadığın ve geride bıraktığımız 
yerin adı…” 

“Nasıl, onun adı ne?” merakla Emre sordu.

“Dünya.” diye koltuk cevap verdi.

“Hatırla ya da daha iyisi defterine yaz.” DÜNYA: 
ÜZERİNDE YAŞADIĞIMIZ YERİN ADI DÜNYA’DIR. GÜNEŞ SİSTEMİ’NDE, ÜZERİNDE HAYAT OLAN TEK GEZEGENDİR.



“Bu Ay!” koltuk devam etti. “O, senin yüzünü 
aydınlatıyor ve uyurken seni koruyor.”

“Gündüz olunca, ay uyuyor ve dinleniyor mu?” 
merakla Emre sordu.

“Hayır.” koltuk güldü.

“Ay, gündüz de parlıyor, fakat Güneş’in ışığı 
daha çok olduğu için bu yüzden o uyuyor gibi 
görünüyor. Ve kaydet…” AY: 

AY DÜNYA’NIN 

ETRAFINDA DÖNÜYOR, 

İKİSİ BERABER 

GÜNEŞ’İN ETRAFINDA.



“Şimdi, dikkat et!” koltuk onu uyardı.

“Sana, senin rüyada bile göremeyeceğin bir 
şey göstereceğim.”

“Ne o?” diye Emre heyecanla sordu.



BU BİZİM GÜNEŞ SİSTEMİ. 

MERKEZİNDE GÜNEŞ 

BULUNUYOR, ONUN 

ETRAFINDA İSE DOKUZ 

GEZEGEN VARDIR.



“Sırayla başlayalım. Birinci ve Güneş’e en 
yakın gezegen Merkür’dür. Ay’a benzer ve 
çok kraterler var. İkinci gezegen Venüstür, 
onun gravitleri Merkür’den daha büyüktür. 
İşte tekrar  bizim gezegenimiz.” koltuk 
anlatmaya devam etti.



MARS: 

MARS GEZEGENİ, 

DEMİR İÇERDİĞİNDEN 

VE HAVADAKİ KIRMIZI 

TOZDAN DOLAYI 

KIRMIZI RENKLİDİR.

“Bu gezegen hangisi?” diye Emre 
neşeyle sordu.

“Bu Mars’tır.” koltuk cevap verdi.
“Neden o kadar kırmızı? Aşık mı 
olmuş?” Emre güldü.

“Hayır. Onun toprağında demir olduğu 
için kırmızıdır. Demek ki, kaydet...”



JÜPİTER: GÜNEŞ SİSTEMİ’NDEKİ EN 
BÜYÜK GEZEGEN 

JÜPİTER’DİR. OLUŞUMUNDA GAZ 
BULUNMAKTADIR.

“Bu gezegen ne kadar büyük! Onun adı ne?”

“O Jüpiter’dir, dedi koltuk. Güneş 
Sistemi’ndeki en büyük gezegen odur. 
Dünya’dan bin kere daha büyüktür. 
Bileşiminde madde nedeniyle, bir “gaz devi” 
olarak bilinir.”



“Bir sonraki gezegen, halkaları ile 
tanınır. Adı Satürn’dür. Bu altıncı 
gezegendir ve en güzel olanıdır. 
Onun için birşeyler yaz…”

SATÜRN: 

SUDAN DAHA HAFİF 

MADDELERDEN 

OLUŞMAKTADIR VE 

HALKALARINDA GERÇEK 

BUZ VE TAŞ VARDIR.



“Son üç gezegen Uranüs, Neptün ve Plüton’dur”.

“Neden mavi olmuşlar, kavga mı etmişler, yoksa 
üzgünler mi?” – Emre sordu.

“Ha-ha.” koltuk güldü. “Bu, onların bileşimine 
bağlıdır. Birçok metaller yönünden çok zengindir 
ve sondaki küçük gezegen Plüton’dur.”

GÜNEŞ SİSTEMİ’NDE 

SON ÜÇ GEZEGEN 

URANÜS, NEPTÜN VE 

PLÜTON’DUR.



“Geriye dönme zamanı geldi.” dedi koltuk. 
“Başlangıç için, Güneş Sistemi hakkında 
öğrenilebilecek bilgiler bunlar. Sıkı 
tutun! Dönüşümüz asteroitlerin heyecan 
bölgesinden olacak.”

“Ben onlardan herhangi biriyle karşılaşmak 
istemem.” dedi Emre. Fakat tam o anda… 



“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.

…bir şey çarptı ve Küçük Emre kendi odasının yerinde 
buldu, ne olduğunu bilmeden. “Ben uyuyakalmışım.” 
uykulu fısıldadı. 

“Belki de sadece bir rüya değildi. Gerçekten uzayda, 
koltukla birlikte seyahat etmiş miydik, bilmek istiyorum.”  

“Eğer bu bir rüyaysa, o rüyayı ben tekrar görmek 
istiyorum, ama gerçekten seyahat ettimse…”

Hatırladıkça çok heyecanladı, bu gezinin son 
bulmamasını temenni ederek pencereden dışarı baktı, 
uzun sure uyuyamadı. Emre, evren hakkında çok şey 
öğrenmek istiyor, birçok gezegeni ziyaret etmek istiyor, 
defterine birçok şeyi kaydetmek istiyordu. Kim bilir, 
belki bu arzusu  yerine getirilir…
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