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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..

Çocuğum MARSEL’E



Osman’ın ailesi yeni bir eve taşındı.

Osman, babasının en sevdiği 
koltuğu nasıl taşıdığını izliyordu.
Annesi, aile fotograf albümünü bir 
battaniyede sardı.

Osman’ın kızkardeşi, ellerinde 
kedisini sıkıca tutuyordu. Kendisi, 
kediyi hiçbir zaman yalnız 
bırakmayacak.



Bunları görünce, Osman da kendi 
en sevdiği şeyi almasını istedi. 

O, evin bahçesinde büyüyen kiraz 
ağacının yanına gitti.

“Kiraz ağacığım, seni seviyorum!” 
dedi. “Yeni taşınacağımız eve 
seni de almak istiyorum.”



Osman, ağacın bir dalını 
kırmaya çalıştı. Fakat, dalın 
kuruyabileceğini düşündü. 
Bundan dolayı, yeni evine 
kiraz ağacı yerine götürmek 
için bir sepet kiraz topladı.



“Gitme zamanı geldi.” babası 
dedi. Hepsi arabaya bindiler.

Evden uzaklaştıkları zaman, 
Osman vedalaşmak için 
el sallayarak kiraz ağacını 
selamlıyordu.



Kısa zaman için yeni ve güzel evlerine 
yetiştiler.

Hepsi, kendi eşyalarını çıkarmaya 
başladılar. Babası, kendi koltuğu için 
çok uygun bir yer seçti. Annesi, aile 
resimlerle olan albümü şömine üzerine 
koydu, kedi ise birazcık süt içmek için 
mutfağa fırladı. 



“Hepiniz gelin ve oturun, öğle yemeği 
yiyelim.” dedi annesi.

Öğle yemeğinden sonra babası: 
“Şimdi kiraz yemek çok iyi gelir.” dedi.

“Benim kirazlarım var”. Osman dedi. 
Kirazla dolu sepetini ailesine uzattı.

Kısa zamanda bütün kirazlar yenildi. 

“Şimdi sadece kiraz çekirdeklerim 
var.” diye Osman fısıldadı. Dikkatle 
kiraz çekirdeklerini bir tabakta topladı.



Osman, yeni odasının 
penceresinden dışarıya 
bakıyordu. 

Dışarıda kiraz ağacı yoktu.

“Ne yapacağımı biliyorum!” 
Osman dedi. “Bir kiraz 
ağacının resmini çekeceğim ve 
duvara asacağım.”



Osman, ağaç gövdesi ile dallarıyla birlikte bir resim çizdi.



Annesi Osman’ın resmini görünce, Osman’a: 
“Neden bu ağacı çiziyorsun?” sordu.

“Çünkü kiraz ağacımı özlüyorum, çok 
özlüyorum!” Osman dedi.

“Senin kiraz ağacın, böyle küçük tohumdan 
büyüdüğünü biliyor muydun?” annesi sordu.

“Demek ki bir çekirdek ekersem, kiraz ağacı 
büyüyecek mi?” annesini sordu. Annesi evet 
diye baş salladı. 



“Hadi birden çekirdek ekelim!” dedi Osman.



Osman ve annesi bahçeye çıktılar.



Küçük delikler açtılar. Osman her 
deliğe birer tohum koydu ve kumla 
delikleri dikkatle doldurdu. Ondan 
sonra örtülen delikleri suladı.



Akşamleyin, Osman çok yorgun ve mutluydu.

“Yine bir kiraz ağacım olacak.” dedi.
Gözlerini kapayıp uykuya daldı.



Kiraz ağaçlarıyla dolu bir bahçeyi rüyasında 
gördü. Serçeler, kiraz ağaçlarının dallarında 
yuva yapıyorlardı, Osman ise dallardan kiraz 
toplayıp sepetini dolduruyordu.

Yeni evinde onun bu ilk rüyasıydı.



“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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