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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. 
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Benim adım Berk. Annem, 
babam ve Roni ile yaşıyorum.



Roni bütün gece havlıyor, evin içini 
karıştırıyor ve duvarları çiziyor.



Ama o asla fotoğraflarda çıkmıyor.



Biz küçük bir dairede yaşıyoruz.



Annem ve babam neredeyse hiç 
işe gitmiyorlar. Böylece herkes 
Roni’yle oynuyor. 

Zor zamanlardı.



Sonunda, bir sabah, işler daha 
iyi oldu.
 
Annem ve babam öyle söylediler. 

Yeni ve geniş bir daireye 
taşınacağız!



Annem ve babam bana sürpriz 
yaptılar. Bana köpek aldılar!
 
Onun adı Gerçek Roni’dir.



Melahat teyze, annem ve babam 
işteyken bana bakmaya geliyor.
 
Melahat teyzemi seviyorum ve
Gerçek Roni’yi de seviyorum.



Gerçek Roni bütün gece havlıyor, 
evi karıştırıyor ve duvarları çiziyor.



Ve her zaman resimlerde çıkıyor.
 
Daha iyi günler geldi. Her şey 
harika, ama....



Eski Roni’yi özledim.



Babama ve anneme “Resimde 
asla çıkmadığı beni hiç 
umursamaz.” diyordum. 

Onlar koltukta benim yanımda 
oturuyorlar. Biz düşünüyoruz. 

Sonunda, aklıma bir fikir geldi!



Şimdi her gün annem ve babam işten 
dönünce, gerçek Roni’yle oynuyoruz.
 
Ama öğleden sonra Melahat teyze onu 
gezmeye götürürken…….



Bütün lambaları söndürüyoruz, 
koltukta oturuyoruz, gözümüzü 
açıyoruz ve bekliyoruz…..



“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.

…….. bizim eski Roni havlamaya başlasın.
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