Hikayelerle Değer Eğitimi
İÇİNDEKİLER
1. Bin Aynalı Ev
2. Parktaki Çiçekler
3. Kedi ile Fareler
4. Bilet
5. Fare ile Deve
6. Baharat
7. Yavru Kutup Ayısı
8. Ispanak Yemeği
9. KaplanYavruları ve Kirpi
10.Süt Şişesi

BİN AYNALI EV

Olumlu düşünmek

Bir za-man-lar, bir da-ğın
te-pe-sin-de çok il-ginç bir
ev var-mış. Bu ev-de hiç
kim-se ya-şa-maz-mış. E-vin
du-var-la-rı bin ta-ne aynay-la kap-lıy-mış.
Kü-çük ve mut-lu bir kö-pek, da-ğın te-pe-sin-de-ki bu
e-ve git-miş. Ya-vaş-ça mer-di-ven-ler-den çık-mış. Kapı-yı aç-mış ve i-çe-ri gir-miş.
İ-çe-ri gi-rer gir-mez, du-var-lar-da, bin ta-ne se-vimli kö-pek gör-müş. Bu se-vim-li kö-pek-ler, mut-lu mut-lu
kuy-ruk-la-rı-nı sal-lı-yor-lar-mış. Hep-si de ay-nı kendi-si gi-bi gü-lüm-sü-yor-muş. O ne ka-dar çok gül-düyse ay-na-lar-da-ki kö-pek-ler de o ka-dar çok gül-müş.
Bu ev mut-lu kö-pe-ğin çok ho-şu-na git-miş. Dı-şa-rı
çı-kar-ken, “Bu-ra-da ne ka-dar se-vim-li kö-pek-ler var.
Sık sık bu-ra-ya ge-le-ce-ğim” de-miş.

Kı-sa bir sü-re son-ra, bu e-vi baş-ka bir kö-pek zi-yaret et-miş. Bu kö-pek i-çe-ri gir-di-ğin-de, ay-na-lar-da
bin ta-ne se-vim-siz kö-pek gör-müş. O hır-la-yın-ca ayna-da-ki kö-pek-ler de hır-la-mış. O diş-leri-ni gös-terin-ce, kö-pek-ler de diş-le-ri-ni gös-ter-miş-ler. Kü-çük
kö-pek bin ta-ne hır-la-yan kö-pek gö-rün-ce çok korkmuş.
Dı-şa-rı çı-kar-ken, “Bu-ra-sı kor-kunç kö-pek-ler-le
do-lu. Bir da-ha bu-ra-ya gel-me-ye-ce-ğim” de-miş.
As-lın-da her i-ki kö-pek de ay-na-lar-da ken-di-le-ri-ni
gö-rü-yor-lar-mış.
Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

……………………………………………………………………………
2.

“Olumlu düşünmek” ne demektir? Bir örnek

ile açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………

ALIŞTIRMALAR
1. Diyaloğu tamamlayınız.
memnun

oldum

oldum
Eda: Merhaba!
Elif: …………………!
Eda: Benim adım Eda. Senin
ben de iyiyim.

…………… ne?

Merhaba

Elif: …………………………… Elif.
Eda: Memnun ……………
Elif : Ben de ………………………

Teşekkür ederim ,
iyiyim. Sen

Eda: Nasılsın?

Nasılsın?

nasılsın?

Elif: ………………… ,
………………………?
Eda: Teşekkür ederim,

Benim

…………………………………………

adın

adım

2. Aşağıdaki baş harflere uygun kelime yazınız.
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PARKTAKİ ÇİÇEKLER

Kıymet bilmek

Kenan bir gün annesiyle
birlikte parka gitmiş.
Parktaki çiçekler çok güzel
görünüyormuş. Hemen
koşup birkaç tanesini
koparmış. Annesi onu
uyarmış. Fakat Kenan anlamamış. Çiçekleri
koparmaya devam etmiş.
Annesi Kenan’a çiçeklerin çok zor yetiştiğini
anlatmak istiyormuş. Eve dönerlerken ona,
- Madem çiçekleri seviyorsun, sana bir çiçek fidesi
alacağım oğlum, demiş. O senin olacak ve onu sen
büyüteceksin, tamam mı?
Kenan buna çok sevinmiş. Çiçek fidesini alıp eve
gitmişler. Kenan ona bakmaya başlamış.

Ama fide çok yavaş büyüyormuş. Kenan her gün
fidesine bakıyor, çiçek açmasını bekliyormuş.
Günler sonra Kenan’ın fidesi çiçek açmış. Kenan çok
mutlu olmuş.
Annesiyle birlikte yine parka gitmişler. Bu kes
Kenan çiçekleri hiç koparmamış. Çünkü artık
çiçeklerin çok zor yetiştiğini biliyormuş.

Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

……………………………………………………………………………
2.

“Kıymet bilmek” ne demektir? Bir örnek ile

açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………

ALIŞTIRMALAR
1. Eksik olanları tamamlayınız

ÜLKE
Türkiye
İngiltere
Ürdün
Rusya
Gürcistan
Japonya
Bulgaristan
İtalya
Arnavutluk
Fransa

MİLLİYET
Türk
İngiliz
Arap
………………
Gürcü
Japon
………………
………………
………………
Fransız

DİL
Türkçe
İngilizce
………………
Rusça
………………
……………
Bulgarca
İtalyanca
Arnavutça
…………………

2. Cevaplayalım
Mısır Mısırlı
Norveç Norveçli
Çin Çinli

Belarus Belaruslu
Ekvador Ekvadorlu

a/ı - lı

-Nerelisin?

e/i - li

- Türkiyeliyim.

o/u - lu
ö/ü - lü

İtalya Rusya Türkiye İsveç
Almanya
Marcio Oksana Murat Johanna Hans

1) Marcio nereli?
…………………………
2) Oksana nereli?
…………………………
3) Johanna nereli?
……………………………
4) Hans nereli?
……………………………

Söz dinlemek

KEDİ İLE FARELER

Fareler kediden çok
korkuyorlarmış. Bir türlü evde
dolaşamıyorlarmış.
O gün kendi aralarında
toplantı yapmışlar. İçlerinden biri,
- Arkadaşlar, demiş. Kedi birkaç gündür ortalarda
görünmüyor. İster misiniz, eve girip biraz oynayalım.
Peyniri, unu, yemişleri yiyelim.
Bütün fareler,
-Evet evet, artık kedi yok, özgürüz, diye sevinçle
bağırmışlar.
Yaşlı fare onların konuşmalarını dinlemiş,
-Dostlarım, demiş. Siz bu kedinin oyunlarını
bilmezsiniz. O size bir tuzak kurmuştur. Sakın dışarı
çıkmayın.
Genç fareler,

-Ama üç gündür ortada yok! Şu un çuvallarına girip
biraz oynamak istiyoruz, demişler.
Yaşlı fare,
-Durun, önce ben bir bakayım, demiş.
Yavaşça un çuvallarının yanına yaklaşmış. Bir de ne
görsün! Çuvalların birisi tıpkı kediye benziyormuş.
Kedinin çuvalın içinde saklandığını hemen anlamış. Koşup
genç dostlarına haber vermiş.
Fareler oldukları yerde çuvalı izlemişler. Bir süre
sonar çuvalda sıkılan kedi dışarı çıkmış. Fareler o anda
yaşlı bilge farenin sözünü dinlediklerine çok sevinmişler.
“İyi ki dışarı çıkmamışız.” demişler.
Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………
2.

“Söz dinlemek” ne demek? Bir örnek ile

açıklayınız.
………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
ALIŞTIRMALAR
1. Okuyalım, öğrenelim, yazalım.
Sayılar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

sıfır
bir
iki
üç
dört
beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
on
on bir
on iki
on üç
on dört
on beş

16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90
100
123
1.000
10.000

on altı
on yedi
on sekiz
on dokuz
yirmi
otuz
kırk
elli
altmış
yetmiş
seksen
doksan
yüz
yüz yirmi üç
bin
on bin

yirmi beş

25

otuz üç

……

on dört

……

altı yüz beş

……

bin kırk

……

yedi

……

doksan üç

……

64

altmış dört

38

……

101

……

2. İnceleyelim, tamamlayalım

bir kuş – kuş

iki kuş – kuşlar

……… - …………

…………… - ……………

a, ı, o, u -lar
e, i, ö, ü -ler
bir kitap – kitap

altı kitap - ……………

Fedakarlık

BİLET

Selim babasıyla birlikte
sirke gidecekmiş. Bilet
almak için sırada
bekliyorlarmış. Onların
önünde beş küçük çocuğu
olan bir anne baba varmış. Çocuklar aralarında
konuşuyorlarmış. Heyecanla palyaçolar, filler, aslanlar ve
görecekleri başka şeylerden söz ediyorlarmış.
Bilet alma sırası bu aileye gelince, baba, memura
yaklaşmış. Beş tane çocuk ve iki büyük için toplam yedi
bilet istemiş. Memur biletlerin ücretini söylemiş.
Söylemiş söylemesine ama adamcağız çok şaşırmış.
Çünkü ücretin bu kadar yüksek olabileceğini tahmin
etmiyormuş. Yanında o kadar çok parası da yokmuş.
Memura ne diyeceğini bilememiş.
Selim adamın yüz ifadesinden olanları anlamış.
Babasına,

-Babacığım, onlara yardım edelim, demiş.
Babası,
-Yardım edelim ama o zaman biz sirke giremeyiz.
Çünkü yeterince paramız yok, demiş.
-Olsun babacığım, biz başka zaman geliriz, demiş.
Bunun üzerine babası cebindeki parayı, öndeki
adama vermiş,
-Lütfen bunu hediyemiz olarak Kabul eder misiniz,
diye sormuş.
Adamcağız çocukları üzülmesin diye yardımı kabul
etmiş. Selim’in babasına teşekkür etmiş.
Adam, karısı ve çocukları ile biletlerini alıp içeri
girmişler. Selim ve babası bilet alacak paraları kalmadığı
için sıradan çıkmışlar. Eve geri dönmüşler.
Selim o gece sirke gidememiş. Ama ihtiyacı olan bir
aileye yardım etmek onu çok mutlu etmiş.

Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………
2.

“Fedakarlık” ne demektir? Bir örnek ile

açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………

ALIŞTIRMA
Görsellere göre doğru sözleri bulalım.

iyi geceler
afiyet olsun
görüşürüz
geçmiş olsun
günaydın

Kibirlenmemek

FARE İLE DEVE
Bir gün fare, devenin
yularını tutmuş, onunla
birlikte yürüyormuş.
Fare önde, deve
arkada böyle
ilerliyorlarmış. Deve ise ona hiç ses çıkarmıyormuş.
Fare gururlanmaya başlamış. “Ben ne yaman
fareyim, deveyi tutup götürüyorum.” diye kendi kendine
konuşmuş.
Deve farenin söylediklerini duymuş. İçinden, “Sırası
gelince ben sana gösteririm.” demiş.
Dağlar tepeler aşmışlar. Sonunda bir dereye
varmışlar. Yola devam etmek için bu dereden geçmeleri
gerekiyormuş.
Fare birazcık yürümüş. Bakmış ki su boyunu aşıyor,
hemen sudan dışarı kaçmış. Nefes nefese,
-Su çok derin. Az daha boğulacaktım, demiş.

Deve her zamanki gibi arkadan geliyormuş. Suya
girmiş ve yürümeye başlamış. Fareye uzaktan gülerek
seslenmiş,
-Bu kadar ilerledim. Su yalnız diz boyu, demiş.
Fare,
-Dizden dize fark var. Senin dizinle benim dizim bir
mi, diye konuşmuş.
Bunun üzerine deve, lafı gediğine koymuş,
-Öyleyse bir daha kendinden üstünlerle boy
ölçüşme, kendin gibilerle boy ölçüş, demiş.
Fare,
-Haklısın, özür dilerim. Ne olur beni affet. Beni
burada bırakma. Beni de derenin karşısına geçir, demiş.
Deve farenin özrünü kabul etmiş ve onu sırtına alıp
karşıya geçirmiş.

Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………
2.

“Kibirlenmemek” ne demektir? Bir örnek ile

açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki harfleri tamamlayınız.
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2. Farklıyı bulalım

 Türkçe

İngilizce

Fransa

 Rusya

Bulgaristan Azerbaycan Arapça

 Arnavutça

İtalyanca

Finlandiya

Almanca

İsveçce

Sevgi

BAHARAT

Murat’ın annesi çok güzel yemek
yapıyormuş. Bir gün Murat
annesine sormuş,
-Anneciğim, senin yemeklerin
neden bu kadar güzel?
Annesi,
-Çünkü, diye cevap vermiş. Ben bütün yemeklere bir
baharat katıyorum.
Sonra, Murat’a eski bir baharat kabı göstermiş,
-Biliyor musun tatlım, demiş. Bu baharatı bana
anneannen vermişti. Ona da annesi vermiş. Bununla bütün
yemekler güzel olur.
-Yaaa, demek öyle, diye şaşırmış Murat.
Sonra merakla sormuş,
-Anneciğim, o baharata bakabilir miyim?
-Olmaz, diye cevap vermiş annesi. Bu baharat bir
sır. Onu kimseye gösteremem.

Murat annesine bir şey dememiş. Ama o kabın içinde
ne olduğunu da çok merak etmiş. Aradan günler geçmiş.
Bir gün Murat’ın annesi hastalanmış. Onu hastaneye
götürmüşler. Annesi o gece hastanede kalacakmış.
Murat üzgün bir şekilde eve gelmiş,
-Acaba gidip baksam mı, diye düşünmüş. Sonra
dayanamayıp raftan kabı almış. İçine bakmış. Fakat
gözlerine inanamamış. Kabın içinde yalnızca bir kağıt
varmış. Kağıdı eline almış ve açmış.
Kağıtta “Her yemeğin içine sevgi kat” yazıyormuş.
Murat o zaman anlamış ki annesi yemekleri sevgiyle
yapıyormuş... Yemekleri onun için güzel oluyormuş.

Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………
2.

“Sevgi” ne demektir? Bir örnek ile

açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………

ALIŞTIRMALAR
1. Bulalım, eşleştirelim.
Sarı
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Mor

Mavi

Turkuvaz

2. Bulalım
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FİNLANDİYA
İSVEÇ
ALMANYA
NORVEÇ
JAPONYA
IRAK
İRAN

YAVRU KUTUP AYISI

Cesur olmak

Kutup ayısının üç tane yavrusu
varmış.
Bütün kutup ayıları ve yavruları
suda yüzerken küçük Luki kıyıda
oturuyormuş.
Bir gün annesi Luki’ye sormuş:
-Yavrucuğum. Neden yüzmek
istemiyorsun?
-Ben ıslanmaktan korkuyorum, diye cevap vermiş.
Annesi buna şaşırmış. Ama o gün Luki’ye hiçbir şey
söylememiş.
Aradan birkaç gün geçmiş. Luki kıyıda yürürken
ayağı buz parçasına takılmış. ”Paaat” diye yere düşmüş.
Canı çok yandığı için ağlamaya başlamış. Annesi koşa
koşa Luki’ye yetişmiş. Luki hala ağlıyormuş. Gözyaşları
tatlı yanaklarını ıslatıyormuş.

Annesi Luki’yi sıcacık kucağına almış. Onunla
konuşmuş:
-Daha önce seni hiç ağlarken görmemiştim.
-Ben de daha önce hiç ağlamamıştım, anneciğim.
-Bak, gözyaşların yanaklarını ıslatıyor. Sen bundan
rahatsız oluyor musun?
-Hayır, hiç rahatsız olmuyorum.
-Demek ki ıslanmaktan korkacağın hiçbir şey yok.
Luki patileriyle yanaklarına dokunmuş,
-Evet yüzüm ıslandı. Ama bu beni hiç rahatsız
etmiyor. Demek ki ıslanmaktan boşuna korkmuşum.
Anneciğim, lütfen beni yüzmeye götür, demiş.
İkisi birlikte kendilerini denizin sularına
bırakmışlar. O gün Luki çok eğlenmiş. Daha önce hiç
yüzmediği için pişman olmuş.

Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………
2.

“Cesur olmak” ne demektir? Bir örnek ile

açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………

ALIŞTIRMA
Kim, ne yapıyor?

Emojiler sandıkta ………………

Ali oyuncaklarla …………

Elif ip …………………

(ağla-)

(oyna-)

(atla-)

bekle+yor

bekliyor

oyna+yor

oynuyor

a, ı

ı-yor
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ü-yor

Emeğin kıymetini bilmek

ISPANAK YEMEĞİ
Ceren’in annesi ıspanak
pişirmiş. Ama Ceren ıspanaktan
bir kaşık bile ağzına almamış.
Çünkü bu yemeği hiç sevmiyormuş.
Annesi buna çok üzülmüş. Ertesi gün onu bahçeye
çıkarmış. Onunla konuşmuş:
-Biliyor musun kızım. Biz bugün seninle çok güzel bir
şey yapacağız.
-Ne yapacağız anneciğim?
-Birlikte yemek pişireceğiz.
-Öyle mi, harika! Öyleyse hemen başlayalım. Ne
yapacağımı anlatır mısın?
-Önce bahçedeki şu yeşil sebzeyi toplayarak
başlayalım. Geri kalan işlerimizi de mutfakta yapalım.
-Peki anneciğim.
Ceren böyle demiş ve başlamış çalışmaya… Önce
sebzeyi toplamışlar. Sonra eve götürüp yaprak yaprak

yıkamışlar. Özenle doğramışlar. En sonunda da soğan ve
salçayla kavurup pişirmişler.
Ceren’in elleri çok acımış. Kolları da yorulmuş.
Yemek yapmanın çok zor bir şey olduğunu anlamış.
Akşam olunca annesiyle birlikte sofrayı hazırlamış.
Afiyetle yemeye başlamışlar. Ceren yemeği çok sevmiş.
Babasına,
-Mmmm. Çok lezzetli. Değil mi baba, demiş. Biliyor
musun, bu yemeği ben pişirdim.
-Evet ıspanak harika olmuş kızım, demiş babası.
Ellerine sağlık.
Ceren bunu duyunca çok şaşırmış,
-Aaaa… Bu ıspanak mı? Ben ıspanağı sevmiyordum,
demiş. Annesi,
-Evet ama, bu kez sevdin. Çünkü yemeği pişirirken sen
emek verdin, demiş.
Ceren o günden sonra hiç yemek seçmemiş. Artık
yemeklerin çok zor piştiğini biliyormuş.

Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………
2.

“Emeğin kıymetini bilmek” ne demektir? Bir

örnek ile açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………
ALIŞTIRMALAR
 Kelimeleri sözlükteki yerlerine göre sıralayınız
3

Teoman

Berrin

Ahmed

Merve

1

Burak

Ayda

Malik

Dora

2

Muhammed

Felicia

Handan

Almila

KAPLAN YAVRULARI VE KİRPİ

Söz dinlemek

Bir zamanlar iki küçük
Kaplan yavrusu varmış.
Ormanı hiç
tanımıyorlarmış.
Bir gün anneleri yiyecek
aramak için ormana gidecekmiş. Çıkarken yavrularını sıkı
sıkı tembihlemiş,
-Benim minik yavrularım. Ben şimdi yiyecek bulmaya
gidiyorum. Ama siz sakın evden çıkmayın. Biraz daha
büyüdüğünüzde sizi de ormana götüreceğim, demiş.
Anne kaplan, yavrularını öpüp evden çıkmış. Minik
kaplanlar bir süre oynamışlar. Sonra canları sıkılmış. Bir
tanesi,
-Ben dışarı çıkmak istiyorum, demiş. Çok uzağa
gitmeyiz. Sadece evin önünde dolaşırız.
Diğeri hevesle,
-Haydi o zaman hemen çıkalım, diye zıplamış.

İki yaramaz dışarı çıkmışlar. Ağaçlara, kuşlara,
sineklere meraklı gözlerle bakmışlar. Yavru kaplanlardan
biri,
-Şuraya bak, demiş. Az ötede bir top var, görüyor
musun?
-Görüyorum, demiş kardeşi.
Hoplaya zıplaya topun yanına gitmişler. İkisi birden
topun üstüne atlamışlar. Ama, atlamalarıyla toptan
kaçmaları bir olmuş. Çünkü bu bir top değil, dikenli bir
hayvanmış. İkisinin de canı çok yanmış. Patilerine bu
hayvanın dikenleri batmış. İki Kaplan yavrusu, ağlaya
ağlaya eve geri dönmüşler. Anneleri eve gelice olanları
anlatmışlar. Anneleri,
-Dilerim bu size ders olmuştur yavrularım, demiş.
Top sandığınız o hayvan kirpidir. Kendisini dikenleri ile
korur. Neyse ki daha tehlikeli bir hayvanla
karşılaşmamışsınız. Yoksa şimdi burada olmayabilirdiniz.

İki küçük Kaplan yavrusu, o günden sonra annelerinden
izinsiz hiçbir yere gitmemişler.

Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………
2.

“Söz dinlemek” ne demektir? Bir örnek ile

açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………

SÜT ŞİŞESİ

Çözümcü olmak

Kaya, henüz üç yaşında bir
çocukmuş. Canı süt içmek
istemiş. Süt şişesini bulmuş.
Şişeyi dışarı çıkarmaya çalışırken, şişe elinden kayıp
düşüvermiş. Ortalık tam bir süt gölüne dönmüş.
Annesi sesi duymuş ve mutfağa koşmuş. Sütün
döküldüğünü görünce hemen bir kap ve sünger getirmiş.
Kaya’ya,
-Ama anne, bu benim için çok zor. Sen temizlesen
olmaz mı, diye itiraz etmiş.
Annesi,
-Olmaz! Bunu sen öğrenmelisin tatlım. Karşısına
çıkan sorunları kendin çözmelisin, demiş.
Kaya bunun üzerine,
-Peki anneciğim, diyerek işe başlamış. Minik elleriyle
yerleri temizlemiş.

İşi bitince annesi ona buzdolabından süt şişesini
nasıl çıkaracağını öğretmiş.
Kaya, o gün çok küçük yaşta olduğu halde sorunlara
çözüm bulmayı öğrenmiş. Büyüyünce çok ünlü bir bilim
insanı olmuş. Birçok buluşlar yapmış. Kendisini tanıyan
herkese bu olayı anlatmış. Sonra,
Eğer annem üç yaşındayken öyle davranmasaydı, ben
bugün bir bilim insanı olamazdım, demiş.

Sorular
1.

Sizce kitabın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………
2. “Çözümcü olmak” ne demektir? Bir örnek ile
açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………
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