Değerli Anne - Babalar ve Öğretmenler;
1. sınıf, çocukların hayatları boyunca yaşamı daha yakından tanıyıp
dünyalarına anlam katacak yepyeni bir adımdır. Okumayı öğrenen çocuk;
kendini sözel olarak daha iyi ifade edebileceği “kelimeleri” kazanırken, iletişim dünyasını da zenginleştirir. Okuma becerisini kazanan ve kullanan
çocuk; gelişimde bir üst bilişsel düzeye geçerek kendini sözel olarak daha
rahat ifade edebilecek ve buna bağlı zenginlikler, duygu dünyasına da
yansıyacaktır. Okumanın çocuğun sosyal - duygusal yaşantısına katacağı bu
zenginliklerin yanı sıra akademik gelişimine ve dolayısıyla okul başarısına
doğrudan olumlu yön vereceği muhakkaktır. Doğru ve akıcı okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayabilen bir çocuk; başarılı bir okul yaşantısına
sahip olacaktır.
“Aydın Okuma Serüvenim - 2. Dönem” kitabı, “Aydın Okuma Serüvenim - 1. Dönem” kitabının devamı niteliğinde olup, 1. sınıf öğrencilerinin
okuma, yazma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik
hazırlanmıştır. Bu kitabın, öğrenciler okuma yazma becerisi kazandıktan
sonra, yani 2. dönem kullanılması uygun olacaktır.
Elinizdeki kitap çocuklarımıza sadece okuma becerilerinin gelişimine destek sunmakla kalmayıp aynı zamanda günümüz teknoloji dünyasında unutulmaya yüz tutmuş dostluk, paylaşma ve toplumsal değerler konularını
kapsamaktadır. Okuyan, okumayı bir yaşam biçimi hâline getirmeyi amaç
edinen çocuklarımız için hem sevebilecekleri hem de özgün resimleriyle eğlenip hoş vakit geçirebilecekleri, doğru ellerde hazırlanmış bu kitabı sizlerle
buluşturmaktan kıvanç duymaktayız.
Uzman Psikolog
Mine Gencer - Bengisu İpek Güler
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ECE’NİN KİTABI
Merhaba, ben Ece’nin okuma kitabıyım. Adım “Okuma
Serüvenim”. Ece ve arkadaşları bir dönem boyunca, beni
okudular. Hem de her akşam. Onlar beni çok sevdiler.
Ben de onları çok sevdim.
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Benim görevim, Ece ve arkadaşları okuma ve yazmayı
öğreninceye kadardı. Artık okumayı öğrendiler. Gelecek
yıl, birinci sınıfa başlayan çocuklar okula gelinceye kadar
dinleneceğim.
Ece de, arkadaşları da beni unutmadılar. Kitaplıklarının en özel yerinde saklıyorlar. Zaman zaman ellerine
alıp okuyorlar. Sonra da raftaki yerime bırakıyorlar. Onlar, çok kitap okuyorlar. Okumayı çok seviyorlar.
Okuduğumuzu Anladık mı?

1. Ece’nin okuma kitabının adı nedir?
..........................................................................................................
2. Ece’nin okuma kitabı, görevini ne zaman tamamladı?
..........................................................................................................
3. Ece ve arkadaşları, okuma kitaplarını nerede saklıyorlar?
..........................................................................................................
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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
TBMM’nin kurulmasından sonra Anadolu’daki Milli
Mücadele hareketi güçlenmişti. Düzenli ordu kurulmuş,
ordumuz zaferler kazanmaya başlamıştı. Sakarya Meydan
Savaşı, tarihe Türk milletinin yeniden diriliş savaşı olarak
yazılmıştı. Bu savaş, Mustafa Kemal’in komutasında, büyük
bir zaferle sonlanmıştı.
İşte bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’e Gazi unvanı, Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasından sonra
verilmiştir.
Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com
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Okuduğumuzu Anladık mı?

1. Anadolu’daki Milli Mücadele hareketi, ne zaman örgütlenmeye başlamıştır?
..........................................................................................................
2. Tarihe, yeniden diriliş olarak yazılan savaş, kimin komutasında kazanılmıştır?
..........................................................................................................
3. Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı, hangi savaştan sonra
verilmiştir?
..........................................................................................................
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ANA DİLİM
İlk göz açtım duydum seni,
Anam gibi ana dilim.
Büyüledin o an beni,
Çiçek açtın kilim kilim!

Türk’ün ayağı elisin,
Yüreğinin gür selisin,
Kültürümün temelisin,
Benim eşsiz ana dilim!

Sen dünyada var oldukça,
Gönlümüzde yâr oldukça,
İçimizde har oldukça,
Ana dilim tek sevgilim!
Lâtif Karagöz
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Okuduğumuzu Anladık mı?

1. Yazar, doğar doğmaz ne ile karşılaşmaktadır?
..........................................................................................................
2. Türk kültürünün temeli nedir?
..........................................................................................................
3. Ana dilimiz, hangi dildir?
..........................................................................................................
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KEMAL YARIŞTA
Kemal, okulunun yüzme takımına girmişti. Haftada üç
gün antrenman yapıyor, hemen hemen hiçbir antrenmanı
kaçırmıyordu. Yüzme öğretmeni, Kemal’in bu tutumunu
takdir ediyor, ona çok güveniyordu.
Kemal, okul yarışlarına katılacağını öğrendiğinde hem
çok heyecanlanmış hem de çok mutlu olmuştu.
Anne ve babası ile yarışların yapılacağı havuza geldiklerinde kalbi küt küt atıyordu. Sıra, kendi grubuna geldi. Kemal ile altı sporcu aynı anda yarışacaktı.
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BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞI’MIZ
Pınar, pazartesi ve cuma günleri çok heyecanlı oluyordu. Çünkü her pazartesi ve cuma günü okullarında,
bayrak töreni yapılıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte İstiklal
Marşı’nı söylüyorlardı.  
Pınar ve arkadaşları, bayrağımızın ve İstiklal Marşı’mızın bağımsızlığımızın simgesi olduğunu biliyorlardı. Öğretmenleri sık sık “Bizim millî marşımız, İstiklal Marşı’dır. Bayrağımız ve İstiklal Marşı’mız, bağımsızlığımızın simgesidir.
Saygı göstermeliyiz.” diye hatırlatıyordu. Bayrak törenlerinde, yüzlerini bayrağa dönüyorlar ve hiç konuşmuyorlardı. Bayrağımıza bakarak gür bir sesle İstiklal Marşı’mızı
söylüyorlardı.
Okuduğumuzu Anladık mı?

1. Pınar, pazartesi ve cuma günleri, neden heyecanlı oluyor?
..........................................................................................................
2. Bayrak ve millî marş, bir ulus için nasıl bir anlam taşır?
..........................................................................................................
3. Öğrenciler, bayrak töreninde nasıl davranıyorlar?
..........................................................................................................
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DİLEK VE AİLESİ
Dilek, annesi ve babası ile üç kişilik bir ailede yaşamaktadır. Her akşam sofrayı, anne ve babası ile hazırlarlar. Neşe ile yemeklerini yerler. Pazar günleri, onların
temizlik günüdür. Anne ve babası ile evlerini süpürür,
siler, toz alırlar. Dilek, pazar günlerini çok sever. Anne
ve babası ile ev işlerini yapmak Dilek’i de anne ve babasını
da çok mutlu eder.
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Pazar günleri, işlerini bitirdikten sonra gezmeye giderler. Göl kenarında yürüyüş yapmayı çok severler. Dilek
ve ailesinin en çok sevdiği şey, birlikte vakit geçirmektir.
“Birlikte vakit geçirdiğimiz zaman, aile olduğumuzun daha
çok farkına varıyoruz.” derler.
Okuduğumuzu Anladık mı?

1. Dilek, evde ailesi ile hangi işleri yapar?
..........................................................................................................
2. Dilek ve ailesi, işlerini bitirdikten sonra nerede gezmeyi
severler?
..........................................................................................................
3. Dilek ve ailesi, birlikte vakit geçirdiklerinde neyin farkına varmaktadır?
..........................................................................................................

33

KAHRAMAN MEHMETÇİK
Çanakkale Savaşı, bütün şiddetiyle devam ediyordu.
Bir Mehmetçik, kahramanlığı ile herkesi şaşırtmıştı. Akşam,
komutan onu çağırdı. Yanında yabancı bir gazeteci de
vardı. Gazeteci Mehmetçiğe:
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- Seni tebrik ederim. Düşmanla gözünü kırpmadan savaşıyorsun. Yalnız, arada bir neden sekiyordun? diye sordu.
Mehmetçik hemen cevap verdi:
- Şehit kardeşlerimin kanlarına basmamak için.
Yabancı gazeteci çok duygulanmıştı. Ona saatini hediye
etmek istedi ama Kahraman Mehmetçik kabul etmedi:
- Biz buraya ödül almaya gelmedik. Vatanımıza olan borcumuzu ödemeye geldik. Sağ olun, dedi.
Emin ÖZDEMİR (Kitaplar Arasında)
Okuduğumuzu Anladık mı?

1. Okuduğunuz metinde hangi savaştan söz edilmektedir?
..........................................................................................................
2. Gazeteci Mehmetçiği neden tebrik etmiştir?
..........................................................................................................
3. Mehmetçiğin arada bir sekmesinin sebebi nedir?
..........................................................................................................
4. Gazeteci Mehmetçiğe ne hediye etmek istedi?
..........................................................................................................
5. Mehmetçik, gazetecinin hediyesini neden kabul etmedi?
..........................................................................................................
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ATATÜRK VE ÇOCUK
Atatürk bir sabah, bazı görevlilerle birlikte, Çankaya
sırtlarında yürüyüşe çıkmıştı. Karşıdan gelen bir çocuk onları görünce durdu, kenara çekildi.
Atatürk gülümseyerek çocuğu yanına çağırdı ve sordu:
- Adın ne senin bakayım?
- Cemil.
- Okula gidiyor musun?
(Çocuk başını evet anlamında salladı.)
- Beni tanıyor musun Cemil?
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ÇİFTÇİ İLE OĞULLARI
Çiftçinin biri yaşlanmış. Kendisinden sonra oğullarının
toprağı ekip biçmesini istemiş. Onları çağırmış demiş ki:
- Evlatlarım, ben artık çok yaşlandım. Çalışamayacağım. Gençliğimde bağın bir yerine bir şey gömmüştüm
ama nereye gömdüğümü hatırlayamıyorum. Arayıp bulun, sizin olsun.
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Oğulları bir küp altın var sanıp bağı baştan başa
kazmışlar. Ne altın çıkmış ne başka bir şey. Ama toprak
iyi işlendiği için o sene çok ürün almışlar. Önceki yılın tam
yüz katı kadar. Onlar hazine bulamamışlar. Ama çalışmanın insanlar için tükenmez bir hazine olduğu dersini
almışlar.
Ezop Masalları

Okuduğumuzu Anladık mı?

1. Yaşlanan çiftçi, oğullarının ne yapmasını istiyormuş?
..........................................................................................................
2. Çiftçi, oğullarını yanına çağırarak onlara ne demiş?
..........................................................................................................
3. Çiftçinin oğulları, babalarının toprağa altın gömdüğünü düşünerek ne yapmışlar?
..........................................................................................................
4. Çiftçinin oğulları toprağı baştan başa kazınca, toprakta
ne gibi değişiklikler olmuş?
..........................................................................................................
5. Çiftçinin oğullarına vermek istediği ders nedir?
..........................................................................................................
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SÜTÇÜ KIZ
Dağ köyünün birinde babası ve annesi ile birlikte yaşayan güzel ve çalışkan bir kız varmış. Bir gün annesi ona:
- Kızım, bugün sağacağın sütü kasabaya götür, sat.
Ondan alacağın parayla da istediğin ne varsa al, demiş.
Sütçü kız ertesi sabah, sağdığı sütü bir testiye doldurmuş. Testiyi başının üstünde taşıyarak kasabaya doğru
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yola çıkmış. Sevinç içinde yolda giderken hayal kuruyormuş. “Birazdan kasabaya varırım. Satacağım sütün parasıyla yüz yumurta alır, tavukları kuluçkaya yatırırım.
Civcivler tavuk olduklarında onları satarım. Bir inekle bir
öküz alırım, onların da yavruları olur.  Onları da satar,
bu çevrenin en zengin insanı ben olurum…”
Sütçü kız kurduğu hayallerle o kadar mutluymuş
ki, önündeki taşı görmemiş. Ayağı taşa takılınca başının
üzerindeki süt testisi yola düşüp kırılmış. Bütün hayalleri,
yola dökülen sütle birlikte akıp gitmiş. Sütçü kız akıp giden
hayalleri için üzülürken annesine ne söyleyeceğini düşünmeye başlamış.
Ezop Masallarından (Kısaltılmıştır.)

Okuduğumuzu Anladık mı?

1. Annesi, sütçü kıza ne demiş?
..........................................................................................................
2. Sütçü kız, hangi hayalleri kurmuş?
..........................................................................................................
3. Sütçü kızın hayallerinin gerçekleşmemesinin sebebi neymiş?
..........................................................................................................
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YAĞ SATARIM, BAL SATARIM
Mehmet ve arkadaşları birlikte “Yağ Satarım Bal
Satarım” oyununu oynamaya karar verdiler. Mercan, bu
oyunun nasıl oynandığını bilmiyordu. Mehmet, Mercan’a
oyunun nasıl oynandığını anlattı:
-Yağ satarım bal satarım oyununda, önce bir ebe
seçilir. Oynayan kişiler, daire oluşturarak yere otururlar.
Ebe bir mendili arkasında saklar. Oturan oyuncuların etrafında sekerek dolaşmaya başlar. Bu sırada oyuna adını
veren bu şarkıyı söyler:
Yağ satarım, bal satarım
Ustam ölmüş, ben satarım
Ustamın kürkü sarıdır.
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Satsam 15 liradır,
Zam-bak, zum-bak
Dön arkana, iyi bak.

KÜÇÜK PAPATYA
Kocaman bir kayanın dibinde yaşayan, küçük bir papatya varmış. Çevresinde ballıbabalar, mavi mine çiçekleri
açarmış. Çiçekler, her sabah aydınlanan gökyüzünü izlerler, mutluluk şarkıları söylerlermiş.
Günlerden bir gün, bizim küçük papatya her zamanki
gibi erkenden uyanmış. Gözü, yakın arkadaşları ballıbaba ile mavi mineye ilişmiş. Zavallı çiçekler, ıslak toprağa
serilmiş, yatıyorlarmış. “Ne oldu size kardeşlerim?” diye
seslenmiş. Ballıbaba başını güçlükle papatyaya çevirmiş,
ağlıyormuş. “Akşam durmadan yağan yağmur toprağı alıp
götürdü, köklerimiz dışarda kaldı.” demiş. Papatya duyduklarına inanamamış.
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RÜYAM
Atladım bir buluta,
Haydi, dedim rüzgâra.
Aldı götürdü beni
Yıldızlara ve Ay’a.

Gökkuşağına vardım.
Renginden biraz aldım.
Bulutlar kararmıştı
Süt maviye boyadım.

Niye öyle şaştın,
Hayretle bakakaldın?
Ben rüyamı anlattım,
Yoksa gerçek mi sandın?
Tezcan Özbey
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