


KIDS NOOK  ANLATICI KILAVUZU 

Sensory Storytime Programı Nedir?

İletişim, kişilerin birbirini anlaması, kişiler arası duygu, düşünce ve bilgilerin 
karşılıklı aktarılması olarak açıklanır. Sözlü iletişim karşıdakini dinleme ve kar-
şıdakine anlatma üzerine kurulur. İyi bir dinleyici olmak, iletişimin ilk adımıdır.

Dijital çocuklar, şehir hayatının içerisinde teknolojinin de yaygınlaşması sonu-
cu fazla uyarana maruz kalır. Sonuç olarak çocuklarda dikkat dağınıklığı, odak-
lanamama, dinlediğini anlamama, yorumlama ve analiz becerilerinin azalması, 
hiperaktivite gibi davranış ve beceri bozuklukları yaygınlaşmaktadır.

Sensory Storytime programında, erken çocukluk döneminden itibaren, çocuk-
ların işitsel ve görsel dikkat sürelerini arttıran kazanımlar hedeflenir. 

Hikâye Seti Kullanım Kılavuzu

Hikâye seti, anlatıcının anlatım becerilerini geliştirmek ve çocukların daha iyi 
birer dinleyici olmalarını pekiştirmek amacıyla sessiz kitap olarak kurgulandı. 
Anlatıcı kılavuzunda, tüm hikâyelerin metinleri ve hikâye içerisinde uygulana-
bilecek oyun yönergeleri verildi. 

• Her kitabın kapağında 20 farklı renkte anahtar deliği var. Bu deliklere
uygun 20 farklı anahtarın yer aldığı şablon ise setin içinde yer almaktadır. 
Anlatıcı bu anahtarları hikâye kitaplarını okumaya başlamadan önce kese-
rek, kullanıma hazır hâle getirmelidir. 

• Anlatıcı kitapların arka kapaklarında yer alan kare kodu akıllı telefonuna
okutarak, hikâyelerin içinde geçen tekerlemelerin seslendirmesini önce-
den dinlemelidir.

• Anlatıcı kitabı okumadan önce oyun ritüellerini öğrenmiş olmalıdır.

• Anlatıcı, kitabı çocukla okumadan önce ön hazırlık yapmalıdır. Yöner-
gelerine dikkat ederek hikâyeyi en az 2 defa okumalıdır. Sessiz kitabı ço-
cukla birlikte okurken gerekmedikçe anlatıcı kılavuzunu yanında bulun-
durmamalıdır. 

Oyun Ritüelleri

1. Ritüel: Trik Trak Oyunu
Trik-trak oyunu hikâyenin başladığına dair çocuklarda süre algısını yönetmeye 
yönelik bir oyundur. Her kitap açılırken tekrarlanmalıdır. 

• Anlatıcı seçtiği hikâye kitabının kapağını çocuğa gösterir.

• Kapak çizimi ile ilgili sorular sorar ve hikâyenin ne ile ilgili olduğu üzeri-
ne tahminler yürütür. 

• Anlatıcı farklı renkteki anahtarları çocuğun önüne koyar ve uygun renkteki
anahtarı bulmasını ister. Aynı zamanda bu bir renk eşleştirme oyunudur. 
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• Anlatıcının “trik” çocuğun “trak” demesi istenir.

• Anlatıcı farklı ses tonları ve farklı hızla trik-trak oyununu birkaç defa
tekrarlar. ( Örn: trik-trak, trrrrrrrriiiiiiiikkk- trrrraaaaaaakk, yüksek sesle 
triiik – traaak gibi)

• Kitabın kapağını açarken anlatıcı çocukla birlikte gıcırtı sesi çıkarır.

2. Ritüel: Horrr-Pişşş Oyunu
Çocuklarda işitsel ve görsel dikkat süresini arttırmaya yönelik bir oyundur. Se-
tin ilk 5 kitabının içinde horrr-pişşş oyununun görseli ilk sayfalarda yer alır. 
Diğer kitaplarda ise bu görsel, farklı sayfalara gizlenmiştir. 

• Anlatıcı çocuğa bu işareti gördüklerinde horrr-pişşş oyunu oynayacak-
larını söyler.

• Zzz işareti olan sayfalarda hikâyenin karakteri horul horul uyur.

• Anlatıcı “horrr” dediğinde çocuğun “pişşş” demesi istenir.

• Anlatıcı horrr sayısını arttırdıkça çocuğun da o sayıda pişşş demesi
istenir. (Örn: horr-pişş, hor hor –pişş pişş, horr horr horr- pişş pişş 
pişş gibi)

3. Ritüel: Tekerlemeler
Tekerlemeler içerisinde kendi ritmi olan sözel ifadelerdir. 
Hafızayı geliştirir, akıcı konuşmayı sağlar, dil-beyin 
koordinasyonunu destekler. Bu setteki her hikâye içerisinde 
kısa ve basit tekerlemeler vardır.

• Anlatıcı, kılavuz içerisinden hikâyenin tekerlemesini
önceden dinleyip ezberlemelidir.

• Tekerleme jestler ve mimiklerle desteklenerek söylenmelidir.

• Hikâye anlatılırken her tekerleme en az 3- 4 defa tekrar edilmelidir.

4. Ritüel: Elma Oyunu
Çocuklara hikâye süresinin bittiğini temsil eden oyundur. Süre algısını yönet-
meye yöneliktir.

Anlatıcı “gökten üç elma düşmüş” dedikten sonra: 

• “Elmanın biri masalı anlatanın başına” der. Hayali olarak elmayı yakalar
ve “hart” diye ses çıkararak ısırıp yer.

• “Elmanın biri masalı dinleyenlerin başına” der ve çocuğun hayali olarak
elmayı yakalayıp, kendisi gibi ısırıp yemesini ister.

• “Elmanın biri masalın kahramanlarının başına” der ve
birlikte elmayı yakalayıp hikâye kitabı kapağındaki ka-
raktere atarlar.
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HASTA OLMUŞ CİVCİVLER
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülke-
lerin birinde büyük bir çiftlikte yaşayan bir kümes ailesi varmış. Baba horoz, 
anne tavuk ve yumurtaları. Baba horoz ÜÜÜÜRÜÜÜÜÜ ÜÜÜRÜÜÜÜ dermiş. 
Anne tavuk GIT GIT GIDAAAKKKKK dermiş. Yumurtalar ise anne ve babaları-
nın sesini duydukça iki yana sallanırlarmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Baba horoz, anne tavuk gibi ses 
çıkaralım mı? Peki şimdi yumurtalar gibi 
sağa sola sallanalım mı?
Anlatıcı sesleri çıkarır ve çocuk ona
eşlik eder.

Bir gün anne tavuk yumurtalarını ısıtmak için 
üstlerine oturmuş. Başlamış horul horul uyu-
maya. Horrr-pişşş... Tam o sırada yumurtalar 
bir bir çatlamaya başlamış. Anne tavuk hemen 
baba horozu çağırmış. Yumurtaların içinden 
minik minik civcivler çıkmış. Anne tavuk ve 
baba horoz çok mutlu olmuşlar.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Tavuk ve horozun kaç yumurtası 
varmış?

Günler geçtikçe yavru civcivler büyümeye başlamışlar. Bir sabah anne tavuk uya-
nınca bir de ne görsün! Yavru civcivler hastalanmış. Köh köh öksürüyorlarmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Yavru civcivler gibi biz de 
öksürelim mi?
Anlatıcı öksürür ve çocuk ona eşlik 
eder.

Yavru civcivler öksürdükçe tüyleri 
dökülüyormuş. Kümesin her yeri tüy 
oluvermiş.

Baba horoz kümesin içinde döne 
döne düşünmeye başlamış. En so-
nunda “Buldummm!” diye bağır-
mış. Hemen gidip kırlardan papatya 
toplamış.

Bir gün anne tavuk yumurtalarını ısıtmak için 
üstlerine oturmuş. Başlamış horul horul uyu

nınca bir de ne görsün! Yavru civcivler hastalanmış. Köh köh öksürüyorlarmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı:
öksürelim mi?
Anlatıcı öksürür ve çocuk ona eşlik 
eder.



Görsel Yönerge

Anlatıcı: Horoz papatya toplarken üstünden 
kaç tane kuş geçmiş?

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Ne yapsak ne etsek! (İki el, öne doğru sallanır.)

Civcivleri iyileştirsek! (Bir el, alına götürülür.)

Anne tavuk papatyaları kaynatmış. Mis gibi bir papatya çayı hazırlamış. Civ-
civlere tek tek papatya çayını içirmiş. Papatya çayını içen civcivler hemencecik 
iyileşmiş. 

Ertesi gün civcivler dışarıda şıpır şıpır yağmur yağdığını görmüşler. Dışarı çıkıp 
oynamak istemişler. Anne tavuk “Hadi o zaman yağmurun tadını çıkaralım!” 
demiş. 

Baba horoz, anne tavuk ve civcivler o gün çok mutlu bir gün geçirmişler. 

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki civcivlerin başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 

 (İki el, öne doğru sallanır.)
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KURBAĞALAR ÇOK DAĞINIK
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir gölde yaşayan bir kurbağa ailesi varmış. Baba kurbağa, anne 
kurbağa ve yavru kurbağa. Baba kurbağa VIRRAAAAAAK dermiş, anne kurba-
ğa VIIRRAAAKKKKK dermiş. Yavru kurbağa ise vırak vırak dermiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Baba kurbağa, anne kurbağa ve 
yavru kurbağa gibi vıraklayalım mı?
Anlatıcı vıraklar ve çocuk ona eşlik eder.

Kurbağa ailesi çok dağınıkmış. Hop oraya, 
hop buraya sıçradıkça eşyalar devrilir, yerlere 
düşermiş. Günlerden bir gün baba kurbağa, 
yavru kurbağanın odasına gitmiş ve kapısını 
çalmış. Yavru kurbağa horul horul uyuyor-
muş. Horrr-pişşş... Yavru kurbağa kapı sesi-
ne uyanmış ve kapıyı açmış. Gıcııııııııııır! Baba 
kurbağa içeri girdiğinde bir de ne görsün!

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Her yer dağınıkmış, (Kollar önde, birbiri 
üstünde döndürülür.)

Çok mu çok karışıkmış! (Şaşkın bir şekilde 
baş, ellerin arasına alınır.)

Yerlerde toplar, bloklar, balonlar, kitaplar, boyalar ve daha bir sürü oyuncaklar 
varmış.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Kurbağanın odasındaki turuncu 
oyuncak arabayı birlikte bulalım mı?

Baba kurbağa ve yavru kurbağa odayı topla-
maya başlamışlar. Topları sepete, boyaları ka-
lemliğe, kitapları bir araya, blokları ve oyun-
cak arabaları da kutucuğun içine koymuşlar. 

Baba kurbağa ve yavru kurbağa, anne kurba-
ğanın yanına, mutfağa gitmişler. İçeri girdikle-
rinde bir de ne görsünler!



Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Her yer dağınıkmış, (Kollar önde, birbiri üstünde döndürülür.)

Çok mu çok karışıkmış! (Şaşkın bir şekilde baş, ellerin arasına alınır.)

deyivermişler. Yerlerde çatallar, kaşıklar; masada ise devrilmiş tabaklar ve 
bardaklar varmış.

Baba kurbağa, anne kurbağa ve yavru kurba-
ğa hep beraber mutfağı çabucak toplamışlar. 
Üçü birlikte sıkı sıkı kucaklaşmışlar. Bir, iki, üç 
deyip zıplamaya başlamışlar. 

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma 
düşmüş. Biri masalı anlatana, biri masalı din-
leyen çocuklara, biri de masaldaki yavru kur-
bağanın başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 



KIDS NOOK  ANLATICI KILAVUZU 

SİFONU ÇEKTİM FOŞ!
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir ormanda yaşayan bir maymun ailesi varmış. Baba maymun, 
anne maymun ve yavru maymun. Baba maymun UUUAAUUUA dermiş, anne 
maymun UUUAAAUUA dermiş. Yavru maymun ise uuaaua dermiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Baba maymun, anne maymun ve 
yavru maymun gibi ses çıkaralım mı?
Anlatıcı maymun sesi çıkarır ve çocuk ona 
eşlik eder.

Günlerden bir gün yavru maymun erkenden kalkmış. Baba 
maymun ise hâlâ uyuyormuş. Horrr-pişşş... Yavru maymun 
çişim geldi demiş. Anne bu habere çok sevinmiş. “Demek 
klozete oturma zamanın geldi!” demiş. Yavru maymun o gün 
bezini çıkarmış ve çöpe atmış. Şimdi kendisini daha iyi hisse-
diyormuş. Şarkısını söylemeye başlamış.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bir iki, bir iki,

Attım bezimi. 

Doğru şimdi,

Tuvaletten içeri. 

Yavru maymun tam oyuncaklarıyla oynarken birden çok çişi 
gelmiş. Tuvalete gitmek için ayağa kalktığında bir sıcaklık his-
setmiş. Meğer yavru maymun çişini tutamayıp altına kaçırmış. Anne maymun 
gelip yavru maymuna sarılmış. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Küçük maymunun odasındaki 
beyaz topu gösterebilir misin?

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bir daha, bir daha, bir daha dene!

Sakın ha, sakın ha, vazgeçme!

Güzelce yerleri temizlemişler ve yavru maymunun üstünü değiştirmişler. Yavru 
maymun bu sefer ağaçta sallanmaya başlamış. Daldan dala atlamayı çok sevi-
yormuş. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.



O sırada yine çok çişinin geldiğini hissetmiş. Hiç oya-
lanmadan doğru tuvalete koşarken dayanamamıııış, 
yine altına kaçırmış. Anne maymun gelip yavru maymu-
na sarılmış. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bir daha, bir daha, bir daha dene!

Sakın ha, sakın ha, vazgeçme!

Güzelce yerleri temizlemişler ve yavru maymunun üstünü değiştirmişler. Yavru 
maymun bu sefer müzik dinleyip dans ediyormuş. O sırada yine çişinin geldi-
ğini hissetmiş. Hiç oyalanmadan doğru tuvalete koşmuş ve şarkısını söylemiş.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bir iki, bir iki,

Attım bezimi. 

Doğru şimdi,

Tuvaletten içeri.

Bir, iki, üç deyip çişini tuvalete yapıvermiş. Annesi, yavru maymuna sarılmış ve 
onu tebrik etmiş. Anne maymun ve yavru maymun birlikte sifonu çekmişler. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Bir, iki, üç deyip biz de sifonu 
çekip FOOOŞŞŞŞ diyelim mi?
Anlatıcı foşşş der ve çocuk ona eşlik eder.

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki yavru maymunun başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 

Sakın ha, sakın ha, vazgeçme!



KIDS NOOK  ANLATICI KILAVUZU 

YAVRU ASLANIN YELELERİ
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde, uzak ülkelerin birinde 
büyük bir bozkırda yaşayan bir baba aslan ve 
bir yavru aslan varmış. Baba aslan KOCAMAN 
kükrermiş. Yavru aslan ise ince ince kükrermiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Biz de baba ve yavru aslan gibi 
kükreyelim mi? 

Anlatıcı kükrer ve çocuk ona eşlik eder.

Baba aslanın yeleleri her zaman taralı ve düzenliymiş. Yavru aslanın yeleleriyse 
karmakarışıkmış. Baba aslan yavru aslanın yelelerini ne zaman taramak istese, 
yavru aslan kaçarmış. Babası tarağı eline alıp saçlarını taramaya çalışsa hemen 
“Acıyor!” diye bağırırmış. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bak şu karışıklığa,

Dönmüş arapsaçına!

Gel zaman, git zaman bir sabah yavru aslan yatağında horul horul uyuyormuş. 
Horrr-pişşş... Sonra yavru aslan bir uyanmış ki kafasından cik cik cik diye 
sesler geliyormuş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Sence bu ne sesi kurbağa 
mı, maymun mu? 

Çocuğun kuş cevabını vermesi 
beklenir. 

Meğer anne kuş, yavru aslanın yeleleri 
çok karışık olduğu için oraya yuva yapmış. Hem de yumurtlamış. Yavru aslanın 
yeleleri arasında bir sürü kuş yumurtası varmış. Yavru aslan koşarak babasının 
yanına gitmiş. Baba aslan yavru aslanın hâlini görünce çok şaşırmış!

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Yavru aslanın yelelerine kaç 
yumurta saklanmış?



Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bak şu karışıklığa,

Dönmüş arapsaçına!

Baba aslan bir bir yumurtaları toplamış. 

Sonra da yavru aslanı banyoya götürüp köpük köpük köpüklemiş, suyla duru-
lamış ve pırıl pırıl yıkamış. Yavru aslan oturmuş babasının önüne. Baba aslan 
tarağı eline almış ve yavaşça, acıtmadan taramış yavru aslanın yelelerini. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte 
söyler.

Pırıl pırıl saçlarım,

Mis gibi kokarım.

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki yavru aslanın başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 
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SENİ GİDİ YAVRU KEDİ
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir evde yaşayan anne kedi ve yavru kedi varmış. Anne kedi Mİ-
YAAAAV dermiş. Yavru kedi ise miyavvvv dermiş. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Birlikte anne kedi ve yavru kedi 
gibi miyavlayalım mı?

Anlatıcı miyavlar ve çocuk ona eşlik eder.

Bir sabah yavru kedi uyurken, yatağından pat diye dü-
şüp uyanmış. 

Bu yavru kedi pek bir sakarmış. Oyun oynarken bir düşer, bir kalkarmış. Başına 
sürekli iş açarmış. Bir gün anne kedi yavrusuna seslenmiş:

Tekerleme
 Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Seni gidi yaramaz, (İşaret parmağı sallanır.)

Hiç yerinde durmaz. (İki el önde, aşağı yukarı 
‘gelme’ hareketi yapılır.)

Az biraz yatıp dinlensen, (Eller yanakta uyuma 
hareketi yapılır.)

Çabuk çabuk kendine gelsen. (Pazu gösterme 
hareketi yapılır.)

demeye kalmadan, yavru kedi bahçedeki ağacın dalına konmuş mavi kuşun 
üstüne hop diye zıplayıvermiş.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Birlikte mavi kuşu bulalım mı?

Anlatıcı, çocuğun mavi kuşu bulup eliyle 
göstermesi için yönlendirir.

Kuş daldan uçup kaçmış. Yavru kedi kıkır kıkır gülmekten yerdeki su birikinti-
sinin içine pıt diye düşüvermiş. Anne kedi hemen yavrusunu yerden almış ve 
havluyla bir güzel kurulamış. Almış onu eve geri götürmüş. 

(Eller yanakta uyuma 

(Pazu gösterme 

demeye kalmadan, yavru kedi bahçedeki ağacın dalına konmuş mavi kuşun 



Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Seni gidi yaramaz, (İşaret parmağı sallanır.)

Hiç yerinde durmaz. (İki el önde, aşağı 
yukarı ‘gelme’ hareketi yapılır.)

 Az biraz yatıp dinlensen, (Eller yanakta 
uyuma hareketi yapılır.)

 Çabuk çabuk kendine gelsen. (Pazu 
gösterme hareketi yapılır.)

demeye kalmadan yavru kedi yerdeki sepette duran pembe yün yumağının 
içine atlayıvermiş. 

Yavru kedinin patileri, yavru kedinin kuyruğu, 
yavru kedinin bıyıkları, yavru kedinin kulakları 
iplere dolanıvermiş. Anne kedi hemen yavrusu-
nu kucağına almış ve önce patilerine, sonra kuy-
ruğuna, sonra bıyıklarına ve kulaklarına dolanan 
iplerden onu kurtarmış. Yavru kedi çok yorgun 
olduğundan, annesinin omzuna başını yaslamış 
ve mışıl mışıl uykuya dalmış. Horrr-pişşş…

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki yavru kedinin başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 



KIDS NOOK  ANLATICI KILAVUZU 

FAŞIR FUŞUR, FIRÇALA FIRÇALA!
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir çiftlikte yaşayan bir baba at, bir anne at ve bir de yavru at 
varmış. Baba at NİHİHİHİHİHİİİİ diye kişner, anne at NİHİHİHİHİHİ diye kiş-
ner, yavru at ise nihihihihih diye kişnermiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Baba, anne ve yavru at gibi ses 
çıkaralım mı?

Anlatıcı kişner ve çocuk ona eşlik eder.

Yavru at o sabah anne ve babasını uyandırmak için 
yanlarına gitmiş. Anne ve baba at horul horul uyuyor-
muş. Horrr-pişşş... Yavru at yatağın üstünde zıplayıp 
anne ve babasını uyandırmış. 

Baba at her gün ailesinin en sevdiği yemeklerden ko-
caman bir sofra hazırlarmış. Atlar en çok havuç ve elma 
yemeyi, bir de saman çorbası içmeyi severlermiş. Atlar 
yemek yerken çok garip sesler çıkarırlarmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Biz de atlar gibi yemek yerken 
ses çıkaralım mı?

Anlatıcı yemek yeme sesleri çıkarır ve 
çocuk ona eşlik eder.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Hapur hupur, 

Şapur şupur,

Kıtır kıtır,

Çıtır çıtır.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Yavru at kahvaltıda ne yiyormuş, 
gösterebilir misin?

Yemekten sonra anne at, “Hadi bakalım şimdi diş fırçalama zamanı!” demiş. 
Baba atla, yavru at dişlerini fırçalamak için lavaboya gitmişler. Baba atın diş fır-
çası kocamanmış, yavru atın diş fırçası küçücükmüş. Baba at ve yavru at şarkı 
söyleyerek dişlerini fırçalamaya başlamışlar. 

Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.



Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Aşağı yukarı, sağa sola,

Faşır fuşur, fırçala fırçala.

Yavru at dişlerini iyice fırçaladıktan sonra ağzını çalka-
lamak için musluğa eğilmiş. Ağzını açmış. Ama o da ne? 
Musluktan su akmıyormuş, ağzı köpüklü kalmış.

Baba at ve yavru at birlikte köpüklü ağızlarıyla musluğa 
yaklaşmışlar. Ama musluktan tısss sesi geliyormuş. Bir-
denbire su, yüzlerine foş diye fışkırmasın mı?! Baba at ile 
yavru atın üstü sırılsıklam olmuş. Böyle çok komik gözü-
küyorlarmış.

Yönerge

Çocuğun üstüne fıs fıs ile su fışkırtılır.

Baba at ve yavru at çok gülmüşler bu işe. Masal burada 
bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı an-
latana, biri masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki 
yavru atın başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 
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KARNI ACIKAN YAVRU İNEK
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir çiftlikte yaşayan bir anne inek ve bir yavru inek varmış. Siyah 
beyaz büyük benekleri olan anne inek MÖÖÖÖÖÖÖ dermiş. Siyah beyaz kü-
çük benekleri olan yavru inek ise möööööö dermiş. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Birlikte anne inek ve yavru inek 
gibi möööleyelim mi?

Anlatıcı mööler ve çocuk ona eşlik eder.

Anne inek yavru ineği yanına alır; gün boyu nere-
de otlu bayır, nerede sulu çayır varsa gezmeye çı-
karlarmış. Siyah beyaz küçük benekleri olan yavru 
ineğin ise çayırlarda gezinirken karnı çok acıkırmış. 
Anne inek yavrusu için her sabah beslenme çanta-
sı hazırlar ve içine türlü türlü yiyecekler koyarmış. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Yavru inek ve annesinin etrafında 
ne renk çiçekler varmış?

Günlerden bir gün siyah beyaz büyük benekleri olan anne inek ve siyah beyaz 
küçük benekleri olan yavru inek yollara düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, 
dere tepe düz gitmişler ve yavru ineğin karnı acıkınca başlamış mööööööle-
meye. Zavallı yavru ineğin karnı gurul gurul guruldamış. Yavru inek etrafına 
bakınmış. Yerde taşlar ve karıncalar görmüş. Annesine sormuş:

“Anneciğim inekler karınca yer mi?”
Anne inek:
“Yemeeez!” demiş.
Yavru inek annesine sormuş:
“Anneciğim inekler taş yer mi?”
Anne inek:
“Yemeeez!” demiş.
Yavru inek annesine demiş ki:

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Anneciğim, anneciğim!

Gurul gurul karnım benim. (Karın sıvazlanır.)

Anneciğim, anneciğim!

Ne yesem, ne içsem bilemedim. (Eller iki yana açılır ‘bilmiyorum’ hareketi 
yapılır.)



Yola devam etmişler. Yavru inek aç aç etrafına 
bakınırken yerde, üzerinde minicik salyangozlar 
olan dal parçaları görmüş.

Yavru inek annesine sormuş:

“Anneciğim inekler salyangoz yer mi?”
Anne inek:
“Yemeeez!” demiş.
Yavru inek annesine sormuş:
“Anneciğim inekler dal yer mi?”
Anne inek:
“Yemeeez!” demiş.
Anne inek hemen açmış beslenme çantasını ve 
içinden bir sarı muz, iki yeşil armut, üç kırmızı 
elma, dört turuncu mandalina, beş pembe domates, altı mor üzüm çıkarmış 
yavru ineğe uzatmış. 

Yavru inek bunları hapur hupur yiyip bitirmiş. Karnı davul gibi şişmiş. Ama bu 
sefer karnı o kadar çok şişmiş, o kadar şişmiş ki en sonunda çok uykusu gelmiş. 
Derenin kenarında bir ağacın gölgesine uzanmış. Anne inek yavrusuna tatlı tatlı 
ninni söylemeye başlamış. Yavru inek, horrr-pişşş diye uyumaya başlamış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Ninni söyler gibi möööleyip, elle-
rimizi yanağımıza yerleştirerek biz de uyu-
yalım mı?

Anlatıcı ellerini yanağına koyar ve uyuma 
hareketi yapar. Çocuk ise ona eşlik eder.

Bu masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, 
biri masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki yavru ineğin başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 
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BENİM CANIM ÇORAPLARIM
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkele-
rin birinde büyük bir ağaçta yaşayan bir anne örümcek ve bir yavru örümcek 
varmış. Anne örümceğin KOCAMAN 8 ayağı, yavru örümceğin ise küçücük 8 
ayağı varmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Anne örümcek ve yavru örümceğin 
ayakları nasıl hareket ediyormuş birlikte yapa-
lım mı?

Anlatıcı anne örümceğin ayaklarını göstermek 
için iki elini birleştirir ve parmaklarını kıpırda-
tır. Sonra yavru örümcek için avuçlarını büzer 
ve parmaklarını kıpırdatır. Birkaç kez tekrarlar. 
Hatta çocuğu gıdıklayabilir. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Anne örümcek ne renk çoraplar 
giymiş?

Anne ve yavru örümceğin evinde kocaman 
bir çorap çekmecesi varmış. Bu çorap çekme-
cesinin içinde renk renk yüzlerce çorap var-
mış. Çünkü her bir örümceğin 8 ayağı varmış. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Sekize kadar birlikte sayalım mı?

Anlatıcı ve çocuk birlikte sekize kadar 
sayarlar. 

Yavru örümcek her sabah okula giderken 8 
ayağına 8 çorap giyermiş.

Çoraplarını giyerken şöyle şarkı söylermiş:

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Çoraplarım, çoraplarım,

Benim canım çoraplarım.

Pırıl pırıl pırıldayın, ışıl ışıl ışıldayın! 

Benim canım çoraplarım, benim canım çoraplarım

Pırıl pırıl pırıldayın, ışıl ışıl ışıldayın!



Bir gece yavru örümcek horrr-pişşş diye ho-
rul horul uyurken, yağmur yağmaya başlamış 
ve rüzgâr esmiş. Yavru örümceğin yaşadığı 
ağaç sabaha kadar bir o yana, bir bu yana sal-
lanmış. 

Sabah olunca, güneş doğunca yavru örümcek 
yine okula gitmek için hazırlanmış. Çorapları-
nı giymek için çorap çekmecesini açmış. Ama 
o da ne! Çorapların hepsi birbirine karışmış,
çekmece darmadağınıkmış. Anne örümceğin 
çoraplarıyla yavru örümceğin çorapları birbi-
rine karışmış.

Yavru örümcek çekmeceyi düzenleyip çoraplarını yerlerine yerleştirince, yine 
şarkı söylemeye başlamış.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Çoraplarım, çoraplarım,

Benim canım çoraplarım.

Pırıl pırıl pırıldayın, ışıl ışıl ışıldayın!

Benim canım çoraplarım, benim canım çoraplarım

Pırıl pırıl pırıldayın, ışıl ışıl ışıldayın!

Yavru örümcek işini bitirdiğinde annesi yanına gelmiş. Yavru örümceğe sarılıp 
“Aferin!” demiş. Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri ma-
salı anlatana, biri masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki yavru örümceğin 
başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 



KIDS NOOK  ANLATICI KILAVUZU 

BAY TAVŞAN’IN SEBZELERİ
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir ormanda yaşayan bir tavşan varmış. Bay Tavşan’ın iki koca 
dişi, iki uzun kulağı varmış. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Bay Tavşan koca dişleri ile nasıl 
ses çıkarıyormuş?

Anlatıcı tavşan sesi çıkarır ve çocuk ona 
eşlik eder. 

Bay Tavşan geceleri horrr-pişşş diye horul horul uyur, 
sabahları harıl harıl tarlasında çalışırmış. Bay Tavşan 
sebzeleri çok severmiş. Sebze yemek çok sağlıklıymış. 
Ancak bu ormanda Bay Tavşan’dan başka kimse sebze 
yemez, kokusuna bile dayanamazmış.

Diğer hayvanların da sağlıklı olmaları için sebze ye-
meleri gerektiğine inanan Bay Tavşan’ın aklına bir fikir 
gelmiş. Önce tarlasında çeşit çeşit, renk renk sebzeler 
yetiştirmiş. Tarlasında neler varmış neler! Kırmızı doma-
tesler, mor lahanalar, turuncu havuçlar… 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Bay Tavşan’ın bahçesinde kaç tane 
turuncu havuç varmış? Birlikte sayalım mı?

Tavşan yetiştirdiği sebzeleri alıp ormanın ortasına bir tezgâh açmış. Ama or-
mandaki hiçbir hayvan dönüp bakmamış tavşanın sebzelerine. Tavşan biraz 
düşünmüş, biraz taşınmış biraz da kaşınmış en sonunda aklına harika bir fikir 
gelmiş. Başlamış şarkı söylemeye:

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Taze taze sebzeler,

Sebzeler şarkı söyler.

Gırç gırç lahanalar,

Kıtır kıtır havuçlar,

Vıcık vıcık domatesler,

Sebzeler şarkı söyler.

Taze taze sebzeler,

Sebzeler şarkı söyler.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı:
ses çıkarıyormuş?

Anlatıcı tavşan sesi çıkarır ve çocuk ona 
eşlik eder. 

Bay Tavşan geceleri 
sabahları harıl harıl tarlasında çalışırmış. Bay Tavşan 
sebzeleri çok severmiş. Sebze yemek çok sağlıklıymış. 
Ancak bu ormanda Bay Tavşan’dan başka kimse sebze 
yemez, kokusuna bile dayanamazmış.

Diğer hayvanların da sağlıklı olmaları için sebze ye
meleri gerektiğine inanan Bay Tavşan’ın aklına bir fikir 
gelmiş. Önce tarlasında çeşit çeşit, renk renk sebzeler 
yetiştirmiş. Tarlasında neler varmış neler! Kırmızı doma
tesler, mor lahanalar, turuncu havuçlar… 



Kuşlar, maymunlar ve sincaplar toplanmışlar tezgâhın başına. İşte tam o sırada 
tavşan almış havuçları kıtır kıtır kıtır kıtırrr, kıt kıt kıtırrr diye yemiş. Sonra do-
matesleri almış vıcık vıcık vıcık, vıc vıc vıcık, vıcccık vıcccık diye yemiş. Lahanaları 
almış, atmış ağzına gırç gırç gırç, gırç gırç gırç, gıııırç gııırç diye yemiş. Bütün hay-
vanlar sebzelerin hepsinden almış.

Hep beraber hem sebzeleri yemişler hem de şarkılar söylemişler. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Taze taze sebzeler,

Sebzeler şarkı söyler.

Gırç gırç lahanalar,

Kıtır kıtır havuçlar,

Vıcık vıcık domatesler,

Sebzeler şarkı söyler.

Taze taze sebzeler,

Sebzeler şarkı söyler.

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki tavşanın başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 

Sebzeler şarkı söyler.

Sebzeler şarkı söyler.
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MUTLU ÇİFTLİK
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir çiftlikte yaşayan kocaman şapkalı bir çiftçi varmış. Çiftçi her 
sabah horoz ötüşüyle, güneş doğmadan kalkar ve çalışmaya başlarmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Horoz gibi ötüp çiftçiyi 
uyandıralım mı?

Anlatıcı ve çocuk horoz gibi öter. 

Önce ahıra gider ineklerini sağarmış. Sonra kümese 
gider tavuklardan taze yumurtaları toplarmış. 

Arı kovanlarından bal alır ve ağaçlardan elma, armut toplarmış. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Hadi biz de arılar gibi vız 
vız diyelim!

Hafta sonu geldiğinde kova kova sütleri, sepet sepet yumurtaları, kavanoz ka-
vanoz balları, kasa kasa elma, armutları arabasına koyar ve pazara satmaya 
götürürmüş. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Traktörün kaç tekerleği varmış, 
birlikte sayalım mı?

Gel zaman git zaman çiftçi hastalanmış. Ya-
taktan hiç kalkmadan horul horul uyumaya 
başlamış. Horrr-pişşş... 

Çiftlikteki hayvanlar çiftçinin bu durumuna 
çok üzülüyorlarmış. 

Bir gece bütün hayvanlar ahırda toplanmışlar. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Ahırda toplanan hayvanların çıkardığı sesleri biz 
de çıkaralım mı?

Anlatıcı inekler gibi mööö, koyunlar gibi meee, tavuklar 
gibi gıt gıt gıdaaak, horoz gibi üüüüüüüüüürrrüüü ve arılar 
gibi vız vız vızzz der. Çocuk ise ona eşlik eder.



Çiftçinin iyileşmesi için hepsi sevgiyle bir “Şifalı Macun” hazırlamaya karar ver-
mişler. Arılar bir kovan bal getirmiş. İnekler ve koyunlar sütlerinden, tavuklar 
yumurtalarından eklemiş. Hep birlikte şarkılar söyleyip karıştırmışlar macunu. 
Hazırladıkları macunu çiftçiye götürmüşler. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bal, süt ve yumurta,

Bizim çiftçi çok hasta.

Bal, süt ve yumurta,

İyi gelir hastaya.

Çiftçi hazırladıkları macunu kaşık kaşık, afiyetle yemiş. Masal bu ya, çiftçi ma-
cunu yer yemez eskisinden daha sağlıklı olmuş, gücü yerine gelmiş. Çiftlikteki 
hayvanlar ve çiftçi mutlu mutlu yaşamışlar.

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki çiftçinin başına…

İşitsel Yönerge

Anlatıcı birinci hayali elmayı hart diye ses çıkarak yer. İkinci hayali elmayı  
çocuğa atar ve yakalayıp kendisi gibi hart sesi çıkararak yemesini ister. 
Üçüncü hayali elmayı ise birlikte hikâye kitabı kapağındaki karaktere atarlar 
ve hart sesi çıkarırlar. 

Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.




