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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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DÖRT MEVSİM DÖRT KUŞ
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir ormanda yaşayan dört küçük kuş varmış. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Kuşlar gibi ötüşelim mi?

Anlatıcı kuş gibi cikler ve çocuk ona eşlik 
eder.

Bu kuşlardan biri beyaz, biri yeşil, biri sarı, biri de 
turuncuymuş. Dört arkadaş kuş, en çok saklambaç 
oynamayı severmiş.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Yeşil, sarı, turuncu, beyaz.

Saklambaç, saklambaç!

Sonbahar, kış,

İlkbahar, yaz.

Saklambaç, saklambaç!

Beyaz kuş kar gibi bembeyazmış. Kışın kar yağdığında 
karların arasına saklanınca arkadaşları onu arar arar 
bulamazlarmış.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Beyaz kuş neredeymiş, 
birlikte bulalım mı?

Yeşil kuş çimenler gibi yemyeşilmiş. İlkbaharda yeşeren ağaçların yeşil yaprak-
ları arasına saklanınca arkadaşları onu arar arar bulamazlarmış.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Yeşil kuş neredeymiş, 
birlikte bulalım mı?

Sarı kuş güneş gibi sapsarıymış. Yaz gelince 
sarı papatyaların arasına saklanınca arkadaş-
ları onu arar arar bulamazlarmış.

Sarı kuş güneş gibi sapsarıymış. Yaz gelince 
sarı papatyaların arasına saklanınca arkadaş
ları onu arar arar bulamazlarmış.



Görsel Yönerge

Anlatıcı: Beyaz kuş neredeymiş, 
birlikte bulalım mı?

Turuncu kuş sonbahar yaprakları gibi tupturun-
cuymuş. Sonbaharda dökülen yaprakların arası-
na saklanıp horrr-pişşş diye horul horul uyur-
muş. Arkadaşları onu arar arar bulamazlarmış.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Turuncu kuş nerede 
uyuyormuş, birlikte bulalım mı?

Bir gün bir avcı gelmiş. Kuşları yakalamak istemiş. Kuşlar gitmiş, saklanmış. 
Kimsecikler bulamamış. Avcı eli boş geri dönmüş. Kuşlar saklandıkları yerden 
çıkmışlar ve hep birlikte şarkı söyleyerek ormanın üstünde uçuşmuşlar.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Yeşil, sarı, turuncu, beyaz.

Saklambaç, saklambaç!

Sonbahar, kış,

İlkbahar, yaz.

Saklambaç, saklambaç!

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki kuşların 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.
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BALIKLI GÖL
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir ormanın ortasında bir balıklı göl varmış. Balıklı gölde kırmızı 
balıklar yaşarmış. Kırmızı yüzgeçlerini ve kırmızı kuyruklarını hızlı hızlı sallar, bir 
o yana bir bu yana yüzer dururlarmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Kırmızı balıklar gibi kuyruğumuzu 
sallayıp, glup glup diyelim mi?

Anlatıcı iki elini birleştirip balık gibi iki sal-
lar ve glup glup ses çıkarır. Çocuk ise ona 
eşlik eder.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Gölde kaç tane kırmızı balık var-
mış, sayalım mı? 

Anlatıcı ve çocuk birlikte balıkları sayarlar.

Kırmızı balıkların görevi bu gölü temiz tutmakmış. O yüzden gölün suyu ter-
temizmiş. Bütün balıklar gölün dibinde mutlu mutlu yüzer, horrr-pişşş diye 
horul horul uyurlarmış. Ormanda yaşayan hayvanlar bu temiz gölün kenarında 
piknik yaparmış. 

Bir gün gölün kenarına kocaman ve gürültülü bir çöp kamyonu gelmiş. Şehir-
den topladığı bütün çöpleri göle dökmüş ve oradan uzaklaşmış. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Çer çöp ve pislikler,

Saçılmışlar her yere.

Konserveler, iplikler,

Hiç yakışmaz bu göle.

Balıklar bu duruma çok mu çok üzülmüşler. Hepsi bir araya gelmişler. Bir çö-
züm düşünmüşler. Hep birlikte kuyruklarını sallamaya başlamışlar.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Kırmızı balıklar gibi kuyruğumuzu 
sallayıp foş foş diye ses çıkaralım mı?

Anlatıcı iki elini birbirine birleştirip balık 
gibi sallar. Çocuk ise ona eşlik eder. 



Göl dalgalanmaya başlamış, dalgalar büyümüş, 
büyümüş, büyümüş ve dalgalar çöpleri kenara 
itmiş. 

Ormandaki hayvanlar da yardım etmişler balıkla-
ra. Çöpleri alıp toplamışlar. 

Göl tekrar eskisi gibi tertemiz olmuş. Hayvanlar 
eskisi gibi gölün kenarında oturup, ayaklarıyla şıp 
şıp yaparak eğlenmişler. 

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, 
biri masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki kırmızı balıkların 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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KİRPİNİN DİKENLERİ
PEK BİR SİVRİ

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur 
saman içinde, uzak ülkelerin birinde büyük bir çift-
likte yaşayan tavuklar ve kuzular varmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Tavuklar ve kuzular gibi hep bera-
ber ses çıkaralım mı? 

Anlatıcı tavuk gibi gıt gıt gıdaaak ve kuzu 
gibi meeee meee sesi çıkarır. Çocuk ise 
ona eşlik eder. 

Bu çiftliğe bir gün misafir bir kirpicik gelmiş. Kirpiciğin karnı çok açmış. Gurul 
gurul gurulduyormuş. 

Acaba bir kirpi ne yermiş, kimsecikler bilememiş. Bu yüzden de çiftlikteki hay-
vanlar hemen kirpiyle kendi yemeklerini paylaşmışlar. Kuzular en sevdikleri 
çimenlerden, elmalardan ve armutlardan getirmişler. Tavuklar yemeye doya-
madıkları mısırlardan, buğdaylardan ikram etmişler. Kirpi bu işe çok sevinmiş. 
Hiç yemek seçmemiş ve hepsini karnı doyana, göbeği şişene kadar yemiş. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Her sayfada kirpinin bavulunu 
gösterebilir misin?

Uzun yoldan gelen kirpicik çok yorulduğunu hissetmiş. Biraz yatıp dinlenme-
liymiş. Kuzular ağılda yatmasını istemiş, tavuklar kümeste misafir etmek iste-
miş. Kirpiciğin ise tek istediği şey bir an önce uyumakmış. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Kirpiciğin dikenleri,

Pek bir sivri, sivri.

Bir ileri, bir geri,

Seni gidi, seni gidi ah kirpi!

Önce tavuklarla birlikte kümese gitmiş. Sıcacık yumurtaların yanına kıvrılmış. 
Sağa dönmüş, sola dönmüş. Aa o da ne?! Yumurtalar kirpinin dikenleri batınca 
çatlayıvermiş. Meğer kümes, bir kirpinin uyuması için hiç rahat bir yer değilmiş. 



Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Kirpiciğin dikenleri,

Pek bir sivri, sivri.

Bir ileri, bir geri,

Seni gidi, seni gidi ah kirpi!

Sonra kirpi, kuzularla birlikte ağıla gitmiş. Sıcacık samanların arasına kıvrılmış. 
Sağa dönmüş, sola dönmüş. Aa o da ne?! Dikenlerine samanlar dolanmış. Bir türlü 
uyuyamamış. Meğer ağıl, bir kirpinin uyuması için hiç rahat bir yer değilmiş. 

Tavuklar ve kuzular kirpinin çiftlikte rahat rahat 
uyuyacağı bir yer aramaya başlamışlar. Sonra ar-
kalarına bir bakmışlar ki kirpicik yorgunluktan bir 
kayanın dibine kıvrılmış, mışıl mışıl uyuyormuş. 
Horrr-pişşş... 

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düş-
müş. Biri masalı anlatana, biri masalı dinleyen ço-
cuklara, biri de masaldaki kirpiciğin 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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EVİNİ ARAYAN SOLUCAN
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir ormanda yaşayan bir anne solucan ve bir yavru solucan var-
mış. Anne solucan hızlı hızlı, kıvrıla kıvrıla ilerler, yavru solucan ise yavaş yavaş, 
kıvrıla kıvrıla ilerlermiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Biz de anne ve yavru solucan gibi 
parmaklarımızı kıvıralım mı? 

Anlatıcı önce iki elinin işaret parmaklarını kıvırır 
sonra da serçe parmaklarını kıvırır. Çocuk ise 
ona eşlik eder.

Yavru solucan çok unutkanmış. Bu yüzden hep yolunu kaybedermiş. Bir gün 
aklına harika bir fikir gelmiş. Ormanda kaybolmadan evinin yolunu bulmak için 
ağaçların diplerine, kayaların üstüne yolu gösteren işaretler çizmiş. Evinin yo-
lunu artık şarkı söyleye söyleye, şaşırmadan bulabiliyormuş.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bak sağa, bak sola.
Az gitmiş, uz gitmiş
Dere tepe düz gitmiş.
Az gitmiş, uz gitmiş
Yuvasına ulaşmış.
Annesine sarılmış.
Kucağına yerleşmiş.
Öpüp de koklamış.

Böylece solucan artık hiç kaybolmuyormuş. Günlerde bir gün gök gürlemiş, 
şimşek çakmış, rüzgâr esmiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Birlikte rüzgâr sesi çıkaralım mı?

Anlatıcı vuuuuuuu diye üfler ve çocuk ona 
eşlik eder.

Ve yağmur yağmaya başlamış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Yağmur nasıl yağmış acaba? Bizde 
yağmur sesi çıkaralım mı?

Anlatıcı önce yavaş, sonra hızlı alkış ya-
parak yağmuru hızlandırır. Çocuk ise ona 
eşlik eder.



Solucan yağmur yağarken kocaman bir yaprağın al-
tına saklanmış. Yağmur dininceye kadar horrr-pişşş 
diye horul horul uyumaya başlamış. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Birlikte solucan gibi horlayalım mı?

Yağmur dinince saklandığı yerden çıkmış ama o da ne! Ağaçların diplerine, ka-
yaların üstüne çizdiği bütün okları yağmur silivermiş. Ormanın ortasında kay-
bolan zavallı solucan başlamış ağlamaya!

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Birlikte solucan gibi ağlayalım 
mı? Önce sessiz sessiz ağlayalım. Ve şimdi 
daha yüksek sesle ağlayalım.

Anlatıcı önce sessiz sonra da yüksek sesle 
ağlar gibi yapar. Çocuk ise ona eşlik eder.

İşte tam o sırada burnuna misss gibi annesinin yaptığı çamur çorbası kokusu 
gelmesin mi! Yavru solucan kokuyu takip ederek ağaçların dibinden, kayaların 
üstünden geçip evine doğru ilerlemeye başlamış. Ve şarkısını tekrarlamış.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Bak sağa, bak sola.
Az gitmiş, uz gitmiş
Dere tepe düz gitmiş.
Az gitmiş, uz gitmiş
Yuvasına ulaşmış.
Annesine sarılmış.
Kucağına yerleşmiş.
Öpüp de koklamış.

En sonunda evini bulmuş. Annesiyle kucaklaşmış. Çamur çorbasını karnı doya-
na, göbeği şişene kadar içmiş bitirmiş. 
Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki yavru solucanın 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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BU YILAN PEK KIVRAK
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir ormanda yaşayan bir yılan varmış. Bu yılan ormanın en uzun 
yılanıymış. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Yılan nasıl ses çıkarıyormuş?

Anlatıcı tıssssssss diye yılan sesi çıkarır ve 
çocuk ona eşlik eder.

Boyu o kadar uzun, o kadar uzunmuş ki bir ağaç 
kadarmış. Hatta boyu o kadar uzunmuş ki bir ev 
kadarmış. Bu yılan pek kıvrakmış. Her şekle gire-
biliyormuş. Mesela bazen bir ağaç kovuğuna sığı-
yormuş, bazen de bir ağacın gövdesini sarıyormuş. 

Kıvrak olduğu için sevinirmiş amaaaa elleri ve 
ayakları olmadığı için de çok üzülürmüş. Ayakları 
olmadığı için hoplayıp zıplayamaz; elleri olmadığı 
için parmak şıklatamaz ve alkış tutamazmış.

Günlerden bir gün orman halkı bir dans yarışma-
sı düzenlemeye karar vermişler. Yılan bu işe pek 
üzülmüş. Hoplayıp zıplamadan, parmak şıklata-
madan, alkış tutamadan dans edemezmiş ki…

Yarışmaya başka hangi hayvanlar katılacakmış bi-
liyor musun? 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Birlikte tahmin edelim mi?

Anlatıcı maymun gibi uuuaaauuuaaa sesini çıkarır ve “Bu bir kedi mi?” 
diye sorar. Başını iki yana sallayarak bunun yanlış cevap olduğunu vur-
gular. Çocukta merak uyandırarak doğru cevabı vermesi için teşvik 
eder. “Evet, evet bu bir maymun” der ve devam eder.

Anlatıcı kuş gibi cik cik cik sesini çıkarır ve “Bu bir köpek mi?” diye 
sorar. Başını iki yana sallayarak bunun yanlış cevap olduğunu vurgu-
lar. Çocukta merak uyandırarak doğru cevabı vermesi için teşvik eder. 
“Evet, evet bu bir kuş der” ve devam eder.

Anlatıcı kurbağa gibi vırraaak vırrraaaak sesini çıkarır ve “Bu bir tavuk 
mu?” diye sorar. Başını iki yana sallayarak bunun yanlış cevap oldu-
ğunu vurgular. Çocukta merak uyandırarak doğru cevabı vermesi için 
teşvik eder. “Evet, evet bu bir kurbağa” der ve devam eder.

Ormanda yarışma olacağını duyan hayvanlar sevinç içinde 
dans etmeye başlamışlar. 

ğunu vurgular. Çocukta merak uyandırarak doğru cevabı vermesi için 

 diye yılan sesi çıkarır ve 



Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Maymunlar bir sağa, bir sola sallanmış.

Kuşlar bir ileri, bir geri uçuvermiş.

Kurbağalar hop aşağı, hop yukarı zıplamış. 

Diğer hayvanlar şak şak şak alkışlamış.

Yönerge

Anlatıcı tekerlemeyi söylerken bir yandan 
da kollarıyla maymun gibi sağa-sola, kuşlar 
gibi ileri-geri, kurbağalar gibi aşağı-yukarı 
hareketleri yapar ve sonra 3 kez alkışlar. 
Bunu 2-3 kez tekrarlar. 

Yılan da bu yarışmaya katılmak istemiş ama ne yapacağına bir türlü karar vere-
memiş. O gece horrr-pişşş diye horul horul uyurken, rüyasında aklına harika 
bir fikir gelmiş. Şekil dansı yapacakmış. Uzun ve esnek olduğu için her şekle 
girebiliyormuş. 

Ertesi gün ilk dansı o yapmış. 
Önce bir daire olmuş. 
Sonra bir üçgen. 
Sonra bir kare şekline bürünmüş.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Parmağınla yılanın oluşturduğu 
şekillerin üstünden geçebilir misin?

Gecenin sonunda bütün hayvanlar yılanın dansına 
hayran olmuşlar. Hep birlikte yılanı alkışlamışlar. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Hep beraber yılanı alkışlayalım mı?

Anlatıcı alkışlar ve çocuk ona eşlik eder. 

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düş-
müş. Biri masalı anlatana, biri masalı dinleyen çocuk-
lara, biri de masaldaki yılanın 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 tekerlemeyi söylerken bir yandan 
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SIKI SIKI SARILALIM MI 
ARKADAŞIM?

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir çiftlikte yaşayan üç küçük köpek yavrusu varmış. Birinin adı 
Benekli, birinin adı Saçaklı, birinin adı Alaca’ymış. Benekli köpeğin gözleri pek 
iyi görmezmiş. Saçaklı köpeğin kulakları pek iyi duymazmış. Alaca köpeğin bur-
nu pek iyi koku almazmış.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Benekli, Saçaklı ve Alaca ne yapa-
mazmış?

Anlatıcı önce Benekli pek iyi görmezmiş 
deyip elleri ile gözlerini kapatır. Saçaklı 
pek iyi duymazmış deyip kulaklarını kapa-
tır. Alaca pek iyi koku almazmış deyip bur-
nunu tıkar. Çocuk ise ona eşlik eder.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Görmek, duymak ve koklamak,

Üçü hep bir arada.

Benekli, Saçaklı, Alaca,

Üç arkadaş yan yana.

Bu üç arkadaş bir gün çok acıkmışlar. Kemikli bahçeye gidip karınlarını do-
yurmak üzere yola çıkmışlar. Önce gökkuşağı tüneline girecek, sonra gürültü 
mağarasını geçecek ve kemikli bahçeye gideceklermiş.

Az gitmişler, uz gitmişler önce gökkuşağı tüneline gelmişler. Bu tünelde kırmızı 
koca delikler varmış. Deliklere düşmeden tüneli bitirmeleri gerekiyormuş. Ama 
zavallı Benekli’nin gözleri pek iyi görmediği için kırmızı bir deliğe düşebilirmiş. Ar-
kadaşları Saçaklı ve Alaca, Benekli’ye yardım edip deliklerin yerlerini bir bir göster-
mişler. Böylece üç yavru köpek hep birlikte gökkuşağı tünelini geçmişler.

Şimdi sıra gürültü mağarasındaymış. Gürültü mağarasında horrr-pişşş diye 
horul horul uyuyan yarasalar yaşarmış. Horul horul uyuyan yarasaları uyandır-
madan mağarayı geçmeleri gerekiyormuş. Ama zavallı Saçaklı’nın kulakları iyi 
duymadığı için horultuların nerelerden geldiğini anlamayıp yarasaları uyandı-
rabilirmiş. rabilirmiş. 



İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Birlikte yarasa gibi horlayalım mı? 

Anlatıcı hooor der, çocuk ise pişşş diyerek 
ona eşlik eder.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Mağarada uyuyan kaç yarasa 
varmış acaba? Birlikte sayalım mı?

Benekli ile Alaca, Saçaklı’ya yardım etmişler. Sessiz sessiz birlikte geçmişler 
gürültü mağarasını. 

Sonunda kemikli bahçeye gelmişler. Benekli ve Saçaklı toprağın altında saklı 
kemikleri koklayarak bulup afiyetle yemeye başlamışlar. Ama zavallı Alaca’nın 
burnu iyi koku almadığından hiç kemik bulamamış. Arkadaşları Benekli ve Sa-
çaklı bunu fark edip kemiklerini Alaca ile paylaşmışlar. 

Benekli, Saçaklı ve Alaca karınları doyana, göbekleri şişene kadar yemişler. 
Sonra da sıkı sıkı sarılıp hep arkadaş kalmaya söz vermişler. 

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Görmek, duymak ve koklamak,

Üçü hep bir arada.

Benekli, Saçaklı, Alaca,

Üç arkadaş yan yana.

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki yavru köpeklerin 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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ÜÇ KÜÇÜK ÖRDEK YAVRUSU
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde büyük bir çiftlikte yaşayan bir anne ördek ve üç küçük yavru ördek 
varmış. Anne ördek paytak paytak ayakları ile kocaman kocaman adımlar 
atarmış. Yavru ördekler paytak paytak ayakları ile küçücük küçücük adımlar 
atarlarmış. Anne ördek VAAAK VAAAKK VAKK dermiş. Yavru ördekler ise vak 
vak vak vak derlermiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Anne ördek ve yavru ördekler gibi 
vaaakkklayalım mı?

Anlatıcı ve çocuk vaklar.

Anne ördek her sabah uyanır ve üç küçük yavru ördeği-
ne kahvaltı hazırlarmış. 

Yavru ördekler kahvaltı yaparken anne ördek onlara 
şöyle dermiş:

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Hapur hupur yiyelim, (Yemek yeme hareketi yapılır.)

Yemeğimizi bitirelim. (Karın gösterilir.)

Hemencecik güçlenelim, (Pazu gösterilir.)

Göle atlayıp yüzelim. (Kollarla kulaç atma hareketi 
gösterilir.)

Hapur hupur, hapur hupur, hapur hupur!

Gel zaman, git zaman yavrular büyümüş. Anne 
ördek, göle götürüp yüzmeyi öğretmek için üç 
yavru ördeğini alıp yola koyulmuş. Anne ördek 
göle yaklaşınca bir, iki, üç demiş ve hop diye 
sıçramış, şlop diye atlamış. Üç yavru ördek 
korkmuş önce.

Birinci yavru ördek ayağını sokmuş suya ve 
“Bu su çok soğuk amaaa…” demiş annesine.

İkinci yavru ördek gölde horrr-pişşş diye horul horul uyuyan kurbağayı gör-
müş. Korkup geri çekilmiş. Üçüncü yavru ördek, “Ben yüzme bilmiyorum ki!” 
demiş.



Görsel Yönerge

Anlatıcı: Uyuyan kurbağa nerede acaba? 
Birlikte bulalım mı?

Anlatıcı, çocuğun kurbağayı bulup eliyle 
göstermesi için yönlendirir. 

Anne ördek yavrularına sırtına binmelerini söylemiş. Yavru ördekler bir bir bin-
mişler annelerinin sırtına ve gölde gezinmeye başlamışlar. O sırada yavru ör-
dekler gölün içindeki vıraklayan yeşil kurbağaları ve kırmızı balıkları görmüşler. 
Su çok güzel ve eğlenceli gözüküyormuş. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Gölün içinde kaç tane kırmızı 
balık var? Birlikte sayalım mı? 

Bir süre sonra en cesur ördek atlamış suya. Onu gören diğerleri de sırayla gir-
mişler göle. Üç küçük ördekcik suda yüzmeye, dalmaya, zıplamaya, sıçramaya 
başlamışlar. Ve bundan böyle her gün üç küçük ördek gölde mutlu mutlu oy-
namışlar. 

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki yavru ördeklerin 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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EN GÜZEL HEDİYE 
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde, büyük bir ormanda yaşayan bir anne ayı ve bir yavru ayı varmış. Ko-
caman kahverengi anne ayı GIIIRRRR dermiş, küçük kahverengi yavru ayı ise 
gırrrrrrr dermiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Anne ayı ve yavru ayı gibi ses 
çıkaralım mı?
Anlatıcı gırrrlar ve çocuk ona eşlik eder.

Bir gün yavru ayı, annesine bir sürpriz yapmaya 
karar vermiş. Düşünmüş, taşınmış biraz da kaşın-
mış ve harika bir fikir bulmuş. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Yavru ayının yanında kaç tane arı 
var? Birlikte sayalım mı?

Annesinin yanına gitmiş ama annesi horul horul uyuyormuş. Horrr-pişşş... 
Ama küçük ayının kâğıt ve boyaya ihtiyacı varmış. Anne ayı renk renk boyaları 
ve kâğıdı yavru ayıya uzatınca yavru ayı,

“Teşekkür ederim anneciğim.” demiş.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Anneciğim teşekkür ederim,

Seni pek çok severim.

Resmini bitiren yavru ayı, annesinden bu defa da 
simli yıldızlar istemiş. Anne ayı simli yıldızları yav-
ru ayıya uzatınca yavru ayı,

“Teşekkür ederim anneciğim.” demiş.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Anneciğim teşekkür ederim,

Seni pek çok severim.

Bir dakika değil, iki dakika değil, üç dakika değil, beş dakika değil tam on daki-
ka harıl harıl uğraşıp çalıştıktan sonra “İşte şimdi tamam!“ demiş. 



Görsel Yönerge

Anlatıcı: İki elimizin başparmağını göstere-
rek “İŞTE, ŞİMDİ TAMAM!” işareti yapa-
lım mı?

Anlatıcı işareti yapar ve çocuk ona eşlik 
eder.

Annesi merakla gelmiş. Elinde çizdiği resmi, yü-
zünde parıltılı yapıştırmalar ve boyalarla yavru ayı 
çok tatlı gözüküyormuş. Tıpkı bir hediye paketi 
gibi! Yavru ayı sürprizini annesine uzatmış. Kâğı-
dın üzerinde yıldızlı, simli yapıştırmalar ve boya 
kalemleriyle yapılmış harika bir resim varmış. 
Anne ayı bu resmi çok beğenmiş. 

“Teşekkür ederim yavru ayı.” demiş ve birbirlerine sarılmışlar.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Yavrucuğum teşekkür ederim,

Seni pek çok severim.

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

Annesi merakla gelmiş. Elinde çizdiği resmi, yü
zünde parıltılı yapıştırmalar ve boyalarla yavru ayı 
çok tatlı gözüküyormuş. Tıpkı bir hediye paketi 
gibi! Yavru ayı sürprizini annesine uzatmış. Kâğı
dın üzerinde yıldızlı, simli yapıştırmalar ve boya 
kalemleriyle yapılmış harika bir resim varmış. 
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KARINCA KARARINCA
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir zamanlar 
bir çayırda onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce değil, on binlerce karınca ya-
şarmış.

Karıncalar çok çalışkanmış. Bütün gün harıl harıl çalı-
şır, yuvalarına buldukları yiyecek kırıntılarını taşırlar-
mış. Bazen çocukların yediği ekmeklerden yere düşen 
kırıntılar, bazen ise türlü türlü meyve kabukları onlar 
için ziyafete dönüşürmüş. 

Ne zaman bir ekmek kırıntısı ya da bir meyve kabuğu 
bir karıncaya ağır gelirse, diğer karıncalar yardıma ko-
şar, birlikte yuvalarına taşırlarmış. 

Karıncalar yardımlaşarak iş yaptıklarında şu tekerle-
meyi söylerlermiş.

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Hadi el ele tutuşalım! 

Anlatıcı ve çocuk el ele tutuşurlar.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Çek çek,

Tutuşalım.

Sıkı sıkı,

El ele,

Bir o yana, 

Bir bu yana,

Haydi haydi hoppa!

Günlerden bir gün yağmur yağmaya başlamış. Önce damla damla yağmış sonra 
hızlanmış. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Ellerimizle yere önce yavaş sonra 
hızlı vurarak yağmuru yağdıralım mı?

Anlatıcı elleriyle önce yavaş sonra hızlı 
hızlı yere vurur. Çocuk ise ona eşlik eder.



O kadar çok yağmur yağmış, o kadar çok yağmur yağmış ki zavallı karıncaların 
yuvası yağmur suları ile dolmuş. Dereler taşmış her yeri sel almış. 

Karıncalar suya kapılmamak için buldukları dallara ve yapraklara tutunmuşlar. 
Suyun üstünde bir sürü dal, yaprak ve bir sürü karınca, bir o yana bir bu yana 
savruluyorlarmış. Karıncalar birden hep beraber tekerlemelerini söylemeye ve 
birbirlerine tutunmaya başlamışlar.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Çek çek,

Tutuşalım.

Sıkı sıkı,

El ele,

Bir o yana, 

Bir bu yana,

Haydi haydi hoppa!

En sonunda tüm karıncalar ve üzerinde durdukları dallar ve yapraklar bir araya 
toplanmış. Karıncalar yardımlaşarak zar zor karaya ulaşmış. Yağmur hızlı yağar-
ken yavaşlamaya başlamış. Yavaşlamış ve durmuş.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Burada kaç tane karınca varmış, 
birlikte sayalım mı?

Çalışkan karıncalar gece gündüz demeden çalışmış ve kendilerine yeni bir yuva 
yapmışlar. Yeni yuvalarında o gece horrr-pişşş diye horul horul uyumuşlar.

Masal burada bitmiş. Gökten üç kırmızı elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
masalı dinleyen çocuklara, biri de masaldaki karıncaların 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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BİR İKİ ÜÇ HOP!
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak ülkelerin 
birinde siyah penguenlerin yaşadığı bir buz dağı varmış. Penguenler simsiyah-
mış. Buz dağı ise bembeyazmış.

Görsel Yönerge

Anlatıcı: En komik penguen sence hangisi? 
Gösterir misin?

Penguenler her sabah erkenden uyanır, buz dağının en tepesine çıkarmış. Bir, 
iki, üç der göbeklerinin üstünde aşağı kayarlarmış. Anne penguenler BİR, İKİ, 
ÜÇ (kalın sesle) diye sayarmış. Yavru penguenler bir, iki, üç (ince sesle) diye sa-
yarmış. 

İşitsel Yönerge

Anlatıcı: Biz de anne ve yavru penguenler 
gibi sayalım mı?

Anlatıcı ve çocuk birlikte sayarlar.

Günlerden bir gün penguenler yine erkenden kalkmış ve buz dağının tepesine 
çıkmışlar. Ama o da nee!

Gece çıkan fırtınada saklanacak yer bulamayan kuşlar, yorgun yorgun tepeye 
konmuşlar. Hem deeeee onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce kuş varmış te-
pede. Penguenler çok sevdikleri buz dağının tepesine çıkamamışlar.

En yaşlı penguen kuşların yanına gitmiş.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Neden neden uçmuyorsunuz?

Neden neden duruyorsunuz?

Karnımız çok acıktı.

Hiç gücümüz kalmadı, kalmadı.

Karnımızı doyurduk,

Hemen yola koyulduk.

Kuşlar uçtu pır pır pır!

Penguenler atladı hop hop hop!



Görsel Yönerge

Anlatıcı: Yaşlı pengueni bulup karnına 
dokunalım mı?

En yaşlı penguen bunun üzerine düşünmüş, taşınmış ve bir karar vermiş. Bü-
tün penguenleri toplamış. Penguenler hep beraber bir, iki, üç hooooop diye 
denize atlamışlar. Denizin altında yüzüp onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce 
balık yakalayıp kuşların karınlarını doyurmuşlar.

Kuşlar önce afiyetle yemişler balıklarını. Güçleri yerine gelince de teşekkür 
edip bulutlara doğru uçmuşlar.

Tekerleme
Anlatıcı ve çocuk tekerlemeyi birlikte söyler.

Karnımızı doyurduk,

Hemen yola koyulduk. 

Görsel Yönerge

Anlatıcı: Penguenler gibi kuşlara el 
sallayalım mı?

Bembeyaz tepenin simsiyah penguenleri güneşin altında güneşlenmek için 
uzanıp hep beraber horrr-pişşş diye horul horul uyumuş, sonra da eskisi gibi 
tepeye çıkıp bir, iki, üç hooopp diye tepeden kayıp denize atlamaya devam 
etmişler. 

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




