
Merhaba Sevgili Çocuklar, 

Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Malzemelerimiz hazır mı bakalım? Biliyor 
musunuz, ben bugün kendimi çok meraklı hissediyorum. Neden mi? Hatırlarsanız bir 
önceki bölümde kuşlar uyumaya gitmiş, bizim dostlarımız da eve dönebilmek için 
halıyı açmışlardı. Her zamanki gibi halının içinden iki kağıt çıkmıştı. Bu kağıtların 
birinde üç defa söylemeleri gereken bir tekerleme diğerinde ise cevaplamaları 
gereken mevsimle ilgili bir soru vardı. Acaba kuşlar evlerine gitmeyi başarabilecekler 
mi? Ben bunu çok merak ediyorum mesela. Sadece bu da değil, sıkı dostlar kuşlara 
yardım edebilecekler mi onu merak ediyorum bir de. Peki ya sizler, tekerlemeyi yazıp 
tekrar edebildiniz mi? Ya bu mevsimde doğadaki değişiklikleri gözlemleyebildiniz mi? 
Biliyorsunuz, dostlarımızın yolculuklarına devam edebilmesi için sizin desteğinize 
ihtiyaçları var. Ben de tekerlemeyi değişik seslerde çalıştım ve çok eğlendim. Birlikte 
de üç kez söylemeye ne dersiniz? Haydi o zaman başlayalım.  

Bu pikap, şu pikap, o pikap 

 

Tekerleme söylemek sizce de çok eğlenceli, değil mi?  

Şimdi de sıra geldi mevsimle ilgili sorunun cevabına. Tipoti, Galima ve Pako kağıtta 
yazılanları okuduğunda ilkbahardı. Evet, şu anda biz de ilkbahar mevsimindeyiz. Ve 
bundan önceki mevsim kıştı. İlkbahar gelince çevremizde neler değişti, siz 
düşündünüz mü? Haydi paylaşın aklınızdan geçenleri. Evet, havalar daha sıcak artık. 
Toprak ve su da ısındı. Böylece doğa uyanmaya, canlanmaya başladı. Ağaçlar çiçek 
açtı. Her yer yemyeşil oldu ve rengârenk çiçeklerle süslendi. Kışın erkenden hava 
kararıyordu ama şimdi gündüzler daha uzun sürüyor, hava daha geç kararıyor. Bazı 
hayvanlar kış uykusundan uyandı. Evet, çok doğru, hangi hayvanlardı peki bunlar? 
Ayı, yılan, kirpi, kurbağa, yarasa, böcekler, sinekler, kertenkele, sincap... Hani bir de 
yazmıştınız ismini, kaplumbağa. Bu hayvanlar kışın uyurlar ve bahar geldiğinde 
uyanırlar, çok doğru. Başka neler değişti? Göçmen kuşlar geri döndü. Kelebekleri mi 
gördünüz? Doğru ya ne güzel havalar ısınınca onlar da geri geldi. Sizin orada 
koyunlar mı yavruladı? Ne güzel değil mi, canlıların çoğalma zamanıdır aynı 
zamanda ilkbahar. Sizin orada da tarlalara tohumlar atılıyor mu şimdilerde? O 
tohumlar büyüyüp meyve ve sebzelere dönüşünce yazın ya da sonbaharda biz onları 
toplayacağız.  

Aaaaaa ne öğrendim şimdi ben? Bazılarınız cevapları bulmuş, tekerlemeyi söylemiş 
de çoktaaannn uçuruvermiş bile Tipoti, Galima ve Pako’ya. Sizin sayenizde onlar da 
erkenden evlerine gidebilmişler ve  güzel bir uyku çekip iyice dinlenmişler. Sabah 
olup uyandıklarına akıllarına bir fikir gelmiş. Tipoti ve Galima hemen parkta 
buluşmuşlar. Sizlerle birlikte hareket etmeyi ve ritim yapmayı düşünmüşler. Sizlere 
teşekkür etmek istiyorlarmış çünkü. Siz ne dersiniz? 

Bunun için ayağa kalkmanız gerekiyormuş. Birlikte önce sağ ayağımızı sonra sol 
ayağımızı güçlü bir şekilde yere vuracak sonra da bir kez alkış yapacakmışız. Şimdi 
birlikte yapacakmışız. Sağ ayak, sol ayak, bir alkış. (Bir süre bu ritim devam edecek.) 



Şimdi sağ ayak, sol ayak, iki alkış. (Birlikte yapılır.) Şimdi ise ikisini arka arkaya 
yapıyormuşuz. 

Sağ ayak 

Sol ayak 

Bir alkış 

Sağ ayak 

Sol ayak 

İki alkış (Ritim bu şekilde bir süre devam ediyor.)  

Çok dikkatli olmamız gerekiyormuş arada çok hızlanacaklar ya da 
yavaşlayacaklarmış. (Örnek yapılabilir.) 

Herkes aynı ritimde hareket etmeye başladı ne güzel. 

Onlar, bu hareketleri sizlerle yaptıkları için çok mutlu olmuşlar ve eğlenmişler. Sizlere 
teşekkür ediyorlarmış. Sizler de eğlendiniz mi? 

Hareketleri bitirdikten sonra ikisi de evlerine dönmüşler. Bir süre sonra 
da  Galimaların evlerinin zili çalmış. Kim gelmiş dersiniz? Tipoti mi dediniz? Hayır, 
başka biri bu. Geleeeen Galima’nın büyükannesiymiş. Çok sevinmiş Galima 
büyükannesini görünce, hemeennn uçan halıyla nasıl maceralar yaşadıklarını 
anlatmış ve böyle bir oyunu başlattığı için büyükannesine çok teşekkür etmiş. 
Ardından, konu hemen kuşların durumuna gelmiş. Galima da Tipoti gibi kuşlara 
yardım edebilmek için ne yapabileceklerini düşünmeden edemiyormuş. O gün 
kahvaltıdan sonra Tipoti ile  Galima, ailelerini ve komşularını bu sorunu nasıl 
çözeceklerini konuşmak için çağırmışlar. Orada, görev paylaşımı yapmaya karar 
vermişler. Kimisi gazeteleri gezerek hem geçmişteki zararlı böceklerin istilasına dair 
haberleri bulacak hem de şu an kuşların yaşadığı sorunu ve kaçmak zorunda 
kaldıklarını anlatacakmış. Kimisi belediye başkanı ve valinin yanına giderek sorunu 
onlara anlatacakmış. Tipoti ve Galima ise Tipoti’nin büyükannesi ve onun gibi 
geçmişte bu sorunu yaşayanlarla görüşeceklermiş. Tipoti’nin büyükannesi uzakta 
oturduğu için bizim sıkı dostlar halı ile gitmeyi düşünüyorlarmış elbette. Halıyı 
açtıklarında iki kâğıt bulmuşlar yine içinde. Birinci kâğıtta bir bilmece varmış. Sıkı 
dostların çok acelesi var ve sizden yardım istiyorlar. Onlar için bu bilmecenin 
cevabını bulup yazmanızı rica ediyorlar. Hazır mısınız, okuyorum bilmeceyi. 

 

Yılın dört evladı. Dördü de birbirinden farklı. Yaz isimlerini kanatlansın halı. 

 

Ne olabilir acaba cevabı? Yılda dört tane olan ne var sizce? Yonca mı? Evet 4 
yapraklısı şans getiriyor ama cevabımız o değil. Kare ve dikdörtgenin de dört kenarı 
ve köşesi var ama onların yılla bir alakası yok ki. Biz bir yılın içinde dört tane olan 



şeyi arıyoruz. Aaa kim mevsimler dedi? Evet, daha yüksek sesle söyler misin lütfen? 
Harika, doğru cevabı bulduk: Mevsimler. Bir yılda dört mevsim var. Birbiri ile kardeş 
dört mevsim. O sebeple bütün mevsimlerin evleri yan yanaymış, biliyor musunuz? 
Evleri de üç odalıymış. Üç odanın üstünde de kocaman bir çatı katı varmış. Bu 
mevsim kardeşler hep beraber çalışmayı sevmedikleri için birer birer çalışırlarmış. 
Biri çalışırken diğerleri evlerinde dinlenirmiş. Ama yaşlandıkça çok çabuk yorulmaya 
başlamışlar. Daha çok dinlenmek istiyorlarmış. Dördü birlikte bu duruma bir çare 
aramışlar. Kardeşlerin en büyüğü olan kış mevsiminin aklına bir çözüm gelmiş. “Eee, 
nasılsa üç odalı evlerimiz var. Hepimiz yanımıza üçer tane yardımcı alabiliriz, biz de 
çatı katında otururuz.” demiş. Diğerlerinin de çok hoşuna gitmiş bu fikir. Haber 
etmişler her yere yardımcı aradıklarını. İş arayan üç kardeş çalmışlar kış mevsiminin 
kapısını bir gün. Bir başka gün bir başka üç kardeş ilkbaharın, diğerleri yazın ve 
sonbaharın. Artık hepsinin yardımcıları varmış ve mevsimler eskisi kadar 
yorulmuyorlarmış. Bu yardımcılara kısaca AY diye sesleniyorlarmış. Ama Ay diye 
seslendiklerinde de hepsi birden dönüyormuş bu kez. O sebeple onların isimlerini 
öğrenip o şekilde seslenmeye karar vermişler.  

Ay, eyvah! Hikâye aklıma gelince unuttum ben bizim sıkı dostların acelesi olduğunu. 
Cevabı gönderelim önce, ben sonra size anlatırım hikâyeyi. Mevsimlerin ismini tekrar 
söylemek isteyen var mı aranızda? Haydi o zaman. Evet kış sonra ilkbahar, yaz ve 
sonra da sonbahar. Hadi bir daha söyleyelim birlikte: Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar. 
Şimdi de yazmak gerek. İstediğiniz malzeme ile mevsimlerden bir tanesinin adını 
yazmanız yeterli. Malzemeleriniz yanınızda yine değil mi? İsterseniz burada hikayeyi 
durdurup yazabilirsiniz. Hazır olduğunuzda hikayeyi tekrar başlatın. Hazır mısınız, 
mevsimlerin isimlerini yazdıysak sözlerimizi söyleyip gönderelim dostlarımıza. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya. 

Teşekkür ediyorlar size! Aa bir dakika efendim! Bir şey mi dedin Tipoti? Aa, ikinci bir 
soru daha varmış. Ay ben onu atlamışım. Tipoti diyor ki bu soruyu cevaplarken 
önünüzdeki malzemeleri kullanabilirmişsiniz yine. Okuyorum şimdi soruyu. 

 

Bir yılda 4 mevsim var demiştiniz. Doğru. Her mevsimde çalışan 3’er tane 
yardımcı ay var. O zaman bir yıl boyunca çalışan kaç tane ay var bulabilir 
misiniz? 

Bir de nedir bu ayların isimleri? 
 

 

İsterseniz burada tekrar durdurabilirsiniz hikayeyi. İşlemin cevabını bulduktan sonra 
da devam edebilirsiniz. Soruyu tekrar okuyorum. (Soru tekrar okunur.) 
Malzemelerinizi kullanarak daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. (Biraz beklenir.) 



Evet sizleri dinliyorum. Bulabildiniz mi kaç tane ay olduğunu? Evet sen, dinliyorum 
seni. 

3 tane kışın, 3 tane ilkbaharın, 3 tane yazın, 3 tane sonbaharın yardımcı ayı var ve 
hepsini topladım. Yani, 

“3+3+3+3=12 yardımcı ay çalışıyor.” diyor. 

Evet doğru. Sonucu bulmuşsun, tebrikler. 

Başka konuşmak isteyen var mı? Bir problemin birden fazla çözüm yolu olabilir. 

Bir arkadaşımız daha konuşmak istiyormuş. 

“Arkadaşımız 4 tane 3’ü yazıp topladı. Toplananlar aynı olduğunda biz bunu kısa 
yoldan yapabiliyoruz. Toplamanın kısa yolu da çarpmadır. Ben de kaç tane üç 
olduğunu saydım. 4 tane 3 vardı. Sonra da 4 ile 3’ü çarptım. Yani, 

“4x3= 12 yardımcı ay çalışıyor.” diyor. 

Evet seninki de doğru. Sen de sonucu bulmuşsun. 

Toplananlar aynı olduğunda istersek uzun uzun toplayarak, istersek kısa yoldan 
çarparak sonucu bulabiliriz. Değil mi? 

Peki, nedir bu 12 yardımcı ayın isimleri, biliyor musunuz? Haydi sayalım birlikte, 
bilmeyen varsa onlar da öğrenir sayemizde: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, 
Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tekrar sayalım. Şimdi 
aylardan istediğiniz bir tanesinin ismini yazabilirsiniz. İsterseniz burada yine hikayeyi 
durdurabilirsiniz. Bitirdiğinizde dönün ama olur mu? Yazdınız mı? Bitirdiğinize göre 
şimdi bu cevapları sözlerimizi söyleyerek arkadaşlarımıza gönderebiliriz. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya. 

İşte havalandı yine halı. Çoktan yola çıktılar bile. El sallıyorlar size ve teşekkür 
ediyorlar. 

Yolda yemek için yanlarına ceviz almışlar. Her biri için torbaya 5’er tane ceviz 
koymuşlar. Sizce bu torbanın içinde kaç tane ceviz vardır? İstediğiniz malzemeleri 
kullanarak bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. 

Yani şöyle Pako için 5 ceviz, Galima için 5 ceviz, Tipoti için 5 ceviz almışlar. 

Evet bir arkadaşımız uzun uzun yapmış 5+5+5=15 ceviz diye bulmuş. 

Diğer arkadaşımız kısa yoldan yapmak istemiş. 3 tane 5 var diye düşünüp 3x5=15 
ceviz diye bulmuş. İkisi de doğru yapmış. Bu 15 cevizi yolda bir güzel yiyerek 
Tipoti’nin büyükannesinin köyüne varmışlar. Orada, o zor yokluk günlerini gören 
herkesle konuşmuşlar. Onlardan şehre gelip bu yaşadıklarını herkese anlatmalarını 



istemişler. Seve seve kabul etmişler onlar da. İlk otobüsle şehre gidip hem valiye ve 
belediye başkanına hem radyo dinleyicilerine hem de gazetecilere anlatmışlar o 
günleri. Şehirdekiler, yaptıkları hatanın farkına varmışlar ve çok üzülmüşler. Artık bu 
şehirde havai fişek gösterileri yapılmayacakmış. Işıkları da kuralına uygun bir şekilde 
yeniden yapacaklarmış. Kuşlar bu duruma çok sevinmişler elbette. Bundan sonra 
yine her yıl oraya geleceklerine, canla başla çalışarak tarlaları zararlı böceklerden 
koruyacaklarına söz vermişler. 

Bizim sıkı dostlar çok yorulmuşlar ama buna değmiş doğrusu. Çok mutlu olmuşlar 
kuş dostlarının geri dönmesine. Okullarında bahar tatili başladığı için biraz 
dinlenebileceklermiş nasıl olsa. Bir gün Tipoti, kütüphanelerindeki kitaplarda ülkeleri 
araştırırken çok ilginç bir bilgiyle karşılaşmış. Çok şaşırmış okuduklarına. Ülkenin 
birinde, çocuklar oyun oynamayı, bilmeceleri, bulmacaları ve şifre çözmeyi çok 
severlermiş. Hal böyle olunca, büyükler çocukları nasıl daha mutlu edebileceklerini 
düşünmüşler. Ülkedeki her yere, her kapıya şifreler koymaya karar vermişler. Yani, 
demişler ki insanlar  bir yere girmek istediğinde jeton ya da para ödeyeceğine, 
sadece kapıdaki şifreyi cevaplasın o yeter. Daha önce hiç böyle bir şey duymadığı 
için Tipoti çok merak etmiş bu ülkeyi. Öğrendiği bu ilginç ülkeyi bir an önce Galima’ya 
anlatmak için Pako’yu da alarak Galimaların evine gitmiş. Okuduğu her şeyi 
Galima’ya tek tek anlatmış. “Vay be! Ne değişikmiş. Bir an önce görmeliyiz bu ülkeyi. 
Adı neymiş?” diye sormuş Galima. Tipoti, “Türkiye” diye cevap vermiş. Bu sırada 
onların konuşmalarına kulak misafiri olan Galima’nın büyükannesi de söze karışmış: 
“Çok ilginçmiş gerçekten. Çok gezdim ama hiç böyle bir ülke duymadım. Ben de 
gelebilirim sizinle” demiş. E büyükanne de onlarla gideceğinden bizimkiler 
ailelerinden kolaylıkla izin alabilmişler ve hazırlıklara başlamışlar. Ertesi sabah güneş 
doğarken kalkmışlar, kahvaltılarını ve son hazırlıklarını yaparak odada buluşmuşlar.  

(Aşağıdaki sayma alıştırması sesli hikayede bulunmamaktadır; hikayenin bu 
kısmında öğrencilerinizle aşağıdaki sayma oyununu oynayabilirsiniz.) 

Galima’nın büyükannnesi, onlardan halının etrafında çember olmalarını istemiş, 
“Önce 40’a kadar saymalıyız.” demiş. “Sayarken  tekrar eden dört hareketimiz 
olacak; bu sayılardan üç tanesini alçak sesle bir tanesini yüksek sesle 
söyleyeceğiz. Unutmuyoruz üçü sessiz biri sesli. Sessizce 1 diyoruz ve sağ 
ayağımızı yavaşça yere vuruyoruz; sessizce 2 dediğimizde sol ayağımızı yavaşça 
yere vuruyoruz; sessizce 3 dediğimizde bir alkış yapıyoruz; yüksek sesle 4 
dediğimizde iki elimizi şıklatıyoruz. Bu şekilde durmadan devam ediyoruz. Yani 5’te 
sağ ayağı yere vur, 6’da sol ayağı yere vur,7’de alkış yap, 8 elleri şıklat ve yüksek 
ses. Bu ritmi öğrendiyseniz şimdi saymaya başlayalım olur mu? Sessizce 1- sağ 
ayak; sessizce iki-sol ayak; sessizce 3-alkış; yüksek sesle 4-elleri şıklat. Sessiz 5-
sağ ayak yere; sessiz 6-sol ayak yere; sessiz 7-alkış ve yüksek sesle 8-elleri 
şıklat.  9-sağ ayak, 10-sol ayak, 11-alkış, 12 yüksek sesle-elleri şıklat. 13,14,15 
sessiz 16 yüksek sesle. 17, 18,19 sessiz 20 elleri şıklat.” (Böyle 40’a kadar devam 
edecek.) İsterseniz daha sonra tekrar ederek 40’a kadar sayabilirsiniz. 

Sayma işlemi bitince... 

 



Halıyı açmışlar ve yine içinde iki tane soru kâğıdı bulmuşlar. Birinci kâğıtta; 

Gitmek istiyorsan Türkiye’ye bilmelisin başkentini. 
 

yazıyormuş. 

Kütüphanedeki kitapta Türkiye’nin başkenti yazmıyormuş maalesef. Siz onlar için 
araştırıp yazar mısınız? Bazı kitaplarınızın arka sayfasında Türkiye haritası olmalı. 
Haritanın üzerinde Türkiye’nin başkentini bulup işaretlerseniz ülkemizi daha kolay 
bulabilirler. Bir sonraki buluşmamız için haritanızı da yanınıza almayı unutmayın 
lütfen. 

Ha, ikinci kâğıtta ise şöyle yazıyormuş; 

 

Benimle uçmak istiyorsan, yazdığım kelimelerin zıt anlamlarını yazmalısın. 
Yazılan kelimeler de şunlarmış; 

az  x 

sıcak  x 

kısa  x 

yaşlı  x 

aydınlık x   

Az kelimesinin zıt anlamının çok olduğunu biliyorlarmış ama sıcak, kısa, yaşlı ve 
aydınlık kelimelerinin zıt anlamlarını bilmiyorlarmış. Siz bunları da öğrenip yazar 
mısınız lütfen? Siz bir sonraki buluşmaya kadar Tipoti, Galima, Pako ve 
büyükanneyle birlikte bu soruları cevaplamaya bakın.  Ben de bu arada size 
hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir sürpriz yumurta tarifi vereyim. Bunu yaparken 
büyüklerinizden yardım almayı sakın unutmayın. 

 

SÜRPRİZ YUMURTA  

Peki, 

Desenli bir şekilde yumurta boyamak ister misiniz? 

Bunun için bir bez parçasının içine soğan kabuklarını yerleştiriyorsunuz.  

Üzerine düzgün bir şekilde maydanoz ya da nane yaprağı koyuyorsunuz. 



Bunların üzerine de beyaz kabuklu yumurtayı yerleştiriyoruz. 

Bezi kapatıp iple bağlıyoruz. 

Sonra suyun içine koyuyoruz ve 20 dakika boyunca kaynatıyoruz. 

Bu sizin kahvaltı için güzel bir sürpriz şimdi :) 

Hem bunu hem diğer yumurta kabuklarını biriktirirmeyi unutmuyoruz. 

LİNK: https://berlin7586.blogspot.com/2018/03/  
 

 

Bir sonraki buluşmamıza kadar kendimize çok iyi bakıyoruz. Görüşmek dileğiyle, 
hoşçakalın. 

 
 


