
 
 

 

 

 



 
 
 

Kıymetli Öğretmenlerimiz, 
Önümüzde yorucu bir süreç var. Bu süreci bir nebze de olsa kolaylaştırmak adına, daha önceki 

yıllarda denediğim ve sosyal platformlarda sizlerle paylaştığım, deneyenlerden de olumlu dönüşler 

aldığım “Harfleri Hikâyeler ile Öğrenme Yöntemi” hakkında, birinci sınıf öğretmenlerimizden toplu bir 

kaynak talebi almaktaydım.  

Funda’nın Harf Hikâyeleri Kitapçığı bu amaçla hazırlanmıştır. Metinlerin tamamının tüm 

hakları şahsıma ait olup metinler yazarından izinsiz başka kaynakta kullanılamaz. 

           

                 

 

 

 

 

 

Harf  Hikâyeleri Nasıl Kullanılır? 
 

Yeni bir harfin öğretimine başlarken, basit olay örgüleri olan, kahraman, yer ve zaman 

olgularının dar tutulduğu harf hikâyelerinden faydalanmak için şu yolun izlenmesini tavsiye 

ediyorum: 

 

1. Harf verilmeden önce önerilen ön hazırlık aşamasının gerçekleştirilmesi,  

2. Harf hikâyesinin öğrencilere okunması; hatta daha etkili şekliyle drama 

edilerek anlatılması, 

3. Hikâye sonrası için önerilen pekiştirme sorularının sorulması ya da 

etkinliklerin yaptırılması, 

4. Öğrencilerden hikâyeyi canlandırmalarının istenmesi,  

5. Hikâyedeki önemli kelimelerin hissettirilmesi, yazdırılabileceklerimizin 

yazdırılması, 

6. Harfin söylenişi ve yazımı aşamasına geçilmesi.  
 

Kıymetli Öğretmenlerimiz, 

Drama çalışmaları etkili öğrenmenin gerçekleşmesini kolaylaştırır. Birden fazla duyu 

organını harekete geçirir ve öğrencilerde toplum karşısında konuşma becerisini geliştirir. 

Hikâyeyi drama yoluyla aktaran öğrenci, kendi düşüncelerini de hareketle ifade ettiğinden 

çocuğun hayal gücü gelişir.  Bu nedenle öğrencinin doğaçlama yapmasına izin verilmeli ve 

kendi yorumunu katması desteklenmelidir. Önerilen boyama etkinliklerini kitapçığımızın sonunda 

bulabilirsiniz. İsterseniz tam sayfa isterseniz yarım sayfa olarak çoğaltabilirsiniz. Önerile n tüm 

şarkılara internette (Youtube) ulaşabilirsiniz. 

 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ön Hazırlık: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler görseli çoğaltılır. 

  

Hikâye:   
 Biliyorum beklediniz. Ne yaptı acaba bu cüceler, dediniz. O halde dinleyiniz.  

Cuma günü gelince madenci cüceler, kazmalarını, küreklerini alıp işlerinin başına geçmişler. 

Çalışmayı çok sevdikleri için pazar gününe kadar çalışıp tüm işlerini bitirmişler. Çıkardıkları madeni 

satıp para kazanmışlar. Sizce kazandıkları parayla ne yapmışlar? 
   Orman pazarına alışverişine gitmişler. Yemek için pırasa, pilav için pirinç, salata için havuç ve 

turp almışlar. Kahvaltı için de peynir ve zeytin. Doktor: 

-Peçete almayı unutma Uykucu, demiş. Uykucu esneye esneye pazarcıya para verip pembe ve 

mavi renkli peçeteler almış. Kendisine de sarı çoraplar… 

   Kulübeye dönüp yemek yapmaya başlamışlar. Şapşal: 

- Keşke Pamuk burada olsaydı, o ne güzel yemekler yapardı. Biz yemek yapmayı 

beceremiyoruz ki! demiş üzüntüyle.  

  Huysuz homurdanmaya başlamış yine:  

   -Kim pabuçlarını paspasa silmeden girdi içeriye? Kim bu perdeleri açık bıraktı?  

   Doktor, Huysuz’ un böyle her şeye söyleniyor olmasına çok üzülmüş. Hemen cep telefonunu 

çıkarıp Pamuk Prenses’ i aramış, ona Huysuz’ un yine aksileştiğini anlatmış. A, cep telefonu dedim, iyi 

mi? Masallarda hiç elektrikli aletler olmuyordu değil mi? Bu seferlik bizim masalımızda olsun. 

   Pamuk Prenses ve Prens, Huysuz’ u sakinleştirmek için hemen cücelerin evine gelmişler. Akşam 

yemeğinde onlara misafir olmuşlar. Gelirken aldıkları portakalları soyup birlikte yemişler. Mutlu, 

gülümsüyormuş.  

   -Ne olur sık sık ziyaretimize gelin, bakın herkes benim kadar mutlu, demiş prensle prensese. 

Pencerenin önündeki koltuğun o taraftan bir ses duyulmuş.  

   -Horrrrr, horrrr! 

   Uykucunun yine uyuyakalmasına herkes, Huysuz bile kahkahalarla gülmüş. O kadar çok 

gülmüşler ki sesleri cadının kulağına kadar gitmiş. Yaptıklarına pişman olan ve yapayalnız kalan cadı; 

   -İyilik her zaman kazanıyor. Keşke ben de onlarla yaşasaydım, demiş.  

Masalın devamında belki cadı da onlara katılır, iyiliği seçer ve cücelerin yemeklerini o yapar. 

Neden olmasın, devamını çocuklar anlatsın.  

  

Hikâye Sonrası: Çoğaltılan görsel boyanır.  

    
Hikâyedeki Önemli Kelimeler:  
Pazar, para, pırasa, pirinç, pilav, turp, peynir, peçete, çorap, Şapşal, Pamuk, prens, prenses, 

pabuç, paspas, perde, cep telefonu, portakal, pencere 
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4. Grup 



 
 
 

Masalın adını yazalım.  

……………………………………………………………………ve……………………………………………………………………………………….. 
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