
 
 

 

 

 



 
 
 

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: Çilli Horoz şarkısı hatırlatılır.  
  

Hikâye:   
 

Kayıp bir çilli horoz vardı, hatırladınız mı çocuklar? Ümit’in beslediği bu horoz erkenden ötüp 

herkesi uyandırırdı. Hah, işte o horoz kaybolduğunda Ümit çok üzülmüş, her yeri aramış ama horozu 

bulamamıştı. Haydi bakalım, ne olmuş bizim Çilli’ye öğrenelim. 

Günlerden bir gün Şükrü Bey bahçede kuru yaprakları toplarken kamyoneti olan bir adamın 

ona seslendiğini duydu. Kamyonetin arkasında halılar, hatıralık eşyalar, anahtarlıklar, bahçe hortumları, 

hikâye kitapları, halatlar, yani ne ararsanız vardı.  

-Bir ihtiyaç var mıdır? diye sordu satıcı adam. Şükrü Bey, hanımını çağırdı. Ümit ve Hüseyin 

de annesiyle birlikte geldiler. Kamyonetin arkasındakileri incelerken Ümit bilgisayarı için bir hoparlör 

gördü. Kamyonetin sahibi Hacı Bey’den onu çıkarmasını istedi. Hacı Bey kamyonetin arkasına geçip 

kutuları sağa sola çekmeye başladı. O sırada bir de ne görsünler, (ne görmüş olabileceklerini 
sorunuz) onların kayıp Çilli, kamyonetin arkasında bir kafeste yanında birkaç hindiyle birlikte 

durmuyor mu? Çilli de Ümit’i tanıdı ve çırpınmaya başladı. Şükrü Bey satıcıya, 

-Bu horozu nerede buldunuz? diye sordu.  

İşte o dakikadan sonra tüm gizemler bir bir çözülmeye başladı. Meğer Çilli’nin sesinden 

rahatsız olan Hüseyin, zavallı hayvanı uzakta bir yere bırakıp kaçmış. Hacı Bey de Çilli’yi yol kenarında 

bulmuş, satarım diye yanına almış. Hacı Bey Çilli’yi gerçek sahiplerine vermeye hemen razı oldu. Şükrü 

Bey de ihtiyar satıcıdan süslü bir tespih ve yuvarlak bir sehpa aldı.  

Hüseyin’e gelince yaptığı haylazlık için ceza aldı elbette. Cezası ne mi oldu diyorsanız hemen 

söyleyelim: Çilli’nin ve tavuklarla hindilerin bakımı artık Hüseyin’in sorumluluğu oldu.  

Çilli yuvasına döndüğü için çok mutluydu.  

 

  

Hikâye Sonrası: Pekiştirme soruları sorulur.  

   

  
Hikâyedeki Önemli Kelimeler:  
 

Horoz, bahçe, halı, hatıra, anahtarlık, hortum, hikâye, halat, tespih, sehpa, hanım, ihtiyaç, Hüseyin, 

Hacı, hoparlör, ihtiyar, hindi, hayvan, sahip, haylazlık. 
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