
 
 

 

 

 



 
 
 

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: Orda Bir Köy Var Uzakta şarkısı dinletilir.  

  

Hikâye:   
 

Öykü, yaz aylarında mutlaka köydeki dedesinin ve ninesinin ziyaretine giderdi. Anne ve babası 

çalışmak zorunda oldukları için, köyde ancak üç, dört gün kalabilirler, sonra Öykü’yü köyde bırakıp 

şehre dönerlerdi. Öykü onları özlüyordu ama dedesi ve ninesiyle vakit geçirmek de keyifliydi. Dedesi 

Ömer Bey çok çalışkan bir adamdı. Sabah erkenden kalkar ördeklere, kazlara yem verir, inekleri 

sağar, bostandan taze sebzeler toplardı. Öykü her sabah dalından yeni koparılmış salatalık ve 

domateslerle kahvaltı etmeye bayılıyordu. Ninesi harika börekler yapıyordu. Bu börekler odun ateşinde 

piştiği için çok lezzetli oluyorlardı. Akşama kadar bahçedeki bitkilerle, hayvanlarla uğraşırken zaman 

çok hızlı geçiyordu. Artık yaz mevsiminin son günleri sayılırdı.  

Cumartesi sabahı Öykü odun ateşinin kokusunu alınca kahvaltıda börek olacağını anladı. 

Hemen mutfaktan bir önlük kapıp dışarıya, tandırın başına çıktı. Ninesi börekleri açmaya başlamıştı bile. 

Öykü, ninesinin yanına oturdu. Onun açtığı hamurların arasına çörek otlu peynir koydu. Dedesiyle 

birlikte bostandan domates ve biber topladı. Kahvaltı masasına örtü serdi. Pişen börekleri ve 

kahvaltılıkları masaya taşıdı. Dedesi, “Öykü sana bir önerim var; arka bahçedeki semiz otlarından 

toplamaya ne dersin? Kahvaltıda çok güzel olur,” deyince Öykü koluna örgü bir sepet takıp arka 

bahçeye geçti. Döndüğünde onu bir sürpriz bekliyordu. (Sürpriz ne olabilir diye sorabilirsiniz) Anne 
ve babası gelmişlerdi. Öykü onları gördüğü için çok mutlu oldu, Annesini öpücüklere boğdu. Babasının 

dizlerine oturdu. Anlaşılan artık köyden ayrılma zamanıydı. Öykü köyü özleyecekti ama şehri, okulunu 

ve öğretmenini de çok özlemişti.  

 

  

Hikâye Sonrası: Pekiştirme soruları sorabilirsiniz.  

   

  
Hikâyedeki Önemli Kelimeler:  
 

Öykü, köy, dört, Ömer, ördek, börek, önlük, çörek, örtü, örgü, öğretmen 
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