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Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5’inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

“Aslı Hikâye Serisi”nin her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığı 
“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 

(PIKTES)”ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa 
hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

Genel Yayın Numarası  ................................................................................................................................ : 7705
Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizi Numarası  ............................................................................................ : 1714

Millî Eğitim Bakanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.11.2021 gün ve E-76198665-825.01-
35894 156 sayılı yazısı ile dizi-yayın numaraları verilmiştir.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla “Suriyeli Çocukların Türk 
Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)” sorumluluğu altındadır ve Avrupa 

Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

BU KİTAP PIKTES TARAFINDAN 
ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.
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Bugün cuma. Ders hayat bilgisi. Öğrenciler, öğretmeni 
dikkatle dinliyorlar. 

Öğretmen:

– Çocuklar, dersimize bir şarkıyla başlıyoruz. Önce şarkıyı 
dinleyelim sonra birlikte söyleyelim. 

Roya:

– Öğretmenim, şarkının adı ne?

Öğretmen:

– Şarkının adı “Mevsimler”. 

Öğretmen şarkıyı başlattı. 
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Bir yılda dört mevsim var.

Sonbaharda sarı olur yapraklar.

En soğuk mevsim kış, kar yağar.

Çocuklar kar topu oynar.

İlkbaharda yağmur yağar.

Ağaçlarda çiçekler açar.

Yaz mevsiminde tatil başlar.

Çok sıcak olur havalar.
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Öğretmen ve öğrenciler şarkıyı dinlediler. 
Sonra hep birlikte bu şarkıyı söylediler. 
Şarkı söylemek onların hoşuna gitti. 
Şarkıdan sonra öğretmen, öğrencilere 
“Çocuklar, en çok hangi mevsimi 
seviyorsunuz?” diye sordu. Öğrenciler 
düşüncelerini söyledi. 
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Öğretmenim, ben en çok kış 
mevsimini seviyorum. Çünkü 

abimle kar topu oynuyoruz ve 
kardan adam yapıyoruz.

Ben en çok ilkbahar mevsimini 
seviyorum. Çünkü bu mevsimde 

hava ısınmaya başlıyor. Her yerde 
çiçekler açıyor.

Arkadaşlar, sonbahar 
mevsiminde hava rüzgârlı ve 
yağmurlu oluyor. Bu yüzden 

ben en çok sonbahar mevsimini 
seviyorum.
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Ben de en çok yaz mevsimini
seviyorum. Çünkü bu mevsimde
hava sıcak oluyor ve denizde

yüzüyorum.

Ben en çok yaz 
mevsimini seviyorum. Dedem ve 
ninem köyde yaşıyor. Yaz tatilinde 
onları ziyaret ediyoruz. Onlara 
bahçe işlerinde yardım ediyoruz.
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Öğretmen dersin sonunda şunları söyledi:

– Çocuklar, hepiniz mevsimleri çok güzel öğrendiniz. Şimdi 
hafta sonu için size bir çalışma veriyorum. Lütfen, not alın. 

Öğretmen, dolabı açtı. Dolaptan bir karton çıkardı. Kartonu 
öğrencilere gösterdi ve çalışmayı anlattı: 

– Bir kartona mevsimlerle ilgili resim yapın. Bu resimde 
yaprak, çiçek, pamuk gibi malzemeler kullanabilirsiniz. 

Özge parmak kaldırdı: 

– Öğretmenim, resimde başka hangi malzemeleri kullanabiliriz?
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Öğretmen: 

– Bu sizin resminiz. Çevrenizdeki malzemeleri kullanabilirsiniz.

Kadir:

– Öğretmenim, resmimizi ne zaman getirelim?

Öğretmen:

– Resimleri pazartesi günü getirin. Onları birlikte sınıf panosuna 
asalım. 

Öğrenciler:

– Tamam öğretmenim. Bu çok güzel bir çalışma olacak.
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Akşam yemeğinden sonra Aslı ve ailesi salonda sohbet etti. 
Aslı hayat bilgisi dersini ve resim çalışmasını ailesine anlattı. 

Mete:

– Sen resim yapmayı çok seversin. Bu çok güzel bir çalışma. 

Aslı:

– Evet abi. Bence de bu çok güzel bir çalışma.

Zaman hızlı geçti. Sohbet çok güzeldi ama Aslı ’ nın uykusu 
geldi. O, ailesine “İyi geceler.” dedi. Odasına gitti ve hemen 
uyudu.
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Aslı erkenden uyandı. Elini, yüzünü yıkadı ve mutfağa gitti. 
Annesi, babası ve abisi oradaydı. Hep birlikte kahvaltı ettiler. 
Kahvaltıdan sonra abi ve kardeş odalarını topladılar. Önce 
annelerine ve babalarına ev işlerinde yardım ettiler. Sonra 
birlikte alışverişe çıktılar. Bakkala, manava, kasaba ve kırtasiyeye 
gittiler. Kırtasiyeden Aslı’nın resim çalışması için malzemeler 
aldılar. Daha sonra lokantaya gittiler. Öğle yemeği yediler. 
Annesi lokantada kaldı. Baba ve çocuklar eve geldiler.
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Onlar eve geldikten sonra alışveriş malzemelerini yerlerine 
koydular. Aslı, kırtasiye poşetini aldı ve odasına koşa koşa gitti. 
Malzemeleri çıkardı ve masasının üstüne dizdi. Onlara baktı ve 
heyecanla “Boya kalemlerim nerede?” dedi. Poşete bir kez daha 
baktı ve poşette bir yırtık gördü.

Boya kalemlerini aramak için bahçeye çıktı. Bahçede Pati ’yi 
gördü. Pati’nin ağzında boya kalemlerinin kutusu vardı. Aslı, 
Pati’ye “Boya kalemlerimi bulmuşsun Pati! Teşekkür ederim.” dedi.
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Aslı odasına gitti. Resim malzemelerini hazırladı. Masanın 
üstüne kartonu koydu. Kalem ve cetvelle kartonu dört eşit 
parçaya ayırdı. Aslı resmini düşündü ve hayal etmeye başladı. 
Onun hayalinde mevsim sonbahardı. Aslı ’ nın üzerinde sarı bir 
yağmurluk, elinde bir şemsiye vardı. Ağaçların yaprakları ve 
çimenler sarıydı. Yerde de sarı yapraklar vardı. Hava rüzgârlı 
ve biraz soğuktu.
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Aslı sonra kış mevsimini hayal etti. Aslı’nın hayalinde 
üzerinde kalın bir mont, ayağında çizme, boynunda atkı, 
başında bere, elinde eldiven vardı. Her yer bembeyazdı. 
Aslı’nın yanında bir kardan adam vardı. Aslı şöyle düşündü:

“Kış mevsiminde hava çok soğuk oluyor. Babam haklıymış. 
Kedi ve köpeklerin yuvaları onları koruyacak.” 

Bu düşünceyle babasına tekrar teşekkür etmek istedi.
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Aslı mevsimleri hayal etmeye devam etti. Şimdi mevsim 
ilkbahar. Aslı ’nın hayalinde elbisesi ince ve uzun kolluydu. 
Ağaçların dallarında kuşlar vardı. Kuşların sesini dinlemek 
güzeldi. Gökyüzü masmaviydi. Hava güneşli, hafif rüzgârlı 
ve ılıktı. 
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Aslı yaz mevsimini hayal etti. Aslı ’ nın hayalinde üzerinde 
turuncu tişört ve gri pantolon vardı. Ayağında da terlik vardı. 
Hava açık ve sıcaktı. Bahçe çok güzeldi. Kuşların sesini dinledi. 
Çiçekleri kokladı. Çiçeklerin üzerindeki kelebekleri seyretti. 
Pati ile oynadı. Bahçede kayısı ve kiraz ağaçları vardı. Kayısı 
ağacının altına oturdu. ‘‘Mevsimler’’ şarkısını söylemeye başladı. 
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Aslı bir ses duydu. Bu, abisinin sesiydi: 
– Aslı! 
Şimdi de annesinin sesini duydu: 
– Aslı, beni duyuyor musun? 
Aslı sesleri duydu ve kapıya doğru baktı. Annesi ve abisi odanın 
kapısındaydı.  
Mete:
– Aslı, resmini tamamladın mı? 
Aslı: 
– Evet, tamamladım. 
Aslı resmini annesine ve abisine gösterdi. Onlar resmi çok 
beğendiler. 
Mete:
– Ben de uzayla ilgili bir araştırma yaptım. Haydi, gidelim ve 
ona bakalım.
Onlar Mete’nin odasına doğru yürüdüler. Aslı, “Acaba uzayda 
mevsimler var mı?” diye düşündü.
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Aslı çalışma masasına oturdu. Günlüğünü açtı. Sonra yazmaya 
başladı.

Sevgili Günlük,

Biliyorsun, dün hayat bilgisi dersinde mevsimleri öğrendik ve 
bir şarkı dinledik. Öğretmenimiz bizden bir resim yapmamızı 
istedi. 

Sonra ne mi oldu? Anlatıyorum…
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OKUMA ÖNCESİOKUMA ÖNCESİ

1. Eşleştir ve boya.
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OKUMA SIRASIOKUMA SIRASI

2. Sen en çok hangi mevsimi seviyorsun? İşaretle ve 
anlat. 

İlkbahar

Sonbahar

Yaz

Kış
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OKUMA SONRASIOKUMA SONRASI

3. Oku ve tamamla.

Bugün neler yaptın? Haydi, sen de yaz.

Sevgili Günlük,
Biliyorsun, dün hayat bil-
gisi dersinde mevsimleri 
öğrendik ve bir şarkı din-
ledik. Öğretmenimiz biz-
den bir resim yapmamızı 
istedi. 
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4. Hangisi farklı? Bul ve işaretle.
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Sonbahar

5. Haydi, oynayın. 

Harflerden yeni kelimeler bul. 
Bu kelimeleri yaz.

Kış

K :
I :
Ş	 :

kazak

Yaz

Y :
A :
Z :

İlkbahar

İ	 :
L :
K :
B :
A :
H :
A :
R :

isim

S :
O :
N :
B :
A :
H :
A :
R :

Sınıf iki gruba ayrılır. Bir gruba kış ve sonbahar mevsimleri 
diğer gruba ilkbahar ve yaz mevsimleri verilir. Öğrenciler-
den mevsim adlarının harfleri ile yeni kelimeler bulması 
istenir. 

AçıklamaAçıklama
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