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SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE
ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ
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Bir pazar günü Salih ve arkadaşları Ömer, Esra, Selim, Ece 
ve Burcu parkta buluştular. Parkta birçok ağaç vardı ve park çok 
güzeldi. Çocuklar önce biraz yürüdüler. Sonra çimlerin üzerine 
oturdular ve konuştular.
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Ömer:
– Salih, dün ne yaptın? 
Salih:
– Dün çok güzeldi. Annem, babam ve kardeşimle Tabiat ve 

Hayvan Müzesine gittik. Önce bilet aldık, sonra hep birlikte 
içeriye girdik.
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Müzede çeşitli hayvanlar, ağaçlar ve çiçekler vardı. Giriş 
kapısında bir görevli vardı. Görevli çok güler yüzlüydü. Bize 
“Hoş geldiniz.” dedi.  Biz de “Teşekkür ederiz, hoş bulduk.” dedik. 
Sonra görevliye “Müzede hangi hayvanlar var?’’ diye sorduk.
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Görevli, duvardaki listeyi gösterdi. Listeye baktık. Orada 
hayvanların resimleri ve isimleri vardı. Listeyi Demet’e okudum: 
“Yabani hayvanlar; zürafa, aslan, kaplan, fil, zebra, yılan, timsah… 
Evcil hayvanlar; tavşan, kedi, köpek, tavuk, horoz, keçi…”
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Önce zürafaların yanına gittik. O anda zürafadan bir ses 
geldi. Biz çok şaşırdık.
Zürafa:
– Merhaba, ben bir zürafayım. Bizim boyumuz çok uzun. 

Benim boyum 4 metre. Benim yavrumun boyu 2 metre. Biz 
uzun ağaçların yeşil yaprakları ile besleniyoruz. Sıcak havayı 
seviyoruz. 
Zürafalar çok sevimliydi.
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Zürafaların yanında, ikinci bölümde aslanlar vardı. Aslanların 
yanına gittik. Büyük aslan da bizimle konuştu. O da kendini 
tanıttı. “Merhaba çocuklar, bahçemize hoş geldiniz. Ben bir 
aslanım. Diğer hayvanlar bize ‘ormanların kralı’ diyor. Biz et ile 
besleniyoruz ve sıcak havayı çok seviyoruz.” dedi.
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Hayvanlar konuştu. Biz buna çok şaşırdık. 
Salih:
– Anne, bu hayvanlar nasıl konuşuyor? 
Betül Hanım: 
– Çocuklar, bu hayvanlar canlı değil. Bakın, bölümün önünde 

duruyoruz. Işıklar otomatik açılıyor ve hayvanlar konuşuyor.
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Üçüncü bölümde, suyun üzerinde iki tane göz vardı. Hayvanın 
kafası yavaş yavaş dışarı çıktı: “Hey! Beni de tanımak ister 
misiniz? Ben bir timsahım. Biz suyu çok seviyoruz. Hem suda 
hem karada yaşıyoruz. Biz de aslanlar gibi et ile besleniyoruz. 
Çenemiz çok güçlü. Derimiz çok kalın. Benim boyum 3 metre, 
bazı arkadaşlarımın boyu 4 metre.” dedi.
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Sonra yola devam ettik. Sırada yılanlar vardı. Yaklaştık, “tıssssss” 
diye bir ses geldi. “Merhaba çocuklar, ben bir yılanım. Ben de 
sizinle arkadaş olmak istiyorum. Biliyor musunuz? Bizim kulağımız 
yok, sesleri duymuyoruz ancak hissediyoruz. Ayaklarımız ve 
ellerimiz de yok ama hareketlerimiz çok hızlı. Bazı yılanlar 10 
cm bazı yılanlar 10 metre. Bir yılda iki defa deri değiştiriyoruz. 
Yeni derimiz ile daha parlak oluyoruz.” dedi.
Yılanların ayakları yoktu ama yılanlar çok hızlıydı. Buna çok 

şaşırdık.
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Yılanların yanından ayrıldık. Fillerin yanına gittik. Filler gerçekten 
çok büyüktü. Onlar bize hortumu ile selam verdi. Filler de 
bizimle konuştu. “Merhaba, ben bir filim. Biz karadaki en ağır 
canlılarız. Ben 7 bin kiloyum. Bazı arkadaşlarım ise 8 bin kilo. 
Hortumumuz ile nefes alıyoruz, su içiyoruz ve arkadaşlarımızla 
haberleşiyoruz. Bir günde yaklaşık 150 kilo ot yiyoruz ve 40 
litre su içiyoruz. Ailemizle birlikte yaşıyoruz.” dedi.
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Salih: 
– 150 kilo ot mu?
Demet:
– 40 litre su mu?
Demet ve ben çok şaşırdık. Filler gerçekten çok büyük!
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Fil, “Bakın, yan tarafta komşum örümcek var. Gördünüz 
mü?” dedi. Sonra örümceklerin yanına gittik. Bu bölümde farklı 
renklerde örümcekler vardı. Kahverengi bir örümcek, bacaklarını 
oynattı ve konuştu. “Merhaba, ben bir örümceğim. Bizim sekiz 
bacağımız var. Böceklerle besleniyoruz. Çok sağlam ve esnek ağ 
yapıyoruz. Bu ağlar bizim evimiz.” dedi. 
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Burada birçok yabani hayvanla tanıştık. Çıkış kapısının yanında 
“Evcil Hayvanlar” tabelası vardı. Demet’in elini tuttum. “Haydi, 
tavşanlara gidiyoruz.” dedim. Bu bölümü de tek tek gezdik. Evcil 
hayvanların hayatı da bizi çok şaşırttı. Çok yürüdük ve yorulduk. 
Eğlenceli bir gündü.
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Arabada hep birlikte Ali Baba’nın Çiftliği şarkısını söyledik. 
Hayvanların seslerini çıkardık: 
Ali Baba’nın bir çiftliği var
Çiftliğinde kuzuları var
“Meee meee” diye bağırır
Çiftliğinde Ali Baba’nın

Ali Baba’nın bir çiftliği var
Çiftliğinde inekleri var
“Möööö möööö” diye bağırır
Çiftliğinde Ali Baba’nın

Ali Baba’nın bir çiftliği var
Çiftliğinde tavukları var
“Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak” diye bağırır
Çiftliğinde Ali Baba’nın
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Ali Baba’nın bir çiftliği var
Çiftliğinde arıları var
“Vızzz vızzz” diye uçuşur
Çiftliğinde Ali Baba’nın

Ali Baba’nın bir çiftliği var
Çiftliğinde kedileri var
“Miyav miyav” diye bağırır
Çiftliğinde Ali Baba’nın

Ali Baba’nın bir çiftliği var
Çiftliğinde köpekleri var
“Hav hav” diye bağırır
Çiftliğinde Ali Baba’nın

Sonra evimize döndük.
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Salih:
– Arkadaşlar, dün çok güzel bir gündü. Müze ve hayvanlar 

çok ilginçti. Başka bir gün de hep birlikte gidelim. 
Çocuklar:
– Evet, çok iyi olur. 
Salih:
– Tamam, babama söylerim. Yarın konuşuruz. Hep birlikte 

plan yaparız.



Bul
Eglen-
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1. Salih ve ailesi nereye gittiler?

2. Müzede hangi hayvanlar vardı?

3. Salih ve Demet suda hangi hayvanı gördü?

4. Karada yaşayan en ağır hayvan hangisi?

5. Salih ve ailesi  arabada ne yaptılar?

A. Soruları cevapla.
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B. Hangisi evcil hayvan, hangisi yabani hayvan? Yaz.

EVCİL HAYVANLAR

YABANİ HAYVANLAR

Aslan

Fil

Keçi

Yılan

Tavuk

Zürafa

Kaplan

Timsah

Koyun

Ayı

Horoz

İnek
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C. Salih ve babası nereye gidiyor? Yaz.

Düz git. Yolun sonunda sola dön. Trafik ışığında karşıya geç. 
Sola yürü. İlk sokakta sağa dön. Düz git. Yaya geçidinden karşıya 
geç.

İşte orada .................................................................................................. var.

Yaya geçidi Trafik ışığı Kaldırım Salih ve babası
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Ç. Eşleştir ve yaz.

Maymun

Kaplumbağa

Koyun

At

Kurbağa

Deve

Köpek

Kaplan

Kuş

Kelebek

Kedi

Yılan

Zürafa

İnek

Balık

Timsah

Fil
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D. Hangi sözcükleri öğrendin? Yaz.

MÜZEDE
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SALİH HİKÂYE SERİSİ

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

aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa 
hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

SALİH OKULA BAŞLIYOR

SALİH EVDE

SALİH KÖYDE

SALİH’İN BAYRAM ZİYARETİ

SALİH OYUN OYNUYOR

SALİH HASTA

SALİH TABİAT VE HAYVAN MÜZESİNDE

SALİH’İN BİR GÜNÜ

SALİH ÇARŞIDA

SALİH’İN SEYAHAT GÜNLÜĞÜ
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BU KİTAP PIKTES TARAFINDAN 
ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.

PARA İLE SATILAMAZ.

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