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Her gün,
“www.isagulec.com.tr” adresine
bilgisayar, tablet ya da telefonla
girerek o güne ait videodaki egzersizleri
yaptıktan sonra o günün hikayesini okuyun.
Örneğin 1, 2, 3. günün videolarındaki
egzersizleri yaptıktan sonra 1, 2, 3. gün
okumanız gereken hikayeyi yani Yavru
Ördek Paydak hikayesini okumalısınız;
4, 5, 6. günün videolarındaki egzersizleri
yaptıktan sonra 4, 5, 6. gün okumanız
gereken hikayeyi yani Paytak ve Annesi
Mutfakta hikayesini okumalısınız. Altmış
gün tamamlanıncaya kadar diğer
günlerde de aynı şekilde
devam etmelisiniz.

www.isagulec.com.tr
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HİKAYELER

www.isagulec.com.tr

“Çocuklar; her gün videolardaki egzersizleri yaptıktan

sonra o günün hikayesini bu kitaptan okumayı unutmayın!”
17

1.

GÜN

2.

GÜN

3.

GÜN

GÜN

5.

GÜN

6.

GÜN

AŞAĞIDAKİ HİKAYEYİ HER GÜN İKİŞER KEZ OKUYUN.

AŞAĞIDAKİ HİKAYEYİ HER GÜN İKİŞER KEZ OKUYUN.

Yavru Ördek Paytak

PAYTAK VE ANNESİ
MUTFAKTA

Güzel Orman’ın kenarında suyu çok temiz olan
bir dere vardı. Bu derede yavru bir ördek ile
annesi yaşıyordu. Bu yavru ördeğin adı Paytak
idi. Paytak hem yüzmeyi çok sevdiği için, hem
de serinlemek için her gün derede yüzüyordu.
Paytak, yüzerken annesinin peşinden hiç
ayrılmıyor, yüzmenin püf noktalarını
annesinden öğreniyordu.
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4.

Yavru ördek Paytak, mutfakta yemek pişiren
annesine önce yemek hazırlıklarında yardım
etti. Sonra mutfaktaki bulaşıkları bulaşık
makinesine yerleştirdi.
Daha sonra da birlikte mutfaktan
salona gidip çizgi film izlediler.
Annesi de Paytak gibi çizgi film izlemeyi
çok seviyordu.
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Onun şarkıları dere kenarındaki evlerden
bile duyuluyor. İnsanlar onun sesinden
hiç rahatsız olmuyor.
Kurbağaların hatta ördeklerin ve
kuşların sesleri dahi hoşlarına gidiyor.
Dinlemekten her zaman keyif alıyorlar.

7.

GÜN

8.

GÜN

9.

GÜN

AŞAĞIDAKİ HİKAYEYİ HER GÜN İKİŞER KEZ OKUYUN.

Şarkı Söylemeyİ
Seven Vakvak
Vakvak kurbağa, Paytak’ın en sevdiği
arkadaşlarından biri.
Vakvak kurbağa şarkı söylemeyi çok seviyor.
Sık sık deredeki nilüfer
yapraklarının üzerine çıkıp şarkılar
söylüyor ve eğleniyor.
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Bebek çimenlerin üzerinde bir o yana bir bu
yana yuvarlanırken dedesi de onu izliyordu.
Bu ağacın altında vakit çok çabuk geçiyordu.
Dedesi bebeği çok seviyordu. Sık sık bu
derenin kenarındaki koca ağacın altına
bebekle birlikte geliyorlar ve
orada birlikte vakit geçiriyorlardı.
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Çİmlerde
Yuvarlanan Bebek
Bir gün Paytak ile Vakvak kurbağa dere
kenarındaki ağacın altında bir bebek gördüler.
Bebek dere kenarındaki
çimenlerin üzerinde yuvarlanıyordu.
Bebeğin yanında annesi yoktu.
Kim vardı biliyor musunuz? Dedesi vardı.
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uzanmış bebek ve dedesine bakıyormuş.
Bebek ile dedesi uzun uzun Paytak’ı izlemişler.
Bebek, Paytak’ı çok sevmiş. Paytak suyun
üzerinde çok güzel yüzüyormuş.
Bebek ve dedesi dere kenarındaki bu ağacın
altına geldikleri için çok mutlu olmuşlar.
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BEBEK VE DEDESİ
Bebek ve dedesi, dere kenarındaki koca
ağacın altına gelmişler. Onların geldiğini
Paytak ile Vakvak kurbağa görmüş. Bebek ve
dedesi sadece derede yüzen Paytak’ı
görmüşler, Vakvak kurbağayı ise görmemişler.
Vakvak Kurbağa, bir nilüfer yaprağının üstüne
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kenarına gittiler. Halil o gün akşama kadar
kardeşiyle dere kenarındaki ağacın altında
oyunlar oynadı, kardeşini eğlendirdi; dedesi ise
gözünü onlardan hiç ayırmadı.
Üçü de çok eğlendiler.
Halil ve kardeşi eğlenceli oyunlar oynarken
derede yaşayan Vakvak kurbağa, Paytak ve su
kaplumbağası Tostos, onları izlediler
izlerken de çok eğlenmişlerdi.
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BEBEK VE
ABİSİ ÇOK EĞLENİYOR
Dere kenarındaki evde yaşayan bebeğin bir de
abisi vardı. Onun adı Halil idi. Halil bir gün
annesine yardım etmek istedi. Annesi ondan
dedesinin yanında durup bebeğe
göz kulak olmasını istedi.
Dedesi, bebek ve Halil üçü birlikte yine dere

26

27

19.

GÜN

20.

GÜN

21.

GÜN

AŞAĞIDAKİ HİKAYEYİ HER GÜN İKİŞER KEZ OKUYUN.

Sevİmlİ Kedİ Öcük İle
Sevİmlİ Ördek Paytak

ne görsün! Güzel bir orman ve ormanın
kenarından geçen tertemiz bir dere.
Dereye iyice yaklaştı ve derede yüzen Paytak’ı
gördü. Paytak’a “Merhaba küçük ördek,
nasılsın?” diye seslendi.
Paytak ilk defa gördüğü Öcük’e baktı,
“Merhaba!” diye cevap verdi.
Öcük, Paytak’a “Benim adım Öcük, seninki ne?”
diyerek tanışmak istedi.
Paytak da “Benim adım Paytak.” dedi.
Öcük, başkalarıyla selamlaşmanın ve
tanışmanın güzel bir davranış olduğunu bildiği
için bu sevimli küçük ördekle tanışmak istemişti.
İkisi de bu tanışmadan dolayı çok memnun
oldular, o günden sonra Öcük, Paytak’ın en iyi
arkadaşlarından biri oldu.

Bir gün sevimli kedi Öcük, dışarı çıkıp etrafta
gezinmek için Selin’den izin istedi.
Çünkü etrafta neler var neler yok,
diye çok merak ediyordu.
Selin ona izin verdi. Öcük, tepenin arkasına
doğru ilerledi. Tepenin arkasında bir de
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Paytak, başını yukarı doğru uzatıp kuşlara
seslenerek “Hey, arkadaşlar!
Merhaba, nasılsınız?” dedi.
Paytak karşılaştığı herkese selam veriyordu.
Çünkü annesi ve babası ona selamlaşmanın, hal
hatır sormanın çok iyi bir davranış olduğunu
söylemişti. Paytak bunu öğrendiği günden
itibaren derede veya dere kenarında karşılaştığı
tüm hayvanlara hatta insanlara bile selam
veriyordu. Gerçi insanlar onun selam verdiğini
anlamıyor, kendi aralarında “Bakın ördek ne
güzel sesler çıkarıyor.” diye konuşuyorlardı.
O yine de her zaman
herkese selam veriyordu.

Selamlaşmak
Çok İyİ Bİr Davranıştır.
Paytak dere kenarındaki ağaçlarda cıvıl cıvıl
öten kuşlara baktı. Onlar ağacın en yüksek
yerlerine konmuşlar, kendi aralarında bir
şeyler konuşuyorlardı. Paytak onları görüyor,
seslerini bir cıvıltı halinde duyuyor ama ne
konuştuklarını onca gürültü
arasında duyamıyordu.
30
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Misafirler gelince hep birlikte sofraya oturuldu.
Paytak ve ailesi, anne leyleğin yaptığı yemeklere,
tatlılara bayıldı. Paytak’ın annesi, anne leylekten
bazı yemeklerin ve tatlıların tarifini aldı. Çünkü o
yemekleri ve tatlıları çok sevmişlerdi. O gün
Paytak, leylek ailesinin çocuklarıyla tanıştı.
Leylek ailesinin büyük oğlunun adı Alaca idi. Alaca
ile Paytak o akşam birlikte oyunlar oynadılar.
Alaca, tüm oyuncaklarını Paytak ile paylaştı,
hiçbirini kıskanmadı. Çünkü Alaca kıskançlığın
kötü, paylaşmanın ise iyi bir davranış
olduğunu biliyordu.
Bunu Alaca’ya Paytak söylemişti.
Paytak ise öğretmeninden öğrenmişti.

Akıllı Leylek Alaca
İle Paytak
Leylek ailesinin reisi baba leylek, Paytak’ı her
gün derede oyun oynarken görüyor
ve onu çok seviyordu.
Bir gün baba leylek ve eşi, Paytak ve ailesini
yemeğe davet ettiler. Anne leylek o akşam için
türlü türlü yemekler, tatlılar hazırladı.
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Paytak’ın İyİ Kalplİ
Annesi

Sarı Tavuk’un çocukları çok küçük olduğu
için onlar da hasta anneleri için
yemek yapamıyorlardı.
Sarı Tavuk’un hasta olduğunu duyan “Paytak’ın
annesi” hemen Sarı Tavuk ve ailesi için türlü türlü
yemekler hazırladı. Henüz akşam olmadan
Paytak’ın da yardımıyla tüm yemekleri Sarı Tavuk
ve ailesinin yaşadığı kümese taşıdılar. Bu
yemekleri gören Sarı Tavuk ve ailesi çok mutlu
oldu. Hepsi sıcacık olan yemeklerden bol bol
yediler. Yemekler çok lezzetliydiler. Sarı Tavuk o
akşam çok iyi beslendiği için hemencecik iyileşti.
Paytak, annesinin melek gibi iyi kalpli biri
olduğunu bir kez daha gördü.
Bu yüzden de her zamanki gibi
annesiyle gurur duyuyordu.

Paytak’ın annesi çok iyi kalpli ve yardımsever
bir ördekti. Onların yaşadığı derenin yanındaki
evin bahçesindeki kümeste Sarı Tavuk ve ailesi
yaşıyordu. Bir gün Sarı Tavuk çok hasta oldu.
Sarı Tavuk, eşi ve çocukları için yemek
yapamayacak kadar çok hasta idi.
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ortam iyi gelir de başımın ağrısı geçer.” demiş ve
dere kenarındaki otların arasına uzanmış. Tam da
bu sırada onun çok yakınında olan Vakvak
Kurbağa şarkı söylemeye başlamış.
Vakvak Kurbağa Tostos’un hasta olduğunu ve
otların arasında dinlendiğini bilmiyormuş.
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Başı Ağrıyan Tostos
Vakvak Kurbağa dere kenarındaki bitkilerin
gölgesinde veya nilüfer yapraklarının üzerinde
oturup etrafı seyretmeyi, etrafı seyrederken vırak
vırak diye şarkılar söylemeyi çok seviyormuş.
Vakvak Kurbağa’nın yaşadığı derede bir de su
kaplumbağası ve ailesi yaşarlarmış. Su
kaplumbağasının adı Tostos imiş.
Bir gün Tostos’un başı çok ağrıyormuş. Bu yüzden
çocuklarına “Sevgili yavrularım, bugün başım çok
ağrıyor, sessiz sessiz dere kenarındaki ıslak otların
arasında kafamı dinlemek istiyorum. Belki sessiz
36

Tostos’un yavruları hemen koşup Vakvak
Kurbağa’nın yanına gitmiş, ona ıslak otların
arasındaki annelerini işaret edip “Annemiz çok
hasta, onun başı ağrıyor, acaba biraz uzağa gidip
şarkılarını orada söyleyebilir misin?” demişler.
Vakvak Kurbağa herkese karşı çok saygılı kibar
birisi olduğu için şarkı söylemeyi hemen kesmiş ve
hatta çevredeki diğer hayvanların yanına gidip
onlara Tostos’un başının ağrıdığını, bu yüzden
gürültü etmemelerini rica etmiş. Onlar da gün
boyunca hiç gürültü etmemişler,
bilmeden gürültü eden olursa hemen onu uyarıp
sessizliği sağlamışlar.
Birkaç saat sessiz sessiz ıslak otların arasında
dinlenen Tostos iyileşivermiş.
Daha sonra da anlayışlı davrandıkları için
tüm komşularına çok teşekkür etmiş.
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