
Sadece gözlerimizi ¡sağa-sola™ 
hareket ettirerek görsellerin 
adını söyleyelim.

HIZLI OKUMA
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Sadece gözlerimizi ¡sağa-so-
la™ hareket ettirerek sözcükleri 
okuyalım.

HIZLI OKUMA
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AnAHtAr sOZcUKLer
.. ..

Aşağıdaki sözcüklerle, anlam-
larını eşleştirelim.

Afrika
Afrika'da grup halinde 
yaşayan, etle beslenen 
bir hayvan.

lider
Fındık, fıstık, leblebi gibi 
yemek dışında yenilen 
yiyecekler.

Yeryüzündeki altı büyük 
kara parçasından her 
biri.

mirket

kıta
Dünya üzerinde yer 
alan kıtalardan biri.

kuru yemiş Yol gösteren, liderlik 
yapan, önder.
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GOrseL OKUMA
..

İfadelerin harflerini, uygun 
görsellerin altına yazalım.

Üzüm! Bu karıncaları duyamıyorum ben.A

Lamayı gemiye bindirdiler.B

Karıncalar, seslerini megafonla duyurdu.c

Lama, deveye benzeyen bir hayvandır.D
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Badem! Üzüm!
Birileri buraya bakıyor sanki.

Sanırım maceralarımızı okumak isteyen bir 
ufaklık var orada. 

— Hey ufaklık! Sen bizim maceralarımızı 

mı okumak istiyorsun?

Haydi! Toparlanın. Tanıtım zamanı. Hep be-
raber arka sayfaya geçelim.

İNATÇI LAMA
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ÜZÜM

KAJU

BADEM

— Merhaba Çocuklar!
Ben Kaptan Kaju. Bunlar da arkadaşla-

rım Badem ve Üzüm. Evet doğru bildiniz. 
Bizler birer mirketiz. Üzüm! Söz sende.
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— Teşekkürler Kaptan!
Biz mirketler, Afrika'da yaşarız. Afrika’nın 

bir kıta olduğunu biliyorsunuz. Afrika’da birçok 
hayvan vardır. Bizler de onlardan üç tane-
siyiz. Mirketler olarak iş bölümü yapmayı se-
veriz. Yardımlaşmayı ve yardım etmeyi 

önemseriz. 
— Kaptan, tekrar sendeyiz.
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— Evet, biz üç kişiyiz. 
Grubumuzun adı “Kuruyemiş Kardeşler” 
Ormandakiler, adlarımızdan dolayı bize bu 

adı verdiler. 

Ben Kaju , Kaptan Kaju. Grubun lideriyim. 
Yönetirim, planlarım ve işleri hallederim.

Bu Badem! Güçlü ve kuvvetlidir. Biliyor 
musunuz? O, pek düşünmez. Genelde kas gücüne 
güvenir. Kendisi halter ve güreşle ilgilenir. 

Bu da Üzüm. Az önce onunla da tanışmıştınız. 
Grubumuzun bilgi makinesidir. Her şeyi bilir. 
Araştırır, okur, öğrenir. 

Peki biz ne yaparız? Bunu ilerleyen 

sayfalarda öğreneceksiniz.

KAJU, ÜZÜM VE BADEM

KURUYEMİŞ
KARDEŞLER 
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KURUYEMİŞ KARDEŞLER

bir avuç kuru yemiş, sorunları çözermiş.

Sorunun
 mu var?

Sıkıntın m
ı var?

MİŞ MİŞ LER

Derdin mi var?

Problemin mi var?
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O zaman ilk maceramızı okumaya hazır 

mısınız? Haydi başlayalım öyleyse.
İki gün önceydi. Bir grup karınca yanımıza 

geldi. Bir dertleri vardı. Uykusuzlardı. Yorgun 
görünüyorlardı.

Üzüm! Bu karıncaları duyamıyorum ben.  
Ne diyorlar acaba?
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Üzüm, bir çare bulmakta gecikmedi.
Bir megafon!

Bir avuç kuru yemiş 
karşılığında karıncalarla 
anlaştık. 
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Şimdi yardım 
zamanı... 
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Durum ciddiydi. Karıncalar bir lama yüzün-
den yuvalarına giremiyordu. Fakat bir sorun 
vardı. Lama nasıl bir hayvandı? Üzüm, söz 
sende...

Lama, deveye benzeyen bir hayvandır. 
Güney Amerika kıtasında yaşar. En önemli 
özelliği ise...
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Burada Badem söze girdi: 
— Tamam Üzüm! Daha fazla söze gerek 

yok. Bu işi ben hallederim. 

— Madem çözüm buldun o zaman gidelim 
Badem. Haydi karıncalar! Badem, sorununuzu 
çözecekmiş.
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— Hey! Hemen kalk oradan! Yoksa seni 

zorla kaldıracağım. Bana zor kullandırtma. 
Sana diyorum uyuşuk hayvan! Şimdi beşten 
geriye doğru sayacağım. Sıfır dediğimde kalkmış 
olmalısın. Beş, dört, üç, iki...

Badem, sayması bitmeden yüzünde bir ıslaklık 
hissetti.

Lamalar, bir tehdit hissettikleri 
anda karşı tarafa tükürerek ken- 
dilerini savunurlar.
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Niçin kimse bu hayvanın sinirlendiğinde tü-
kürdüğünü söylemedi?

Sözümü bitirmeme izin 
vermedin ki Badem!
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Lama ile konuştum. Güney Amerika’ya 
gitmek isterken yanlışlıkla Afrika’ya gelmiş. 

Bizim yuvanın karşısındaki ağaç, ona 

memleketini hatırlatıyormuş. Kimse kusura 
bakmasın ama olduğu yerden kalkamazmış. 

İş yine bana düşüyordu. Yani Kaptan 
Kaju’ya. Hemen karıncaları yanıma çağırdım. Bu 
işi onlar olmadan çözemezdim. Karıncalar 
teklifimi hemen kabul ettiler. Nasıl etmesinler? 
Yoksa yuvalarına giremeyecekler. 

Hep beraber gece olmasını bekledik. Lama 
derin bir uykuya dalmalıydı.

Ee ee ee... Uyusun da büyüsün Laamaa.
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Gece olduğunda bütün karıncalar hazırdı.  
Hep birlikte lamanın altına girdiler. Biliyor-
sunuz karıncalar çok güçlüdür. Ama ne kadar 
güçlü olursanız olun birlikte hareket etmelisiniz. 
Çünkü birlikten kuvvet doğar. 

Üzüm, kitabın mesajını verme zamanı. 

Teşekkürler Üzüm.

Bir elin
nesi var,
iki elin 
sesi var.
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Nerede kalmıştık? Hah! Hatırladım. Bizim 

karıncalar, yuvaları için birlik oldular. 
Lama uykudayken onu taşıdılar. Nereye mi? 

Tabii ki Güney Amerika'ya, ailesinin yanına 
giden bir gemiye.
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Sabah olduğunda Lama şaşkındı. Önce 
kızdı. Sonra yaşadığı yere gideceğini öğrenince 
çok mutlu oldu. 

Sanırım bize teşekkür bile etmiştir. 

Teşekkürler
Kuruyemiş
Kardeşler
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