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 Cin Ali okuldan ablası ile 

sevine sevine evlerine geldi. 

Annesine sarıldı: 

 -Anneciğim, okulumu çok 

sevdim. Öğretmenimi de sevdim. 

Öğretmen yanaklarımı okşadı. O 

da beni çok sevdi, dedi. 
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Resimlerin altındaki noktalı yerlere resimlerin adını yazınız.  

 

 

 

  
 Cin Ali her gün, sabahleyin 

erkenden kalkıyor, elini yüzünü 

yıkıyor. Okula götüreceği eşya-

ları çantasına koyuyor. Yeme-

ğini yiyor. Bitirince, elini ağzını 

yıkıyor. Sonra çantasını alıp 

okula gidiyor. 
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 Okulda zil çalınca arkadaş-

larıyla düzgünce sıra oluyor. 

Sırasını bozmadan ve sırada 

konuşmadan sınıfına giriyor. 

Sırasına oturuyor. Derse lazım 

olan eşyalarını önüne çıkartıp 

öğretmenin gelmesini bekliyor. 
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 Öğretmen, kapıyı açıp içeri 

girince, ayağa kalkıyorlar. Öğ-

retmen “Günaydın!” deyince 

bütün sınıf hep beraber “Sağol!” 

diyor. Arkasından da “Türküm, 

doğruyum, çalışkanım!” diye 

okul andını söylüyorlar. 
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 Öğretmen Gülşen Hanım, 

her gün birinci dersten önce 

temizlik yoklaması yapıyor. 

 Çocukların ellerine, tırnak-

larına, dişlerine, kulaklarına, 

saçlarına, mendillerine, elbise-

lerinin temizliğine bakıyor. 
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 Cin Ali daima okula temiz 

geliyor. Her pazar günü, tır-

naklarını temizliyor ve banyo 

yapıyor. Mendilini de annesine 

yıkatıp cebine koyuyor. Yakasını 

yıkatıp, ütületiyor. Kulaklarının 

içlerini iyice yıkayıp okula geliyor. 
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  Bir gün öğretmen yoklama 

yaparken: “Ali İpek” diye adını 

okuyunca, Cin Ali parmak kal-

dırdı: “Öğretmenim benim adım 

Ali İpek. Ama bana hep Cin Ali 

derler. Siz de Cin Ali deyin.” dedi. 

Öğretmeni de ona Cin Ali dedi.  



Cin Ali-7    (Cin Ali Okulda) 

 

 

 

 
 

 Babası, Cin Ali okusun diye, 

birçok alfabe, kitap ve ders 

araçları aldı. Bunlardan “Çö-

zümlü Alfabe” ile “Oyunla 

Okuma Öğretimi” adlı araçlar, 

çok hoşuna gitti. Hep onlarla 

oynuyordu. 
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 “Çözümlü Alfabe”nin delikle-

rinden çıkan yazıları, önce ab-

lasına okuyor. Sonra onları 

kaybediyor. Sonra çevirerek tek-

rar bulup okuyor. Alfabenin 

arkasında üç hikâyesi vardı. 

Onları da ablası ile birlikte 

okuya okuya öğrendi. 
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 “Çözümlü Alfabe”den sıkılınca 

“Oyunla Okuma Öğretimi”ni 

alıyor. Bu araç üç renkli tahta-

lardan yapılmış. Üzerinde yazılar 

vardı. Bunlardan ev, adam, tren 

yapıyor, duvar örüyor, sonra 

üzerindeki yazıyı okuyordu. 
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 Akşamları yemekten sonra 

“Oyunla Okuma Öğretimi”nin 

tombala kartlarını getirip evde-

kilere dağıtıyor. “Oyunla Oku-

ma”nın taşlarını da torbaya ko-

yup tombala oynuyorlardı. Cin 

Ali, bu oyunu çok seviyordu. 
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 Cin Ali, bunlarla hem oyna-

dı, hem de oynarken üzerindeki 

yazıları okudu. Onun içinde kısa 

zamanda okumayı öğrendi. Her-

kesten önce okuduğu için, öğ-

retmen kurdeleyi ilk önce ona 

taktı. 
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 Öğretmen kurdeleyi takınca 

arkadaşları Cin Ali’yi alkışladılar.  

 Cin Ali öğretmenine: “Öğret-

menim size ‘Okumayı Öğrendim’ 

adlı şiiri okuyacağım.” dedi. Tah-

tanın önüne çıktı, şiirini okudu. 
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OKUMAYI ÖĞRENDİM 

Sınıfta en güzel yer 

Senin köşen Atatürk. 

Kalbimde en güzel yer, 

Senin yerin Atatürk. 

  İlk yazıyı öğrendim, 

  Seni yazdım Atatürk. 

  Okumayı öğrendim, 

  Sevindin mi Atatürk? 

 Arkadaşları Cin Ali’nin şiirini 

çok beğendiler. Cin Ali’yi de çok 

alkışladılar. 
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 Cin Ali, tahtaya kalkıp yazı 

yazmayı, ders anlatmayı çok 

severdi. Tahtaya yazı yazmaya 

kalkan arkadaşlarının yazılarını 

dikkatle okur, yanlışlarını bulur, 

herkesten önce parmak kaldıra-

rak onların yanlışlarını düzeltirdi. 
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 Teneffüse çıkınca önce tuva-

lete gider. Susamışsa suyunu 

içer. Geri kalan zamanında da 

bahçenin bir kenarında arka-

daşları ile “birdirbir” oyunu oy-

narlar. Zil çalınca oyunu bıra-

kıp sınıflarına koşarlar. 
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 Her hafta cuma günleri be-

den eğitimi dersleri vardı. Bu 

dersi çok seviyorlardı. Bir cuma 

günü bahçeye beden eğitimi 

dersi için çıktılar. Öğretmenleri, 

önce kollarını açtırarak, beden 

hareketleri yaptırdı. 
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 Beden hareketlerinden son-

ra, ‘tazı tavşan’ oyununu oyna-

dılar. Cin Ali tavşan oldu, hal-

kanın ortasına girdi. Bülent tazı 

oldu, halkanın dışına çıktı. Oyu-

nun şarkısını söyledi. Sonra tazı 

tavşanı kovaladı. 
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