
Anne işe 
gidiyor

Michaela Küpper   Anna Karina Birkenstock

Anne işe 
gidiyor



Anne işe gidiyor
Michaela Küpper’den bir hikâye

Anna Karina Birkenstock’un çizdiği resimlerle

Bu kitabın sahibi:



Bugün büyük bir gün! Güneş Işığı çocuk yuvası çikolata 
fabrikasını gezecek. 
Çocukların hepsi çok seviniyor, özellikle de İsabella ve Elias. 
Çünkü anneleri kısa bir süre önce çikolata fabrikasında 
çalışmaya başladı ve şimdi annelerini ziyaret edebilecekler!

Tüm çocuklar hazırlanıyor. 
Eğitmen Jörg, çocuklara giyinirken 
yardım ediyor. “Spor ayakkabımın 
diğer teki ner de acaba? ” diye  
soruyor Elias. “Burada!” diye sesleniyor  

Esat. Nihayet, herkes 
çıkmaya hazır.



Otobüs de geldi işte. Herkes binsin! Otobüste çok insan var. 
“Biz en arkaya gidiyoruz” diyor Jörg. İsabella; Maria, Justin ve 
Darja ile birlikte oturuyor. Elias ise arkadaşı Esat ile yan yana 
oturuyor.

Otobüs şehir içinde yoluna devam ediyor. İsabella, “Ne zaman 
varacağız? ” diye soruyor. “İki durak kaldı” diye cevaplıyor Jörg. 
Çikolata fabrikasının önünde otobüsten iniyorlar. Esat, “Acaba 
çikolata atıştırmamıza izin verirler mi?“ diye düşünüyor.



Bayan Özdemir çocukları karşılıyor! Onlara her 
şeyi gösterecek. Bayan Özdemir soruyor: 
“Çikolatanın hangi malzemeden yapıldığını 
biliyor musunuz?“. “Kakao çekirdeklerinden“ 
diye cevaplıyor İsabella. Bunu ona annesi 
anlatmış. Annesi çikolata hakkında çok şey biliyor. 
Hatta bazen çikolata hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için araştırmalar yapıyor. “Doğru!“ 
diyor ve övüyor Bayan Özdemir. “Bakın: Kakao 
çekirdekleri böyle bir kakao meyvesinden 

elde ediliyor.“



Bayan Özdemir “Kakao çekirdekleri çuvallar içinde buraya 
geliyor” diye açıklıyor. “Çuvallar çok ağır, bu nedenle çuvalları 
forkliftler taşıyor.”
Maria, “Ben de böyle bir forklifti kullanmak isterdim!“ diye 
heyecanla sesleniyor.
Bayan Özdemir, çocukları büyük bir makinenin yanına götürüyor.
“Burada kakao çekirdekleri ilkönce temizleniyor. Bunun için 
iyice çalkalanıyorlar. Bu işlem epey gürültü çıkarıyor.“



“Çikolata işte burada yapılıyor” diyor Bayan Özdemir ve birkaç 
büyük kazanı gösteriyor. “Çikolata hazır oluncaya dek 120 saat 
boyunca karıştırılması gerekiyor. “ Çocuklar hayretle izliyor.
“Beş defa daha yatacağız kalkacağız!“ diye sesleniyor Darja. 
“Çok sabırlı olmamız gerekiyor.“

Gülerek “Hayır” diyor Bayan Özdemir. “O kadar beklemenize 
gerek yok. Size hazır bitmiş çikolataları göstereceğim.“
Biraz daha ileride duran annesini keşfeden Elias 
“İşte annem orada!“ diye sesleniyor.



Anne büyük bir makinenin önünde duruyor. 
Üzerinde beyaz bir iş giysisi ve başında bir şapka var.
“Burada tablet çikolatalar veya bazen de leziz pra
lin çikolatalar üretiliyor. Elias ve İsabella’nın annesi 
de bu makineyi kumanda ediyor“ diye açıklıyor 

-

Bayan Özdemir. Elias sevinçli. Annesi çok becerikli! O da şimdi 
çocukları görüyor. Çocuklara neşeyle el sallıyor.
Çocuklar da ona el sallıyor. Annesinin iş arkadaşları da el 
sallıyorlar.



“Şimdi çikolatanın nasıl üretildiğini gördünüz“ diyor Bayan 
Özdemir. Vedalaşırken her çocuğa güzel ambalajlanmış bir 
tablet çikolata hediye ediyor. Elias gururlu bir şekilde 
“Bunu annem yaptı“ diye ilan ediyor.

“Öyleyse tadı kesin daha güzeldir“ diyor 
Esat. Çocukların hepsi çok sevinçli, sadece 
eğitmen Jörg üzgün. 
Onun çikolatası yok.
“Hepimiz sana birer parça veririz“ diye 
sesleniyor Justin. Bunun üzerine Jörg 
tekrar gülümsüyor.



Çocuklar tekrar Güneş Işığı çocuk yuvasındalar. “Haydi gelin bir 
çikolata makinesi yapalım!“ diye öneriyor Maria. Çocuklar hemen 
işe koyuluyorlar. Harika bir makine olacak.
İsabella arkadaşı Darja’ya “Senin annen ne iş yapıyor?“ diye soruyor.

Darja “Benim annem bir laboratuvarda çalışıyor“ diye açıklıyor. 
“Çeşitli şeyleri inceliyor. Bunun için bir mikroskobu var. 
Mikroskoptan baktığı zaman her şeyi kocaman görebiliyor.“  
Elias, sevinçle “Farklı mesleklerin olması harika!“ diyor.



Anne işini bitirip çıktıktan sonra İsabella ve Elias’ı çocuk 
yuvasından almaya geliyor. Hemen tüm çocuklar yanına koşuyor. 
Maria: “Fındıklı çikolata da yapabilir misin?“ diye soruyor. 
Anne başını aşağı sallıyor. “Evet, onu da yapabilirim.“ Justin ise, 
“Molalarda çikolata atıştırmanıza izin veriyorlar mı?“ diye soruyor. 
Anne, “Molada bir elma yemeyi tercih ediyorum“ diye cevaplıyor. 
Anne, Elias ve İsabella’ya “Peki bugün ne yemek istiyorsunuz? “ 

diye soruyor “Bolonez soslu spagetti!“ 
“Tamam, hadi o zaman alışverişe 
gidiyoruz.“



Anne “Yemek hazır!“ diye sesleniyor. Elias ve İsabella masayı 
hazırlıyor. “Çikolata fabrikası nasıldı, hoşunuza gitti mi?“ diye 
soruyor anne. “Evet, hem de çok!“ diye sesleniyor çocuklar. 
İsabella, “Büyüyünce çikolata makineleri yapacağım“ diyor. 
“Veya Darja’nın annesi gibi bir laboratuvarda çalışacağım.“
Elias, “Ben de yatak ustası olacağım“ diyor ve esniyor. “Böylece 
istediğim zaman uzanıp yatabilirim.“ Bunun üzerine herkes 
gülüyor.



Anneleri, Elias ve İsabella’yı dişlerini fırçaladıktan sonra 
yatırıyor. “Hafta sonu çalışmayacağım. O zaman güzel bir gezi 
yaparız“ diye söz veriyor. “Oyun parkında pikniğe ne dersiniz?“

“Eveeett!“ diye sevinçle karşılık veriyor çocuklar. “Çok eğlenceli 
olacak!“ Anne, çocuklara bir hikâye okuyor. İsabella ve Elias 
yastıklarına gömülüyorlar. Her ikisi de mutlu ve memnun.  
Bugün güzel bir gündü!
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Bugün büyük bir gün: İsabella ve Elias annelerini 
çikolata fabrikasında çalışırken ziyaret edebilecekler. 
Orada, çikolatanın nasıl üretildiğini ve bunun 
için annelerinin hangi makineleri kullandığını 
öğrenecekler. 
Anne harika işler yapabiliyor.
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