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                 GÜNEŞ VE RÜZGÂR 

Bir gün Güneş ve Rüzgâr arasında bir tartışma çıkar. Rüzgâr “Ben 
senden daha güçlüyüm.” der. "Şuradaki genç adamı görüyor musun? 
Hani üstünde montu var. İşte ben o montu üstünden çıkartırım. Hem de 
senden çok daha çabuk." diyerek Güneş’le iddiaya girmek ister. 

 

Bunu kabul eden Güneş, bir bulutun arkasına saklanır ve Rüzgâr 
şiddetle esmeye başlar. Ancak adam montunu çıkarmaz, hatta ona 
daha çok sarınır. 

  

Rüzgâr başarılı olamayacağını anlayınca pes eder. Bunun üzerine 
Güneş, bulutun arkasından çıkıp genç adama sıcacık gülümser. Bunu 
gören adam hafifçe tebessüm eder ve montunu çıkarır. İddiayı 
kazanan Güneş, Rüzgâr’a: "Dostluk ve güler yüz her zaman kaba 
kuvvetten daha güçlüdür.” der. 

                                                                                               

                                                                                           

 Parçaya göre doğru cümleler için “D”, yanlış cümleler için “Y” seçeneğini 
işaretleyelim.  
 

1. Rüzgâr güneşten daha zayıf olduğunu düşünüyordu. D/ Y               
2. Rüzgâr gücünü arttırınca adam paltosunu çıkardı. D/ Y                                 
3. Rüzgâr en sonunda vazgeçip kenara çekildi. D/ Y                                        
4. Güneş, paltosunu çıkarmayan adama kızdı. D/ Y                                            
5. Güneş, Rüzgâr’a göre daha kibar davrandı. D/ Y               

 

 

 



 Soruları yanıtlayalım. 
 

1. Parçada asık suratlı ve sert olan kim? 
______________________________. 

2. Parçada sevgi dolu ve kibar olan kim? 
______________________________. 

3. Rüzgârı mı yoksa Güneş’i mi arkadaş olarak seçerdiniz? Neden? 
__________________________________________________. 
 
 
Bir Atasözü: 

 “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” sizce ne demek? Diyaloğu okuyalım ve 
 tartışalım.  
 
   
Fatih  : Sonunda Ahmet’i ikna ettim.                                     
Derya : Nasıl başardın? O çok inatçıdır. 
Fatih  : Tabi ki tatlı dil ve güler yüz ile.  
Derya : Tabi ya, boşuna dememişler; tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye.   
Fatih  : Aynen öyle!           

                       
 
 
 
 

 
 
            Barış MANÇO 
 
 
 
 

İNSANIN ÖĞRENMESİ 
GEREKEN İLK DİL TATLI 
DİLDİR. 



 

 

 

  

 

  

 
HAVA NASIL? 

 Resimlere bakalım, bulmacayı uygun şekilde tamamlayalım. 
 

Yukarıdan aşağıya: 
 

  1.      2.        4.        5.    
 

 
Soldan sağa:  
 

3.           6.           7.   
 
 



 
NE GİYERİZ? 
 
 
 

 
 
 
 
 Aşağıdaki tabloda yer alan resimlerle kıyafet isimlerini eşleştirelim. 

 
 
 

 
 

                
 

        
 

                
   

          

 
 

1. Kazak 
2. Yelek 
3. Çizme 
4. Etek 
5. Ayakkabı 
6. Sandalet 
7. Elbise 
8. Şort 
9. Gömlek 
10. Bere 
11. Şapka 
12. Hırka 
13. Atkı 
14. Eldiven 
15. Çorap 
16. Pantolon 
17. Mayo 
18. Terlik 
19. Tişört 
20. Mont 

 
 

 

Merhaba, ben Leyla. Dolabımı düzenlememe yardım eder misiniz? 



 Şimdi bu kıyafetleri Leyla’nın dolabına uygun bölmelere yazalım. 

 

 

 

 Tabloda yer alan eylem ve isimleri resimlerle eşleştirelim. 
 

esmek/ kızakla kaymak/ güneşlenmek/ kıyafet denemek/ deneme kabini/ 
alışveriş/ indirim/ askı/ kardan adam yapmak 

   

                                     

             1. _________            2. ___________         3. _____________      

 



                        

 

           4. ____________         5. _____________        6. ____________                      

 

                                     

          7. ___________          8. _____________          9. _______________ 

 

   Hatırlayalım!   
 
 

 Kemer, atkı, kravat ve küpe, kolye, yüzük, toka, gözlük vb. nesneleri  takıyoruz. 
 Pantolon, gömlek, elbise vb. kıyafetleri giyiyoruz. 
 Şapka için hem giymek hem de takmak kelimelerini kullanıyoruz. 

 
 
 Ahmet aşağıda annesi ve babasından bahsediyor. Boşluklara “ takıyor” veya “ giyiyor” 

kelimelerini yerleştirelim. 
 

-  Annem işe çok şık gidiyor. Genellikle elbise _______ . 
- Soğuk havalarda üzerine bir kaban _________ ve atkı  _______.  
- Güneş gözlüklerini de sıcak havalarda __________.  
- Onun çok güzel takıları var, en çok küpe ve yüzük ________. 
- Babam da çok şık giyiniyor. Genellikle takım elbise ___________.  
- Takım elbiselerine uygun kravatlar _________. 
- Takım elbisesinin rengine uygun saat ________.  


