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Bugün cumartesi. Salih sabah uyanıyor. Tuvalete gidiyor. Elini, 
yüzünü yıkıyor. Havluyu alıyor. Ellerini ve yüzünü kuruluyor.



2

Salih acıkıyor. Mutfağa gidiyor. Kahvaltı masasını görüyor. 
Annesi, Salih’ten peyniri istiyor. Salih buzdolabını açıyor. Peyniri 
alıyor ve masaya koyuyor. Salih sandalyeye oturuyor. Salih’in 
babası ve kız kardeşi Demet de mutfağa geliyor. Birlikte kahvaltı 
yapıyorlar.



3

Bugün hava çok güzel. Salih ve babası Mehmet Bey balkona 
gidiyorlar. Babası balkonda çay içiyor. Salih çiçekleri suluyor. 
Mehmet Bey ve Salih sohbet ediyorlar.



4

Salih ve babası salona geliyorlar. Mehmet Bey televizyonu 
açıyor. Salih koltuğa oturuyor. Çizgi film izliyor. Annesi Betül 
Hanım da salona geliyor, kanepeye oturuyor ve gazete okuyor. 
Mehmet Bey, kitaplıktan kitabını alıyor ve okuyor.



5

Çizgi film bitiyor. Kapının zili çalıyor. Arkadaşları Salih’i dışarı 
çağırıyor. Salih, anne ve babasından izin alıyor, bahçeye çıkıyor. 
Salih ve arkadaşları bahçede oyun oynuyorlar.



6

Salih ve arkadaşları bahçede saklambaç ve körebe oynuyorlar. 
Onlar çimlerde oturuyorlar, dinleniyorlar. Sonra bahçede futbol 
oynuyorlar ve çok eğleniyorlar.



7

Betül Hanım mutfakta bulaşık yıkıyor. İşleri bitiriyor. Pencereyi 
açıyor ve Salih’i çağırıyor. Salih eve geliyor. 
Betül Hanım: 
- Salih, haydi şimdi banyoya!
Salih banyoya koşuyor.



8

Salih:
- Anne banyoda havlu var mı?
Betül Hanım: 
- Evet, var oğlum.
Salih:
- Anne şampuan nerede?
Betül Hanım: 
- Dolabın içinde oğlum, bekle geliyorum.
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Salih duştan çıkıyor, saçını kurutuyor. Tarak alıyor ve saçını 
tarıyor. Sonra odasına gidiyor. Kıyafetlerini giyiyor. Annesi odaya 
geliyor.
Betül Hanım:
- Sıhhatler olsun oğlum. Çok güzel kokuyorsun.
Salih: 
- Teşekkür ederim, canım annem.
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Betül Hanım odadan çıkıyor. Salih çantasını açıyor. Kitap 
ve defter çıkarıyor. Ders çalışıyor. Masayı topluyor. Çantasını 
hazırlıyor. Salih okulunu ve derslerini çok seviyor.



11

Salih mutfağa gidiyor. O ve ailesi akşam yemeği yiyorlar.
Salih: 
- Anneciğim, babacığım yemek ve salata çok güzel, ellerinize 

sağlık.
Betül Hanım ve Mehmet Bey:
- Afiyet olsun oğlum.
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Salih’in uykusu geliyor. Salih dişlerini fırçalıyor ve pijamasını 
giyiyor. Betül Hanım odaya geliyor. Ona masal okuyor. Salih 
mutlu oluyor. Annesine “İyi geceler.” diyor. Annesi, Salih’i öpüyor. 
Salih uyuyor.



Bul
Eglen-
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1. Salih, nerede kahvaltı yapıyor?

2. Salih, çiçekleri nerede suluyor?

3. Salih, nerede televizyon izliyor?

4. Salih, nerede oyun oynuyor?

5. Betül Hanım, nerede bulaşık yıkıyor?

6. Salih, nerede yıkanıyor?

A. Soruları cevaplayın.

   Salih mutfakta kahvaltı yapıyor.
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B. Tamamlayın.

s _ l _ n

y _ t _ k  _ d _ s _

b _ n y _

m _ t f _ k

b _ l k _ n
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C. Eşleştirin.

1. Tuvalet

2. Mutfak

3. Çocuk Odası

4. Banyo

5. Salon

6. Bahçe

a. Televizyon

b. Bulaşık Makinesi

c. El sabunu

ç. Çalışma masası

d. Şampuan

e. Çimen
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Ç. Bulun, işaretleyin.

a) kapı
b) sandalye
c) masa
d) kitaplık

a) telefon
b) masa
c) pencere
d) lamba

a) pencere
b) kapı
c) duvar
d) yastık

a) perde
b) halı
c) masa
d) lamba

a) dolap
b) koltuk
c) saat
d) televizyon

a) kitaplık
b) kapı
c) televizyon
d) saat
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D. Yedi farkı bulun.
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E. Salih nerede, ne yapıyor?

Salih buzdolabından peynir alıyor.

Salih             .      

Salih             .      

Salih             .      
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F. Nesneleri bulun, boyayın.
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G. Hangi sözcükleri öğrendiniz?

EVDE
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H. Siz de evinizin resmini yapın.




