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Salih, ailesi ile bayramda anneannesi ve dedesine gitti. Salih’in 
teyzesi, dayısı ve onların çocukları da dedesine geldiler. Salih 
pencereden onları gördü. Çok mutlu oldu ve ‘’Yaşasın!’’ diye 
bağırdı.
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Salih’in annesi:
- Hoş geldiniz.
Teyzesi ve dayısı:
- Hoş bulduk. 
Sonra birbirlerine sarıldılar. Salih ve teyzesinin oğlu Ali onları 

izledi. 
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Salih Ali’ye koştu. 
Salih:
- Hoş geldin Ali, seni çok özledim.
Ali:
- Hoş bulduk Salih, ben de seni çok özledim.
Salih ve Ali sarıldılar. Salih’in annesi, teyzesi ve dayısı onlara 

gülümsediler.
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Hep birlikte salona gittiler. Tüm aile oradaydı. Herkes birbirinin 
bayramını kutladı. Küçükler büyüklerin ellerinden öptü, büyükler 
de Salih’e, Demet’e ve Ali’ye bayram hediyesi verdiler. Çocuklar 
çok mutluydu.
 Herkes koltuklara oturdu ve sohbete başladı.
Annesi Salih’e:
- Oğlum, haydi, kolonyayı ve bayram şekerini getirin.
Salih:
- Tamam anneciğim.
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Ali, misafirlerin ellerine kolonya döktü. Salih de misafirlere 
bayram şekeri ikram etti. Teyzesi, Türk kahvesi ve baklavalarla 
salona girdi. 
Teyze:
- Buyurun, kahveler geldi. 
Tüm aile baklavayı çok beğendi. Herkes anneanneye “Ellerine 

sağlık.” dedi. 
Anneanne:
- Afiyet olsun yavrularım. Baklavayı dün dedenizle birlikte 

yaptık. 
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Kapı çaldı, Salih kapıyı açtı. Kapının önünde mahallenin çocukları 
vardı. 
Çocuklar:
- İyi günler! Bayramınız mübarek olsun.
Salih ve annesi: 
- Sizin de bayramınız mübarek olsun!
Salih, şekeri ve kolonyayı getirdi. Çocuklar şekerleri aldı ve 

ellerindeki torbalara koydu. Çocuklar, Salih ve annesine teşekkür 
ettiler. Salih çocukların arkasından el salladı.
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Ali ve Salih, oyuncak sandığını aldılar, sonra bahçedeki süs 
havuzunun yanına gittiler. Sandığı açtılar. Ali, sandıktan treni 
çıkardı. Trenin vagonlarını arka arkaya takmaya başladı.
Salih, uçağın pervanesini çevirdi ve uçağı uçurdu. Demet de 

bisikletini bıraktı ve onların yanına koştu. Demet “Yaşasın uçak 
uçuyor!” diye bağırdı.
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Ali, Demet’e ve Salih’e baktı. 
Ali:
- Hey! Benim trenim de çok hızlı gidiyor.
Sonra çocuklar arabaları sandıktan çıkardılar. Salih, yarış 

arabasını kurdu ve yere bıraktı. Araba sürekli döndü. Onlar 
buna çok güldüler.
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Salih, arabadan sonra büyük kırmızı kamyonu getirdi. Çocuklar, 
kamyona kürek ile toprak doldurdular. Kamyonu sürdüler. Salih, 
toprağı kamyondan yere döktü. Kamyonu Demet ve Ali’nin 
yanına getirdi. 
Salih:
- Haydi, şimdi kamyona küçük taşları doldurun. 
Demet ve Ali, kamyona taşları doldurdu. Çocuklar bu oyunu 

çok sevdiler.
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Sonra Salih’in dayısı bahçeye geldi.
Dayı:
- Merhaba çocuklar, çok güzel oynuyorsunuz. 
Çocuklar:
- Hoş geldin dayıcığım. Haydi sen de bizimle oyna.
Salih, sandıktan gemiyi çıkardı ve dayısına verdi. Dayısı gemiyi 

kurdu ve havuza bıraktı. Gemi havuzda ses çıkardı.
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Ali:
- Salih geminin sesini duydun mu?
Salih:
- Evet, duydum. Çok komik bir ses.
Demet, başını kaldırdı ve heyecanla:
- Gemi ses çıkarıyor, çuf çuf çuf! 
Dayısı:
- Hayır Demet. Bu, gemi sesi değil, tren sesi. Bak işte böyle. 

Vıııııuuuu  Vıııııuuuu …
Hep birlikte bu sesi çıkardılar. Çok güldüler, çok eğlendiler.
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Betül Hanım:
- Çocuklar haydi eve gelin, yemek vakti. 
Salih:
- Tamam anne, geliyoruz.
Dayı ve çocuklar oyuncakları topladılar. Eve gittiler.
Anneanne: 
- Yavrularım ellerinizi yıkayın, sofraya gelin.
Çocuklar:
- Çok acıktık anneanne, şimdi geliyoruz. 
Tüm aile birlikte yemek yediler ve sohbet ettiler.
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Bu bayramda, Salih’in dedesi ve anneannesine çok misafir 
geldi. 
Salih’in bayram ziyareti çok güzel geçti.





Bul
Eglen-
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1. Salih, pencereden kimleri gördü?

2. Salih ve ailesi neyi kutladı?

3. Salih, çocuklara ne ikram etti?

4. Çocuklar hangi oyuncaklar ile oynadı?

5. Çocuklarla kim oynadı?

A. Soruları cevaplayın.
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B. İşaretleyin.

Doğru Yanlış

1. Bayramda Salih’in amcası geldi.

2. Salih ve Ali salonda oynadılar.

3. Salih misafirlere bayram şekeri 
ikram etti.

4. Baklavayı Betül Hanım yaptı.

5. Çocuklar oyuncakları torbadan 
çıkardı.

6. Çocuklar kamyona toprak ve taş 
doldurdular. 
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C. Doğruyu işaretleyin.

a) uçak
b) araba
c) tren
d) kamyon

a) traktör
b) vapur
c) taksi
d) kamyon

a) bisiklet
b) uçak
c) traktör
d) vapur

a) gemi
b) otobüs
c) bisiklet
d) traktör

a) tren
b) helikopter
c) araba
d) bisiklet

a) taksi
b) otobüs
c) araba
d) uçak
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Ş U D E D E J T D

T H S Ç L İ K G A

H Ş Ğ T E Y Z E Y

A N N E A N N E I

L K A R D E Ş J P

A D Ü Ö Ş J İ M L

A M C A Ü A N N E

R Ö S S B A B A Ü

P B Ü B Ö Ğ P İ A

B A B A A N N E Ç

Ç. Kelimeleri bulun.

DEDE

HALA

DAYI

BABAANNE

TEYZE

KARDEŞ

ANNEANNE

BABA

AMCA

ANNE
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D. Boyayın.
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E. Hangi sözcükleri öğrendiniz?

BAYRAM
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F. Siz de bayram resmi yapın.




