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Salih, cumartesi günü saat 09.00’da uyandı. Elini, yüzünü 
yıkadı. Annesine, babasına ve kız kardeşine “Günaydın.” dedi. 
Hep birlikte kahvaltı masasına oturdular ve kahvaltı yaptılar.
Salih kahvaltıdan sonra pencereden dışarıya baktı. Dışarıda 

arkadaşlarını gördü. O da onlarla oynamak istedi. Salih hemen 
anne ve babasının yanına gitti.
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Salih:
- Anne, arkadaşlarımla oyun oynayabilir miyim? 
Mehmet Bey:
- Ödevlerini bitir, sonra oyna. 
Salih:
- Ödevlerimi dün akşam bitirdim. Şimdi çıkabilir miyim?
Betül Hanım:
- Çık ama saat üçte evde ol. Geç kalma.
Salih: 
- Tamam anne.



3

Salih, hemen odasına gitti. Dolabının kapağını açtı. Oyun 
için kıyafet seçti. Mavi eşofmanını giydi, beyaz şapkasını taktı. 
Heyecanla evden çıktı.
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Salih arkadaşlarının yanına geldi.
- Merhaba ben de sizinle oynayabilir miyim?
Arkadaşları:
- Tabii oynayabilirsin Salih.
Salih:
- Hangi oyunu oynuyorsunuz?
Öykü:
- Renkli istop.
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Salih:
- Bu oyunu nasıl oynuyoruz?
Öykü:
- İlk önce çember oluyoruz. Sonra ebe seçiyoruz. Ebe 

çemberin ortasına geçiyor. Ebe, topu havaya atıyor ve bir isim 
söylüyor. Yeni ebe o kişi oluyor. Ebe topu tutuyor, “İSTOP” 
diyor ve herkes yerinde duruyor. Ebe, bir renk söylüyor. 
Herkes etrafta o rengi arıyor. Mesela Esra o rengi bulamıyor. 
Ebe, Esra’yı topla ebeliyor.
Salih:
- Anladım, haydi başlıyoruz.
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Öykü:
- Tamam şimdi ebeyi seçiyoruz.
“Yağmur yağıyor,
Seller akıyor,
Komşu kızı camdan bakıyor.
Yağmur yağıyor,
Şimşek çakıyor,
Gökyüzünde lamba yanıyor.
Yağmur yağıyor,
Buğday bitiyor,
Fırınlarda ekmek pişiyor.”
Salih oyunda ebe oldu.
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Salih, topu yukarı attı ve “Şahin!” dedi. 
Şahin koştu, topu tuttu ve “istop” dedi. Şahin “sarı diye” 

bağırdı. Öykünün ayakkabısı sarıydı. Herkes Öykü’ye koştu. 
Mert ebe oldu.
Çocuklar oyuna devam etti. Hepsi koştu, güldü, oynadı.
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Oyun bitti. Çocuklar, yolda komşuları İpek teyze ve Kemal amcayı 
gördüler. Onların elinde çok poşet vardı. Salih ve arkadaşları 
hemen koştular. İpek teyze ve Kemal amcadan poşetleri istediler. 
Onlara yardım ettiler. Kemal amca ve İpek teyze çocuklara 
teşekkür etti.
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Saat üç oldu. Salih arkadaşlarına veda etti. Onlara “Hoşça 
kalın!” dedi. Eve geldi. Elini, yüzünü yıkadı ve kıyafetlerini 
değiştirdi. Biraz dinlendi, kitap okudu. Sonra, Salih annesine 
akşam yemeği için yardım etti. Demet de mutfağa geldi. Birlikte 
sofrayı hazırladılar.



10

Mehmet Bey mutfağa geldi:
- Dolabın kapağını tamir ettim,
dedi.
Betül Hanım:
- Eline sağlık.
Mehmet Bey masaya baktı:
- Yemekler çok güzel. Senin de ellerine sağlık. 
Tüm aile sofraya oturdu. Birlikte yemek yediler. Yemekten 

sonra Salih’in babası Mehmet Bey oğluna sordu:
- Günün nasıl geçti oğlum?
Salih:
- Arkadaşlarımla oyun oynadım. Çok eğlendim. Bugün yeni 

bir oyun öğrendim.
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Baba:
- Öyle mi? Oyunun adı ne?
Salih:
- Renkli istop. Sen hiç oynadın mı?
Baba:
- Evet, ben de çok oynadım. Güzel bir oyun. Sen hiç ebe 

oldun mu?
Salih:
- Evet, babacığım oldum. Hepimiz bir renk söyledik. Ben mavi 

dedim. Şahin sarı dedi. Önce Mert, sonra da Öykü ebe oldular. 
Öykü lacivert dedi. Lacivert rengi kimse bulamadı.
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Salih:
- Oyundan sonra yolda İpek teyze ve Kemal amcayı gördük. 

Ellerinde poşetleri vardı. Onlara yardım ettik. Poşetlerini taşıdık. 
Onlar da bize teşekkür ettiler. İpek teyze bize muz ve çikolata 
verdi.
Baba:
- Aferin oğlum. Yaşlı insanlara yardım etmek çok güzel.
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Salih dişlerini fırçaladı, odasına gitti, pijamasını giydi ve yatağına 
yattı. Yatağında babasının sözleri aklına geldi. “Yaşlı insanlara 
yardım etmek, çok güzel.” 
Yaşlı insanlara yardım etmek, Salih’i çok mutlu etti. Salih, o 

gece rüyasında renkli istop oynadı.





Bul
Eglen-
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1. Salih’in eşofmanının rengi nedir?

2. Salih arkadaşlarıyla hangi oyunu oynadı?

3. Salih ve arkadaşları kimlere yardım etti?

4. Babası Salih’e yemekten sonra ne sordu?

5. Salih rüyasında ne gördü?

A. Soruları cevaplayın.
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B. Cümleleri sıralayın.

a. Salih, rüyasında renkli istop oynadı.

b. Salih, kahvaltıdan sonra pencereden dışarıya baktı.

c. Kemal amca ve İpek teyze, çocuklara teşekkür etti.

d. Çocuklar poşetleri taşıdılar.

e. Salih ve arkadaşları “Renkli İstop” oynadılar.

1.

2.

3.

4.

5.
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C. Renkleri yazın.

turuncu

siyah

yeşil

mavi

mor

beyaz

pembe

sarı

kırmızı
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Ç. Tamamlayın.

Yağmur       ,

Seller akıyor,

Komşu kızı camdan       ,

        yağıyor,

Şimşek çakıyor,

Gökyüzünde       yanıyor,

Yağmur yağıyor,

       bitiyor,

Fırınlarda                   pişiyor.
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D. Top nerede? İşaretleyin.

a) altında
b) içinde
c) üstünde
d) arkasında

1. 2. 3.

4. 5. 6.

a) altında
b) içinde
c) üstünde
d) arkasında

a) arkasında
b) arasında
c) üstünde
d) altında

a) içinde
b) üstünde
c) önünde
d) arasında

a) arkasında
b) altında
c) içinde
d) önünde

a) arkasında
b) önünde
c) içinde
d) üstünde
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E. Numaralara göre boyayın.

1 2

2

3
3

3
3

22

2

22

7

1

8

7

3
33

7

5

5

8 8

8

8

5
9

9

9

9

9

9

9

9

9 9

9

9

6

4

4
4

4

4
4

4

4

4
6

6

6

6

1

1

1. Mavi  2. Yeşil  3. Sarı  4. Turuncu  5. Pembe  6. Kırmızı  7. Kahverengi  8. Siyah  9. Gri
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E. Hangi sözcükleri öğrendiniz?




