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Bandrol uygulamasını ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 5. 

maddesinin “g” bendi çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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KAZ

Beyaz tüylü kaz uyandı.

Biraz mızmızlandı.

Muzu ezdi, sonra yedi.

Zik zak yürüdü. 

Samanın üstüne uzandı.

Ortam çok güzeldi. 
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SİNEMA ZAMANI

Zeki, Zübeyde, Nazende ile Sami sinema   

bileti aldılar. Sinema  zamanını  beklerken 

leziz  limonatayı  yudumladılar.  Sinemada 

“Zeki  Ördek”  oynuyordu. Sinemada bir 

saat  elli  dakika  geçirdiler.  Ayda  bir 

sinema izleme kararı aldılar.
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GEZİYE ÇIKAN SEÇİL
Seçil, annesi ile geziye çıkar.  
Dükkânlardaki güzel elbiselere bakar. 
Annesi, Seçil’e çiçekli bir elbise alır. 
Seçil çok mutlu olur.
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ÇANAKKALE
Çanakkale’de  bir anma  töreni 

düzenlendi.  Birçok insan bu törene 
katıldı. Sandalyelerde yer kalmadı.  Ben, 
Çetin, Seçkin  birlikte  çömelerek  
töreni izledik. Çok etkilendik. Yalçın, 
anıta çiçeklerden bir çelenk bıraktı.
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GÜLBEN’İN RESİMLERİ

Gülben insan ile çiçek resimleri 

çizdi. Kedi resimleri çizdi. Gülben’in 

resimleri okulumuzda sergilendi. 

Gülben çiçekli resimlerini Ayça ile

Zeki’ye tanıttı.
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SEVGİLİ NİNEM

Elektrikler kesildi. Annem, gaz lambasını 

yaktı. Ninem, gözlüklerini taktı. Sandıktan 

eski bir dergi çıkardı. Bize saygı konulu 

bir öykü okudu. Zamanımız gerçekten çok 

güzel geçti. 
12



SEVGİLİ NİNEM

Elektrikler kesildi. Annem, gaz lambasını 

yaktı. Ninem, gözlüklerini taktı. Sandıktan 

eski bir dergi çıkardı. Bize saygı konulu bir 

öykü okudu. Zamanımız gerçekten çok 

güzel geçti. 

13



GÜZEL KEDİ
Gamze güzel kedisi ile zaman zaman 

ilgilenir. Kedisine süt ile su içirir. Gamze  
güzel kedisiyle ilgilenmez ise kedisi ona 
darılır. Ondan ilgi bekler. Gamze onunla 
oyun oynayarak ilgisini gösterir.
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ÇİZMELİ ZEKİ 
Çizmeli Zeki erkenden uyanır. Deniz 

kenarına bisikletle gider. Deniz kenarında 
martılar omzuna konar. Onlarla zaman 
geçirir. Çizmeli Zeki martılarla mutlu 
bir gün geçirir. Mutlu mutlu ayrılır.
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