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Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
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Bugün günlerden perşembe. Aslı ve Roya okula birlikte 
gitmek için bugün de buluştu. Mahallenin kedisi Pati, 
onlarla birlikte yürüdü. 

Pati, sokağın köşesinde durdu. Kafasını yukarı kaldırdı. Aslı 
ve Roya’ya baktı: “miyav miyav” dedi. 

Aslı:

– Roya bak! Pati bize “Güle güle.” diyor.

Aslı ve Roya:

– Hoşça kal Pati. Akşam görüşürüz.

Pati:

– Miyav...
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Öğretmen elinde renkli 
bir uçurtma ile sınıfa girdi. 
Öğrencilere gülümsedi:
– Günaydın çocuklar!
Öğrenciler:
– Günaydın öğretmenim!
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Öğrenciler, öğretmene merakla baktı. Roya, 
uçurtmayı gösterdi ve şöyle dedi:
– Öğretmenim, elinizde uçurtma var!
Aslı:
– Öğretmenim, uçurtmayı sınıfa neden 
getirdiniz?
Öğretmen:
– Çünkü hep birlikte uçurtma yapacağız. 
Bu da benim uçurtmam. 
Öğrenciler:
– Yaşasın! 
Öğretmen:
– Yarın sınıfa renkli kâğıtlar, ip, yapıştırıcı ve 
tahta çubuklar getirin. 
Öğrenciler: 
– Tamam öğretmenim. 
Öğretmen:
– Size yarın bir sürprizim daha var.
Özge:
– Gerçekten mi öğretmenim? Çok merak ettik. 
Şimdi söyleyin, lütfen!
Öğretmen: 
– Çocuklar, acele etmeyin. Önce uçurtmaları 
yapacağız. Sonra sürprizi söyleyeceğim.
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Bugün cuma. Öğrenciler sınıfa uçurtma malzemeleri ile 
geldiler. Öğretmen onlara uçurtma yapmayı gösterdi. 

Öğrenciler önce kâğıtları kestiler ve yapıştırdılar. Sonra ip ve 
kâğıtla uzun bir kuyruk yaptılar. Daha sonra bu kuyruğu 
uçurtmaya taktılar ve uçurtmayı tamamladılar. 

Öğretmen:

– Ellerinize sağlık çocuklar. Uçurtmalar çok güzel oldu. Şimdi 
sürprizi açıklıyorum. 

Öğrenciler:

– Lütfen öğretmenim. Sürprizi çok merak ediyoruz.

Öğretmen: 

– Yarın “uçurtma şenliği” var ve biz hep birlikte o şenliğe 
gideceğiz.

Öğrenciler bu habere çok sevindiler. Öğretmenlerine bu 
sürpriz için teşekkür ettiler.
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Öğrenciler sıralarını temizlediler. Uçurtma şenliği hakkında 
konuşmaya başladılar. Öğretmene şenlikle ilgili sorular 
sordular. 

Ömer, yemek yemeyi ve oyun oynamayı çok seviyor. 
O, parmak kaldırdı ve heyecanla sordu: 

– Öğretmenim, şenlikte yemek var mı? 

Öğretmen: 

– Tabii ki yemek var Ömer. Ailelerinizle konuştum. Onlar 
bizim için yemek yapmak istiyorlar. Ben de onlara “Bu çok 
güzel olur.” dedim ve teşekkür ettim. 

Öğrenciler hafta sonunu heyecanla beklediler. 
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Uç uç uçurtma. Dön bak 
havaya. Bak ne güzel gid

iyor. G
ökyüzünde uzağa.

Bugün cumartesi. Bütün öğrenciler ve onların aileleri okulun 
bahçesinde buluştular. Şenliğe gitmek için otobüse bindiler. 
Yolculuk çok eğlenceliydi. Çocuklar otobüste şarkı söyledi. 
Aileler, çocuklara bilmeceler sordu. Onlar da bilmeceleri 
cevapladı. 

Otobüs şenlik yerine geldi. Şenlik yerinde büyük büyük ağaçlar, 
yeşil yeşil çimenler ve renk renk çiçekler var. Ilık bir rüzgâr 
esiyor. Bu rüzgâr uçurtmaları uçurmak için çok önemli. 
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Çocuklar otobüsten indiler. Ağaçların arasında koşmaya 
başladılar. Ağaçlarda kuşlar, yerlerde çiçekler vardı. Aileler 
çimenlerin üzerine oturdu. Onlar Özge’nin, Halit’ in ve 
Roya’nın aileleri ile tanıştılar. Çocuklar saklambaç oynadılar 
ve ip atladılar. Öğretmen, çocuklara seslendi:

– Haydi, uçurtmaları getirin! Uçurtma şenliği başlıyor. 

Uç uç uçurtma. Dön bak 
havaya. Bak ne güzel gid

iyor. G
ökyüzünde uzağa.
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Çocuklar otobüse koşa koşa gittiler. Uçurtmaları şenlik 
alanına getirdiler. Öğretmen ve aileler çocuklarla birlikte 
uçurtmaları uçurdular. Sarı, mavi, yeşil, pembe, kırmızı, 
beyaz ve daha birçok farklı renkte uçurtma vardı. Hepsi 
çok güzeldi. Mavi gökyüzü rengârenk oldu. 



9

Halit’ in ve Emel’ in uçurtmaları çok yüksekteydi. Özge’nin 
uçurtmasının ipi daha kısaydı. Bu yüzden uçurtma çok 
yüksekte değildi. Roya, bunu gördü ve öğretmenden ip istedi. 
İpi öğretmenden aldı. Özge’nin yanına gitti. Roya ve Özge bu 
ipi uçurtmaya bağladılar. Bundan sonra Özge’nin uçurtması 
daha güzel uçtu. 



Bir süre sonra çocuklar acıktı. 

Öğretmen:

– Çocuklar! Acıktınız mı? 

Ömer hemen cevap verdi:

– Evet, ben çok acıktım öğretmenim. 

Aslı ve diğer çocuklar:

– Çok acıktık öğretmenim!

Aslı’nın ve Ömer’ in annesi:

– Haydi, gelin! Sofrayı hep birlikte hazırlayalım. 

10



11

Sofrayı hep birlikte hazırladılar. Masaların üstünde çeşit çeşit 
yemekler ve tatlılar vardı. Yaprak sarması, falafel, mantı, 
börek, pilav, köfte, humus, baklava, sütlaç… Yemekler çok 
lezzetliydi. Yemek bittikten sonra herkes birbirine “Elinize 
sağlık, afiyet olsun.” dedi. 
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Öğretmen:

– Sevgili aileler! Şenlik için çok güzel yemekler yaptınız. 
Ellerinize sağlık. Bu güzel gün için hepinize teşekkür ederim. 
Uçurtma şenliğimiz çok güzel oldu. Biraz sonra eve gideceğiz. 

Aslı:

– Öğretmenim, eşyalarımızı toplayalım mı?
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Öğretmen:

– Evet çocuklar. Önce eşyalarımızı toplayalım ve otobüse 
koyalım. Sonra çevreyi temizleyelim. Çevrede çöp bırakmayalım.

Herkes eşyalarını topladıktan sonra çevreyi temizledi. Çocuklar ve 
aileleri otobüse bindiler. Öğretmen de otobüse bindi. Öğrencilere 
“Çocuklar, dönüş yolculuğu başlıyor. Hazır mısınız?” dedi. Çocuklar 
hep bir ağızdan “Hazırız! Yolculuk başlasın!” dediler. Otobüs yavaş 
yavaş hareket etti. 
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Onlar piknik yerinden uzaklaşmaya başladılar. 

Kadir aniden:

– Şoför Amca, dur! 

Herkes merakla Kadir’e baktı. Kadir çok endişeliydi. 
Öğretmen, Kadir’e sordu:

– İyi misin Kadir? Ne oldu?

Kadir:

– Ben iyiyim öğretmenim ama şenlik yerinde duman var.

Öğretmen:

– Duman mı? Biz ateş yakmadık. Peki, bu dumanın sebebi 
ne olabilir?

Özge’nin babası: 

– Dumanın sebebini bilmiyoruz. Haydi, oraya gidelim ve 
bakalım. Yangın olabilir. 
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Otobüs hemen şenlik yerine gitti. Orada ateş yoktu ama 
biraz uzakta duman vardı. Şoför, otobüsü dumana doğru 
sürdü. Duman artık daha yakındı. Birkaç kişi Özge’nin babası 
ile birlikte otobüsten indi. Dumana doğru yürümeye başladı. 
Bir süre sonra ağaçların ilerisinde bir çiftlik gördüler. Sonra 
otobüse geri döndüler. 
Özge’nin babası:
– Orada bir çiftlik var. Çiftlikte kalabalık bir aile yaşıyor. 
Aile, yemekleri bahçedeki ocakta pişiriyor. Ocağın bacasından 
duman çıkıyor. Yangın yok. Her şey yolunda.  
Çocuklar ve aileleri bu habere çok sevindiler. Mutlu bir 
şekilde evlerine gittiler.
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Aslı şu anda odasında. Uçurtma şenliğini düşünüyor. 
Gülümsüyor ve günlüğüne şenliği yazmaya başlıyor. 

Sevgili Günlük,

Bugün uçurtma şenliği vardı. Öğretmenimiz ve ailelerimizle 
birlikte şenliğe gittik. 

Şenlikte neler mi oldu? Anlatıyorum...
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OKUMA ÖNCESİOKUMA ÖNCESİ

1. İncele ve tahmin et.
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2. Bilmecelerin cevabını bul.

OKUMA SIRASIOKUMA SIRASI

İp bağladım çubuğa.
Uçtu gitti uzağa.

Altında çok teker. 
İçinde yolcu gider.

Direksiyon başında 
oturur. Bizi her yere 
götürür.

Ateşten çıkar, sıcak 
değil. Gökyüzünde 
gider, kuş değil.
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OKUMA SONRASIOKUMA SONRASI

3. Oku ve tamamla.

Bugün neler yaptın? Haydi, sen de yaz.

Sevgili Günlük,
Bugün uçurtma şenliği 
vardı. Öğretmenimiz ve 
ailelerimizle birlikte şen-
liğe gittik. 
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4. Bulmacayı çöz. Şifreyi bul.

Şifre:
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5. Oku ve sırala.

Şenlikte çocuklar 
oyun oynadılar.

Herkes mutlu bir 
hâlde evine gitti. 

Kadir şenlik yerin-
de duman gördü.

Öğretmen ve öğ-
renciler sınıfta 
uçurtma yaptılar. 

Çocuklar otobüse 
bindiler ve şenliğe 
gittiler. 

Öğretmen sınıfa 
uçurtma ile geldi.

1
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