
   

                                   

     Şu an sabahın erken saatleri olduğu için parkta 

kimse yok. Birkaç saat sonra çocuklar bu parka gel-

meye başlar. Bir ay oluyor, okullar kapanalı, yaz tatili 

başlayalı. O günden bu yana park gündüzleri hiç boş 

kalmadı. Bu böyle iki ay devam eder, eylül ayında 

okullar açılınca park yine tenhalaşır. Bu parka oyun oynamak için, salıncak-

larda sallanmak için gelen çocuklar kavga etmezler, iyi geçinirler. Zaten 

kavga etmek içinde bir neden yok ki zaten.  

       Çöp tenekesi böyle düşünürken aniden düşüncesi yarım kaldı. Bunun 

nedeni neydi? Çocuklar ellerinde bisküvi ambalajını yere atıverdi.  Bu durum 

çöp tenekesinin şaşırmasına neden olmuştu. Şaşkınlığı geçmeden düşüncesinde 

bir soru işareti beliriverdi. Tahminen on yaşlarındaki diğer iki çocuk nasıl bir 

davranış biçimi göstereceklerdi? Büyük çocuklardan biri çöp tenekesini fazla 

merakta bırakmadı ve ambalajı yerden alıp küçük çocuğu incitmemeye, gu-

rurunu kırmamaya özen göstererek: 

  “Canım kardeşim, eğer biz yerleri temiz tutmak için çaba sarf etmezsek 

sonra her taraf çöpten geçilmez olur. Bunun zararı yine bizedir. Çevremizin 

temiz olmasını istiyorsak çöpleri yere değil, çöp tenekesine atmalıyız. İşte bak 

böyle” dedikten sonra ambalajı çöp tenekesine attı.  

 

SORULAR 

1- Parkta neden kimse yoktu? 

……………………………………………………………………………..………………… 

2- okullar kapanalı ne kadar olmuştur? 

……………………………………………………………………………..………………… 

3- Park tekrar ne zaman tenhalaşırmış? 

……………………………………………………………………………..………………… 

4- Çocuklar parka niçin gelirmiş? 

……………………………………………………………………………..…………………. 

5- Çöp kutusunun şaşırmasına neden olan şey nedir? 

.……………………………………………………………………………..…………………………… 

 

ÇÖP TENEKESİ 



   

 

• Verilen tablodaki kelimelerin için uygun seçenekleri işaretleyelim. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                     

 

 

MİNİ TEST 

1- “çocuk” sözcüğünün çoğulu aşağıdakilerden hangisidir? 

       A) çocukta     B) çocuklu       C) çocuklar 

 

2- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ad değildir? 

       A) su       B) fasulye        C) geçmiş 

 

3- “Şeyma bu sarı kazağı yeni almış.” Cümlesinde kaç tane ad vardır? 

       A) 1           B) 2               C) 3 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir? 

       A) Okul           B) Kayseri        C) Türkiye 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi çoğul ad değildir? 

       A) yollar         B) ağızlar         C) güler 

 

6- “Elif, İzmir’e giderken yanında kedisi Yumoş’u da götürdü.” Cümlesinde kaç 

tane özel ad vardır. 

       A) 1               B) 2               C) 3 
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