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Aşağıda verilen paragrafın konusunu bulup işaretleyiniz.

Bir çocuk şarkısı yankılanıyor
Çocuk Bayramı
Çocuk şarkıları
Çocuk oyunları

kulaklarımda: “El ele verin çocuklar.”
Manzara birden değişiyor. Sanki
dünyanın bütün çocukları sonsuz bir
maviliğin altında, yemyeşil bir ovada en
güzel gülümsemeleriyle oynuyorlar,
coşuyorlar, koşuyorlar. (Selin Yiğit)

“Bencil insan yalnız kendini düşünen,
kendi çıkarını her şeyden üstün tutan
Mutlu insanlar
Bencil insanlar
Korkak insanlar.

insandır. Yalnız kendilerini düşünenler,
olayları ve fikirleri daima kendi
çıkarları açısından değerlendirirler.
Bencil insanlar, başkalarına yardım
etmekten zevk almadıkları için
mutluluk dediğimiz iç rahatlığından
yoksundurlar.”(alıntı)

“Okuma alışkanlığı küçük yaşlarda
Çocuk masalları
En iyi arkadaşımız kitaplar
Kitap okuma alışkanlığı

edinilir. Çocuğa daha iki üç yaşlarında
iken, bol bol resimli kitaplar göstererek
bu resimleri bıkmadan bir bir anlatarak,
yine kitaplardan kısa kısa hikayeler,
masallar okuyarak, onlarda kitaba karşı
bir merak uyandırmak gerekir.” (alıntı)
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Aşağıda verilen paragrafların ana fikirlerini bulup işaretleyiniz.
“Mutlu olan insanlar çevrelerine de mutluluk saçar. Çevresindeki kişiler bu insanlarla
beraber olmaktan zevk alırlar. Mutluluk ışık gibi bulunduğu yeri aydınlatır. Mutluluğun
olduğu yerde üzüntü olmaz.” (alıntı)
Mutlu insanlar
çevresine de
mutluluk saçar.

Mutlu insanlar hasta
olmazlar.

Mutlu insanların
yanından hiç
ayrılmamalıyız.

“Kesilen her bir ağaç ile kendi kolunu kestiğinin farkında olmuyor insan. İnsanlar için
yararı saymakla bitmeyen ağaçlar, yine insanlar tarafından bilinçsizce yok ediliyor.
Akciğerlerimizi söküp atmak gibi bir şeydir ağaç kesmek. Boşuna dememişler insana en
büyük kötülüğü yine insan yapar diye.”
Ağaçlardan nasıl
faydalanılması
gerektiğine.

Ağaç keserek
insanların kendilerine
kötülük ettiğine.

İnsanların ağaçları nasıl
yok ettiğine.

“Edison, elektrik ampulünü icat ederken, ampulün içine konacak üç bine yakın maddeyi
denemiş. Başarılı olamamış. Bunu üzerine arkadaşları onu vazgeçirmeye çalışmış. Edison
çalışmalarına devam etmiş. Son olarak kömürü denemiş. Ampulün içine konan kömür
derhal kızararak ışık vermiş.” (alıntı)
Arkadaşlarımızın
sözünü dinlemeliyiz.

Başaralı olamayan
arkadaşlarla
çalışmamalıyız.

Başarısızlıklardan ders
almayı bilmeli ve
yılmadan çalışmalıyız.

“ İnsanın elindeki en kıymetli hazinelerden birisi de zamandır. Zaman kaybolduktan sonra
bir daha geri gelmeyecek bir şeydir. Zamanı boş yere harcamamak bir israftır. Her bir
saniyenin değerini bilerek yaşamalı insan.” (alıntı)
Zamanında
yapamadığımız şeyler
için üzülmemeliyiz.

Zamanımızın değerini
bilip ona göre
yaşamalıyız.
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Zamanı tekrar başa
alamayız.

