İNTERAKTİF EĞİTİM

-----------------------İşten çıktığımda yağmur çiselemeye başlamıştı. Şemsiyemi açtım. Yeşil ışık
yanmıştı.Karşıya geçtim.Yağmur hızlanmıştı.Akşam saatleri işten çıkanlar,evlerine dönme
telaşı içinde koşuşturuyorlardı. Hızlı adımlarla caddenin karşı kaldırımına geçtim. Yağmur
hızını gittikçe artırmıştı. Trafik yoğunlaşmış. Kaldırımın kenarından yürürken caddeden
geçen bir otomobilin tekerleklerinin sıçrattığı sular caddede yürüyenleri ıslattı. İnsanlar
bu durum karşısında ‘’saygısız ne olacak’’şeklinde tepkilerini dile getirdiler. Bir anda aynı
olay benim başımdan da geçmişti. Otomobilimle su birikintisinden geçerken,sıçrayan sular
başkalarını çamurlu sularla ıslatmıştı.Şimdi daha iyi anlıyorum.Bu olay karşısında bir ben
kızmamıştım.
Oradan hızla eve doğru yürürken yaptığım saygısızlığın insanları ne kadar
üzdüğüne şahit oldum. Saygı, toplumda olması gereken en önemli değer olduğuna karar
verdim.
Metin Yazarı: YAMAN KESİM
1- İnsanlar, olay karşısında ne düşünüyorlar?
……………………………………………………………………………………………………………..
2- Yazar, neden olay karşısında kızmadığını düşünüyor?
……………………………………………………………………………………………………………..
3- Sürücünün yerinde olsaydınız siz ne yapardınız?
……………………………………………………………………………………………………………..
4- Saygısız davranışlarımıza örnekler gösteriniz.
……………………………………………………………………………………………………………..
5- Okuduğunuz metne bir başlık bulunuz.
……………………………………………………………………………………………………………..
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ÇİKOLATA
Pazar günü Emre’nin doğum günüydü. Bizim sınıftan 7 kişi vardı,3 çocuk da Emre’nin
apartman arkadaşıymış. Annesi bizi nereye oturtacağını şaşırdı.Ama biz pek
oturmadık.Bir ara körebe bile oynadık.Kocaman bir saksı devrilince de oyun bitti.Sonra
kurabiyeler,kekler ve pasta geldi.Emre minicik mumları üfleyince
alkışladık.Annesi,babası,büyükbabası Emre’ye armağanlar verdiler.Büyükbabasının
armağanı,kocaman tavşan biçimli,yaldıza sarılmış bir çikolataydı.Hiç o kadar büyük
çikolata olur mu,onun dışı çikolatadır. dedim Emre’ye.Hiç de bile! deyip öbür
armağanlarını açmaya başladı. İnanmıyorsan kendin bak,diyerek tavşanın bir kulağını
verseydi ya.Sonra biraz televizyon izledik.
O gece düşümde o tavşanı gördüm. Çok daha büyükmüş,neredeyse benim
kadarmış.Bizim eve gelmiş.Kapıyı açıyorum,karşımda tavşan.Ben yolu nasıl bulduğunu
düşünürken konuşmaya başlıyor.Tavşanlar konuşmaz,sen neden
konuşuyorsun?diyorum,Seni çok sevdim de ondan.deyip gülüyor.Senin her tarafın
çikolata mı?deyince de Evet,tabi! diyor.Bir kulağının tadına bakarsam canı acır mı
acaba,diye düşünürken,Hadi,şu kulağımı ye! diyerek kulağını eğiyor. Yemeye başlıyorum.
Ben yedikçe kulak uzuyor. Uyanıncaya kadar çikolatadan kulak yedim.
Kahvaltıda anneme gördüğüm düşü anlattım. Annem babama baktı, babam,’’Senin
boyunda ha?’’ deyip güldü. Sonra ciddileşerek ‘’O kadarına paramız yetmez,şu kadar
olsa olur mu?diyerek havaya büyük bir çikolata çizdi.Tabi olur,daha küçük de
olur.dedim Bugün maaş alacaklarmış,ne güzel.Annem,’’Bu çocuk ne zaman düş
göreceğini biliyor.’’dedi.Babamla güldüler.
Mehmet BAŞARAN
1-Okuduğunuz parçada çocuklar nerede toplanmışlar?
……………………………………………………………………………………………………………..
2-Emre’nin doğum gününe kimler katıldı?
……………………………………………………………………………………………………………..
3-Çocuklar hangi oyunu oynuyorlar?
……………………………………………………………………………………………………………..
4-Çocukların oyunu neden kısa sürüyor?
……………………………………………………………………………………………………………..
5-Büyük babası Emre’ye ne armağan ediyor?
……………………………………………………………………………………………………………..
6-Çocuk rüyasında ne görüyor?
……………………………………………………………………………………………………………..
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