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TEMİZLİK   SAĞLIKTIR 
 

Öğretmen sınıfa girip tırnak kontrolü yapacağını söylediğinde, Alper ellerini nereye 

gizleyeceğini bilemedi. Annesi onu iki gündür uyarıyordu. Ama o, ha şimdi ha birazdan 

deyip, bir türlü tırnaklarını kesememişti. Bütün öğrenciler mendillerinin üstüne ellerini 

koymuş, öğretmenlerini bekliyordu. Sıra Alper’e geldiğinde, öğretmen baktı ve geçti. Hiçbir 

şey söylememişti. Bütün sınıfı bitirdiğinde konuşmaya başladı. 

-Çocuklar, tırnakları kısa ve temiz olanlara teşekkür ederim. Uzun ve kirli olanların isimlerini 

açıklamak istemiyorum. Onlar kendilerini biliyorlar nasılsa. Bunun pek önemi olmadığını 

düşünüyor olabilirler. Ancak her şeyden önce tırnak ve el temizliği ile mikropları 

vücudumuzdan uzak tutabiliriz. Gün boyunca, oyun oynarken, gezerken, alışveriş sırasında ve 

tuvaleti kullandıktan sonra ellerimiz kirlenir. Elimizi her ağzımıza götürdüğümüzde, bu bir 

şeyler yemek için olabilir veya doğal bir hareket olabilir, hatta kiminizde tırnak yeme gibi 

kötü alışkanlık da varken kirli ellerdeki 

ve tırnaklardaki mikroplar ağız yoluyla 

vücudumuza girer. Böylece hastalıklara 

davetiye çıkarmış oluruz. Temizlik, 

sağlıklı yaşamın temel koşuludur. 

Ayla söz istedi:- Öğretmenim el ve 

tırnak temizliği gibi vücut temizliği de 

sağlık için önemlidir değil mi? 

-Elbette, bundan söz etmek ister misin? 

-Vücudumuzu kaplayan deri de zamanla 

kirlenir. Gözeneklerden çıkan terin her 

ne kadar büyük bir bölümü su olsa bile 

terimiz kuruduğunda kötü kokar ve bu 

da yanımızdakileri rahatsız eder. Bu 

yüzden de her gün yıkanmak gerekir 

öğretmenim. 

Bülent parmak kaldırır ve söz ister:- 

Mikropların yayılmasının bir yolu da 

öksürürken, hapşırırken ağzımızı 

kapatmamaktır. Mendilimizle, yoksa 

elimizle bile, böyle bir durumda 

ağzımızı kapatarak mikropların çevreye 

yayılmasını engelleyebiliriz.  

Ahmet söz alarak:-Ayrıca öğretmenim, 

hayvanlardan da mikrop alabiliriz. Onlarla oynadıktan ve sevdikten sonra ki bu asla bir 

köpeğin yüzümüzü yalamasına izin vermek olmamalıdır, ellerimizi mutlaka yıkamalıyız.  

İrem’de birşeyler söylemek için ayağa kalkar:-Dişlerimizi de unutmayalım arkadaşlar. 

Yemeklerden sonra, ağzımızda kalan yemek artıklarını dişimizi fırçalayarak temizlemezsek, 

dişlerimiz çürür, ağzımız kötü kokar. Bu da konuşurken karşımızdakileri oldukça rahatsız 

eder.  

Öğretmen:-Hepiniz çok doğru konulara değindiniz çocuklar. Aramızda bunlara uymayanlar 

olsa da  sanırım artık düşünceleri değişmiştir. Haftaya “sağlık ve temizlik” başlıklı bir 

kompozisyonu özellikle bu arkadaşlarınızdan bekliyorum. Haydi şimdi dersimize başlıyalım. 

 

Alper kendisini affettirmek için bundan böyle hem temizlik kurallarına uymaya hem de güzel 

bir kompozisyon yazmaya karar verdi. 


