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ÖN SÖZ

Eğitimin her alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da uluslararası standartları 
takip eden ve dünya ile yarışan Bakanlığımız yeni ve nitelikli hizmetler sunabilmek için 
pek çok çalışma yürütmektedir. Bunlardan biri de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 
hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmelerini ve eğitim imkânlarından en üst düzeyde 
yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen özel eğitim materyalleri geliştirme 
çalışmalarıdır. Materyal geliştirme çalışmalarının esas amacı öğrencilerimize daha nitelikli 
öğrenme imkânı sunmak, onları görsel ve yazılı olarak destelemek ve ilgilerini derse 
çekerek öğrenmelerini kalıcı hâle getirmektir.

Bu amaçla kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerimizin akademik 
derslerine yardımcı kaynak teşkil etmesi amacıyla birçok alanda “Uyarlanmış Etkinlikler 
(UYET)” hazırlanmıştır. 

Türkçe dersinin öğretimi, öğrencilerimizde akademik gelişim ve ilerlemenin olmazsa 
olmaz bir parçasıdır. Türkçe dersine ilişkin kaynak kitaplar incelendiğinde özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin bu derste yaşadıkları güçlüklerin giderilmesine ilişkin etkinliklerin 
sınırlı olduğu görülmektedir. Alanda yaşanan bu eksikliklerin giderilmesini sağlayacak 
yeni bir kaynak geliştirme ihtiyacı hissedilmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrenciler için Türkçe dersi müfredatında yer alan kazanımlara yönelik 
etkinlikleri içeren toplam 15 kitaptan oluşan “Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti” 
hazırlanmıştır. 

“Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti” geliştirilirken özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilerin Türkçe dersindeki öğrenmeye hazırlık, erken okuryazarlık, ilk okuma-yazma, 
okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama, sözlü iletişim gibi birçok alanda 
yaşadıkları güçlükler göz önünde bulundurulmuştur. Bu sette, kaynaştırma/bütünleştirme 
yoluyla eğitimlerine devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum 
bozukluğu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile işitme yetersizliği 
olan öğrencilerimizin Türkçe dersindeki kazanımları daha kolay ve hızlı öğrenebilmesini 
sağlayan uyarlanmış etkinliklere yer verilmiştir. 

Alanında ilk olan bu çalışma ile hedefimiz yeni, özgün, işlevsel materyaller ile özel 
eğitim hizmetlerinde öğrencilerin akademik başarılarını destekleyerek okullarımızın kapısını 
mutluluğa açmaktır.

Bu setin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtımında fikir, bilgi ve emeklerini bizimle 
paylaşan ve setin oluşumunda bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarım.  

Mehmet Nezir GÜL
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürü
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KONU Betimlenen nesne, eylem ve olay resmini gösterir.

KAZANIM Betimlenen nesne resmini gösterir.

ETKİNLİK 1 Dinle, özellikleri söylenen varlığa ait görseli bul ve işaretle.

Yazı yazmak için kullanılır. Kırmızı uçlu, kalın ve kısadır.

Lunaparkta olur. Kırmızı beyaz çatısı vardır, üzerinde 
üç tane at bulunur.
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Dinle, özellikleri söylenen varlığa ait görseli bul ve işaretle.ETKİNLİK 2

Kahverengi tüylü, yeşil gözlü bir kedi.

Üzerinde pembe sos ve beyaz mumlar olan kırmızı bir pasta.
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ETKİNLİK 3

Bugün Gülten’in doğum günü. Arkadaşları ona hediyeler aldı. Gülten 
çok mutlu oldu. Hediye paketleri arasından en çok siyah paketli, kırmızı 
kurdeleli olanı beğendi.

Duygu alışveriş yapmayı çok sever. Bu sabah meyve almak için pazara 
gitti. Pazardan sulu, siyah çekirdekli, dışı yeşil içi kırmızı bir meyve aldı.

Duygu’nun pazardan aldığı meyve hangisidir?

Dinle, özellikleri söylenen varlığa ait görseli bul ve işaretle.

Aşağıdakilerden hangisi Gülten’in en çok beğendiği hediye paketidir?
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ETKİNLİK 4

Ben yatağımda uyumayı çok severim. Yorulduğumu hissettiğimde hemen 
pijamalarımı giyip yatağıma yatarım. Benim yatağımın ve nevresimimin 
rengi sarıdır. Yastığım beyazdır.

Hafta sonu belgesel izliyordum. Belgesel izlerken çok farklı hayvanlar 
gördüm. Ama bir hayvan dikkatimi çekti. Siyah beyaz çizgileri vardı.

Dinle, özellikleri söylenen varlığa ait görseli bul ve işaretle.

Aşağıdakilerden hangisi dikkatimi çeken hayvandır?

Aşağıdakilerden hangisi benim yatağımdır?
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Kişisel temizliğimiz için çok önemlidir. Günde en az iki kez yapılır. Bir 
fırça ve macun gereklidir.

Banyodan çıkınca fön makinesi kullanılarak yapılır.

KONU Betimlenen nesne, eylem ve olay resmini gösterir.

KAZANIM Betimlenen eylem resmini gösterir.

ETKİNLİK 1 Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 2 Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.

Bozulan eşyalarımızın tekrar çalışması için yapılır.

Bir top kullanılarak arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçirmek 
için yapılır.
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ETKİNLİK 3 Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.

Eğlenmek, yeni bilgiler ve yeni hikâyeler öğrenmek için yapılır.

Kıyafetleri yıkadıktan sonra kuruması için yapılır.



1717

ETKİNLİK 4 Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.

Parkta salıncağa oturarak yapılır.

Kar yağdığında kızak kullanılarak yapılır.
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Ayşe sokakta yürürken bir tavşan gördü. Tavşanın çok acıkmış olduğunu 
fark etti. Havuç alıp geldi. 

Hafta sonu tatilinde babaannemi ziyarete gittik. Babaannem, ben ve 
ağabeyim salonda oturduk. Babaannem bize masal okudu.

KONU Betimlenen nesne, eylem ve olay resmini gösterir.

KAZANIM Betimlenen olay resmini gösterir.

ETKİNLİK 1 Dinle, anlatılan olayları ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 2 Dinle, anlatılan olayları ifade eden görselleri bul ve işaretle.

Ahmet okuldan geldi. Çok yorgundu. Ancak bitirmesi gereken ödevleri 
vardı ve hemen defterini kalemini aldı. Ödevlerini yapmaya başladı.

Oğuz şarkı söylemeyi çok seviyordu. Bu yüzden babası ona bir mikrofon 
aldı. Oğuz hemen mikrofonu alıp şarkı söylemeye başladı.
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Resimli Anlatılarla 
İlgili Sorulara Cevap 

Verme
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KONU Resimleri gösterilerek çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra 
ilgili sorulara cevap verir.

KAZANIM Dinlediği bir öykü ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Aslı’nın Dişi

 Aslı çikolata ve şekerleme yemeyi çok severdi. Aslı bir sabah  
dişi ağrıyarak uyandı. Annesi onu diş hekimine götürdü. Aslı’nın dişi 
şişmişti. Diş hekimi Aslı’ya ilaç verdi. Çikolata, şeker yemeyi azaltmasını 
ve sağlıklı yiyecekleri daha çok yemesini söyledi. Aslı diş hekiminin 
söylediklerini yapacağına söz verdi.

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Sabah uyandığında Aslı’nın neresi ağrıyordu?

 Dişi ağrıyordu.

 Karnı ağrıyordu.

 Başı ağrıyordu.

 Aslı’nın dişi ne yediği için ağrımıştı? 

 Sakız çiğnediği için

 Çikolata ve şekerleme yediği için

 Reçel yediği için

 Annesi Aslı’yı nereye götürdü?

 Sağlık ocağına

 Hastaneye

 Diş hekimine

 Diş hekimi Aslı’ya ilaç verdikten sonra ne dedi? 

 Çikolata ve şekerleme yemeyi azaltmasını söyledi.

 Sakız çiğnememesi gerektiğini söyledi.

 Kahvaltıda reçel ve bal yememesi gerektiğini söyledi.

1 

2 

3

4

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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 Oğuz’un Yaz Tatili 

 Oğuz yaz tatilinde dedesinin yanına köye gitmişti. Günleri eğlenceli 
geçiyordu. Dedesi Oğuz’a balık tutmayı ve bisiklete binmeyi öğretmişti. 
Oğuz da dedesine bahçe işlerinde yardım ediyordu. Oğuz tatilde 
dedesinin yanına geldiği için çok mutlu olmuştu.

ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Oğuz yaz tatilinde nereye gitmişti?

 Arkadaşlarıyla tatile

 Dedesinin köyüne 

 Teyzesinin yanına

 Dedesi Oğuz’a ne yapmayı öğretti?

 Balık tutmayı ve bisiklet sürmeyi

 Resim yapmayı

 Yazı yazmayı

 Oğuz dedesine ne yaparken yardım ediyordu?

 Araba tamir ederken

 Bahçe işleri yaparken

 Yemek yaparken 

1 

2 

3

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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Okulda Bir Gün

 Kübra okula geç kaldığı için evden çıkarken beslenme çantasını 
almayı unutmuştu. Öğle yemeği vakti geldiğinde beslenme çantasını aradı 
fakat bulamadı. Kübra’nın sıra arkadaşı Merve onun öğle yemeğinin 
olmadığını görünce Kübra ile öğle yemeğini paylaştı. Yemekten sonra 
Kübra ile Merve okul bahçesinde oyun oynadılar. 

ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Kübra evden çıkarken neyi unutmuştu?

 Okul çantasını unutmuştu.

 Defterini unutmuştu.

 Beslenme çantasını unutmuştu.

 Kübra beslenme çantasını neden unutmuştu? 

 Okula geç kaldığı için

 Annesi vermediği için

 Okulda bıraktığı için

 Kübra beslenme çantasını bulamayınca Merve ne yaptı? 

 Birlikte kantinden yemek aldılar.

 Yemeğini Kübra ile paylaştı.

 Kübra’nın yemeğini almaya eve gittiler. 

 Öğle yemeğini yedikten sonra Merve ile Kübra ne yaptı?

 Okuldan eve döndüler.

 Kitap okudular.

 Bahçede oyun oynadılar.

1 

2 

3

4

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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  Arife ve Ayşenur

 Arife oyuncaklarla oynamayı çok seviyordu. Arkadaşı Ayşenur’u 
oyun oynamaya çağırdı. Ayşenur ailesinden izin aldıktan sonra Arife’nin 
evine gitti. Birlikte oyuncaklarla çok güzel oyunlar oynadılar. Karınları 
acıkınca peynirli sandviç yaptılar. İki arkadaş sandviçi afiyetle yediler.

ETKİNLİK 4

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Arife neyi çok seviyordu?

 Uyumayı

 Oyuncaklarla oyun oynamayı

 Resim yapmayı

 Arife kimi oyun oynamaya çağırdı? 

 Arkadaşı Enes’i

 Kardeşi Hasan’ı

 Arkadaşı Ayşenur’u

 Ayşenur Arife’nin evine gelmek için ne yaptı? 

 Eşyalarını topladı.

 Ailesinden izin aldı.

 Abisini aradı.

 Arife ve Ayşenur evde ne yaptılar?

 Televizyon izlediler.

 Oyuncaklarla oyun oynadılar.

 Resim yaptılar.

 Arife ve Ayşenur karınları acıkınca ne yediler?

 Sandviç yediler.

 Çorba içtiler.

 Salata yediler.

1 

2 

3

4

5

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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   Rengârenk Çiçekler

 Hatice öğretmen: “Çocuklar ektiğimiz çiçek tohumlarını düzenli 
sular, bakımını yapar ve büyüdükçe onları korursak bize çok güzel 
çiçekler verirler.” dedi. Öğrenciler Hatice öğretmenin sözünü dinleyip 
çiçekleri suladılar, bakımını yaptılar ve korudular. Yaz tatiline çok az bir 
zaman kaldı ve çocukların heyecanı artmaya başladı. Bir sabah okula 
geldiklerinde bahçedeki bitkilerin rengârenk çiçek açtığını gördüler. 
Bütün çocuklar gördükleri bu güzellik karşısında çok mutlu oldular. Her 
yıl okulun bahçesine yeni çiçek tohumları ekmeye karar verdiler. 

ETKİNLİK 5

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Öğrenciler okulun bahçesine ne ektiler?

 Çam fidesi

 Çiçek tohumları

 Elma ağacı

 Hatice öğretmen çiçek tohumlarına nasıl bakılması gerektiğini söyledi? 

 Düzenli sulayıp, bakım yaparak

 Ektikten sonra bekleyerek

 Sadece ekerken sulayarak

 Öğrenciler çiçeklere nasıl baktılar?

 Su vermediler.

 Suladılar ve bakımını yaptılar. 

 Yapraklarını kopardılar.

 Öğrenciler çiçekleri görünce nasıl hissettiler?

 Şaşkın hissettiler.

 Mutlu oldular.

 Üzgün hissettiler.

1 

2 

3

4

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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     Selda’nın Kemanı 

 Selda çok heyecanlıydı. Çünkü bu yıl birinci sınıfa başlayacaktı. 
Babası ile kırtasiyeye kalem, defter, kitap, silgi ve boya almaya 
gitmişti. Birlikte gezerlerken müzik aletleri satan bir mağazanın 
önünde durdular. Selda vitrindeki keman, gitar ve flütleri incelemeye 
başladı. Babası, Selda’nın müzik aletlerini hayran hayran izlediğini 
fark etti. Selda ile babası işlerini bitirdikten sonra eve döndüler. O 
akşam Selda müzik aletleri satan mağazanın vitrininde gördüklerini 
düşündü ve hayaller kurarak uyudu. Ertesi gün babası işten dönerken 
Selda’ya keman almıştı. Selda bu sürpriz karşısında çok sevindi. 
Hayalleri gerçek olmuştu.

ETKİNLİK 6

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Selda bu yıl kaçıncı sınıfa başlıyor?

 Birinci sınıfa 

 Ana sınıfına 

 Beşinci sınıfa 

 Selda ile babası kırtasiyeden ne almaya gitti?

 Oyuncak bebek 

 Kalem, defter, kitap, silgi ve boya 

 Okul kıyafeti 

 Selda ve babası yolda hangi mağazayı görüp önünde durdular?

 Kırtasiye

 Bakkal

 Müzik aletleri dükkanı

 Babası Selda’ya ne alarak sürpriz yaptı?

 Flüt

 Keman

 Gitar

1 

2 

3

4

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 1

Ömer sabah erkenden uyandı. Banyoda elini yüzünü yıkadı. 

Kahvaltı yaptı.

KONU Resimleri gösterilerek çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra 
ilgili sorulara cevap verir.

KAZANIM Dinlediği sıralı bir olayla ilgili sorulan sorulara cevap verir.

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruların cevaplarını bul ve işaretle.

1. Ömer önce ne yaptı?
Kahvaltı yaptı. Sabah erkenden uyandı.

2. Ömer uyandıktan sonra ne yaptı?

Elini yüzünü yıkadı. Kahvaltı yaptı.

Elini yüzünü yıkadı.

3. Ömer en son ne yaptı?

Kahvaltı yaptı. 
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ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Eda okuldan gelince 
yemeğini yedi. Ödevlerini yaptı.

Oyuncaklarıyla oyun oynadı.

1. Eda önce ne yaptı?
Okuldan eve gelince 
yemeğini yedi.

Oyuncaklarıyla oyun oynadı.

2. Eda yemek yedikten sonra ne yaptı?

Erkenden uyudu. Ödevlerini yaptı.

Ödevlerini yaptı.

3. Eda en son ne yaptı?

Oyuncaklarıyla oyun oynadı.
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ETKİNLİK 3

Hatice buzdolabından 
yumurta çıkardı. 

Tavayı ocağın üzerine koydu.

Yumurtayı tavada pişirdi. 

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruların cevaplarını bul ve işaretle.

1. Hatice önce ne yaptı?
Buzdolabından yumurtayı 
çıkardı.

Tavayı ocağın üzerine koydu.

2. Hatice yumurtayı çıkardıktan sonra ne yaptı?

Tavayı ocağın üstüne koydu. Yumurtayı tavada pişirdi.

Buzdolabından yumurtayı 
çıkardı.

3. Hatice en son ne yaptı?

Yumurtayı tavada pişirdi.
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  Banu Krep Yapıyor

 Banu’nun hafta sonu kahvaltılarında en sevdiği yiyecek krepti. Bir 
gün annesinden ona krep yapmayı öğretmesini istedi. Annesi krepin 
nasıl yapılacağını Banu’ya tarif etti. Banu karıştırma kabına önce un, 
süt ve yumurtayı koydu. Sonra bunları karıştırdı. Karışımı hazırladıktan 
sonra tavayı ocağa aldı. Krepleri kepçe ile tavaya dökerek pişirmeye 
başladı. Tabağa aldığı krepleri kahvaltıda yediler. Banu o gün çok 
mutlu olmuştu.

ETKİNLİK 4

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Banu hafta sonu kahvaltılarında en çok ne yemeyi sever? 
 Krep yemeyi
 Haşlanmış yumurta yemeyi
 Peynirli börek yemeyi
 Banu annesinden ne istedi? 
 Kek yapmayı öğretmesini 
 Krep yapmayı öğretmesini
 Börek yapmayı öğretmesini
Banu krep yaparken karıştırma kabına önce neyi koydu? 
 Tereyağı ve unu
 Kakao, süt ve sıvıyağı
 Un, süt ve yumurtayı 
 Banu un, süt ve yumurtayı kaba koyduktan sonra ne yaptı? 
 Onları karıştırdı.
 Karışımı tavaya döktü.
 Üzerine kakao ekledi.
 Banu malzemeleri karıştırdıktan sonra ne yaptı?
 Tavada krepleri pişirdi.
 Annesiyle sohbet etti.
 Üzerine biraz daha un ekledi.
  Banu ve ailesi krepler piştikten sonra ne yaptı? 
 Krepleri tekrar fırında pişirdiler.
 Krepleri kahvaltıda yediler.
 Krepleri dolaba kaldırdılar.

1 

2 

3

4

5

6

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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KONU Resimleri gösterilerek çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra 
ilgili sorulara cevap verir.

KAZANIM Tanımlanan bir varlığın özelliklerini dinledikten sonra sorulan 
sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Tablet, dizüstü, masaüstü gibi çeşitleri vardır.

İnternet ile birlikte kullanılır. Öğrenciler derslerini 
dinleyebilir, ödevlerini hazırlayabilirler. 

Evde ve işyerlerinde kullanılır. İnsanlar günlük 
haberleri okuyabilir, birbirlerine e-posta atabilirler.

Öğretmenini dinle. Özelliklerini dinlediğin varlığı bul 
ve işaretle.
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Her evde en az bir tane bulunur.

Onunla bazen haberler izlenir bazen de çizgi 
film, belgesel ve film gibi programlar izlenerek 
keyifli vakit geçirilir.

ETKİNLİK 2 Öğretmenini dinle. Özelliklerini dinlediğin varlığı bul 
ve işaretle.
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Genellikle evin banyosunda bulunur. 

Çamaşırlarımızı daha hızlı ve daha temiz 
yıkamamızı sağlar.

Elektrik ile çalışır.

ETKİNLİK 3 Öğretmenini dinle. Özelliklerini dinlediğin varlığı bul 
ve işaretle.
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Öğrenciler okula geliş gidişleri sırasında defter 
ve kitaplarını rahatlıkla taşıyabilmek için kullanır.

İçinde bölmeleri vardır. 

Yaşa göre çeşitleri ve renkleri bulunur.

ETKİNLİK 4 Öğretmenini dinle. Özelliklerini dinlediğin varlığı bul 
ve işaretle.
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Genellikle yatay raflardan oluşur. 

Kitaplarımızı, defter ve ajandalarımızı yerleştirmek 
için kullandığımız mobilyadır. 

Ahşaptan veya metalden yapılabilir. 

ETKİNLİK 5 Öğretmenini dinle. Özelliklerini dinlediğin varlığı bul 
ve işaretle.
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Yağmurdan veya güneşten korunmak için 
kullanılır.

Bir sapın üzerinde esnek telleri bulunur. 
Bu tellere su geçirmez bir kumaş gerilerek 
yapılmıştır.

Açılıp kapanabilen, taşınabilir bir eşyadır.

ETKİNLİK 6 Öğretmenini dinle. Özelliklerini dinlediğin varlığı bul 
ve işaretle.
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Kola takılan, masa üzerine konulan ve duvara 
asılan çeşitleri vardır. 

Zamanı gösteren araçtır.

ETKİNLİK 7 Öğretmenini dinle. Özelliklerini dinlediğin varlığı bul 
ve işaretle.





DİNLEDİĞİNİ ANLAMA

Dinledikleriyle İlgili 
Sorulan Sorulara 

Cevap Verme
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ETKİNLİK 1

 Huzurevi

 Annem huzurevinde hemşire olarak çalışıyordu. Kardeşim anaokuluna 
ben ise ikinci sınıfa gidiyordum. Kardeşime yarıyıl tatilinde sosyal 
sorumluluk ödevi verilmişti. Biz de annemin iş yerine gidip huzurevinde 
kalan büyüklerimizle vakit geçirmeyi planladık. Huzurevi belli bir yaşın 
üzerinde tek başına yaşamakta zorlanan yaşlıların yaşam boyu bakımlarının 
yapıldığı yermiş. Annem bizi huzurevine götürmeyi kabul etti ve bize 
huzurevinde nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili kuralları anlattı. Biz 
de kurallara uyacağımıza söz verdik. Huzurevine vardığımızda yanımızda 
getirdiğimiz çiçekleri verdik. Orada yaşayan büyüklerimiz bizi görünce 
çok mutlu oldular. Ben en sevdiğim kitabımı yanıma almıştım. Onlara 
yanımda getirdiğim kitabımı okudum, kardeşim de şarkılar söyledi. Herkes 
bizi alkışladı. Orada yaşayan Hatice teyze de bize masal anlattı, birlikte 
televizyon izleyip meyve yedik. Annemin işi bitinceye kadar çok keyifli vakit 
geçirdik. Huzurevinden ayrılırken onları tekrar ziyaret edeceğimize dair söz 
verdik.

KONU Resimleri gösterilerek çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra 
ilgili sorulara cevap verir.

KAZANIM Dinlediği bir anı ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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  Kardeşinin sosyal sorumluluk ödevi için ne planlamışlardı?

 Anaokulunu ziyaret etmeyi

 Huzurevini ziyaret etmeyi

 Hastaneyi ziyaret etmeyi

  Huzurevi nasıl bir yerdi? 

  Belli bir yaşın üzerinde kişilerin kaldığı yer

 Gençlerin kaldığı yer

 Çocukların kaldığı yer

  Çocuklar huzurevine giderken ne hediye aldılar? 

 Çikolata aldılar.

 Çiçek aldılar.

 Pasta aldılar.

  Çocuklar huzurevinde yaşayanlar için neler yaptılar? 

 Kek ve poğaça yaptılar. 

 Resim yaptılar.

 Kitap okuyup, şarkı söylediler.

  Çocuklar huzurevinden ayrılırken neye söz verdiler? 

 Tekrar ziyaret edeceklerine

 Onlara resim yapıp yollayacaklarına

 Onlara kitap okuyacaklarına

1 
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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Dedemin Atölyesi

 Dedem el sanatlarıyla çok ilgiliydi. Bize ahşaptan çeşit çeşit 
oyuncaklar yapardı. Ben üç-dört yaşlarındayken oyuncak bir kamyon 
yapmıştı. Kuzenlerime de at, araba ve uçak yapmıştı. Köye her 
gittiğimizde dedemin ne yaptığını merak ederdik. Dedem bizi atölyesine 
götürür, atölyesini incelememize izin verirdi. Dedem bana bu yaz 
ahşaptan güzel bir tavuk yaptı. Bana “Sedat artık büyüdün, bu tavuğu 
sen boyayabilirsin.” dedi. Kendi oyuncağımı kendim boyayacaktım. Bu 
beni çok mutlu etmişti.

ETKİNLİK 2 Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Dedesi, Sedat ve kuzenlerine ne yapardı?

 Bisiklet yapardı.

 Ahşaptan oyuncaklar yapardı.

 Resim yapardı.

Dedesi üç-dört yaşlarındayken Sedat’a ne yapmıştı?

 Oyuncak bir kamyon

 Oyuncak bir bisiklet

 Oyuncak bir bebek

Dedesi o yaz Sedat’a ahşaptan hangi oyuncağı yaptı? 

 Ahşap araba yapmıştı.

 Ahşap tavuk yapmıştı.

 Ahşap horoz yapmıştı. 

Sedat artık büyüdüğü için dedesi ona ne dedi? 

 Tavuğunu kendisinin boyayabileceğini 

 Ahşaptan tavuğu kendisinin yapabileceğini 

 Atölyede oyun oynayabileceğini

1 
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4

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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Abimin Kırmızı Bisikleti

 Abim lise ikinci sınıfa gidiyordu. Yaz tatilinde çalışarak kendine 
kırmızı bir bisiklet aldı. Okula onunla gidip gelmeye başladı. Bisikletin 
düdüğü, kedigözü bile vardı. Ben de ilkokul üçüncü sınıfa gidiyordum. 
Abimin bisikleti büyük olduğu için binemiyordum. Ama kırmızı bisiklete o 
kadar çok binmek istiyordum ki abimin evde olmadığı bir gün bisikletini 
aldım. Çok heyecanlıydım. Tek başıma binemediğim için yüksek bir yere 
basarak bisiklete oturdum. Bisikleti dengede tutmaya çalışarak pedalları 
çevirmeye başladım. Bir süre böyle gittikten sonra karşıma bir köpek 
çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdim, dengemi kaybettim 
ve düştüm. Dirseğim kanıyordu, canım çok acımıştı. Eve döndüğümde 
abim durumu anlamıştı. Kolumu temizleyip yara bandı yapıştırdı. ‘’Acele 
etme, büyüyünce kırmızı bisiklet senin olacak.’’ dedi.

ETKİNLİK 3 Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Çocuğun abisinin bisikleti hangi renkti?

 Mavi renkti.

 Sarı renkti.

 Kırmızı renkti.

 Kırmızı bisiklet kime aitti?

 Çocuğun abisine

 Çocuğun ablasına

 Çocuğun kuzenine

 Bisikleti sürmeye çalışırken karşısına hangi hayvan çıktı?

 Kedi

 Köpek

 İnek

 Karşılaştığı köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdiğinde ne oldu? 

 Dengesini kaybetti ve düştü.

 Dengesini kaybetti ve kaldırıma çarptı.

 Dengesini kaybetti ve takla attı.

 Abisi düşüp yaralandığını görünce ona ne dedi? 

 Dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

 Bir daha bisikletini izinsiz almaması gerektiğini söyledi.

 “Acele etme, büyüyünce kırmızı bisiklet senin olacak.” dedi.

1 

2 

3

4

5

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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Piknik

 Annem ile birlikte pikniğe gitmiştik. Arkadaşlarım da gelecekti. Onlar 
gelinceye kadar ben piknik masasına yiyecekleri koydum. Annem börek, 
sarma, patates salatası, domates, peynir, ekmek ve meyve hazırlamıştı. 
Onları masaya yerleştirdim. Annem arkadaşıyla telefonda konuşmaya 
başladı. Ben de arkadaşlarım gelince top oynamaya gittim. Yorulup 
atıştırmak için masaya gelince bir de ne görelim! Bütün yiyeceklerimizi 
karıncalar basmıştı. Hepimiz çok şaşırdık. Çok da acıkmıştık. Annem 
kalan yiyeceklerle bize sandviç hazırladı. O günü hiç unutamıyorum. 

ETKİNLİK 4 Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Annesi ile birlikte nereye gittiler?

 Pikniğe

 Pazara 

 Alışveriş merkezine

 Annesi piknik için ne hazırladı?

 Börek, sarma, salata ve meyve 

 Sebze kızartması 

 Salata, patates ve köfte

 Arkadaşları gelince birlikte ne yaptılar? 

 İp atladılar.

 Top oynadılar.

 Saklambaç oynadılar.

 Hepsi acıktığında masanın başına dönünce ne gördüler?

 Yemeklerin yendiğini

 Yemekleri kedinin yediğini

 Yemekleri karıncaların bastığını

 Yemeklerini karıncalar basınca annesi onlar için ne hazırladı?

 Makarna pişirdi.

 Tost yaptı.

 Sandviç hazırladı.

1 
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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Kaçan Top

 Seda top oynamayı çok seviyordu. Bazen arkadaşlarıyla birlikte 
oynardı. Sınıf arkadaşı Ece’yle okulun bahçesinde top oynarken topa 
biraz hızlı vurdu. Top yola kaçtı ve arabanın altında kalarak patladı. 
Seda ve Ece topu kaçırdıkları için çok üzüldüler. Seda ve Ece hemen yeni 
bir top almaya karar verdiler. Okul harçlıklarını birleştirip kantinden 
yeni bir top aldılar. Bu kez oynarken daha dikkatli davrandılar.

ETKİNLİK 5 Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Seda ne yapmayı çok seviyordu?

 Top oynamayı

 Bisiklet sürmeyi

 İp atlamayı 

 Seda ve Ece okulun bahçesinde oynarken topa hızlıca vurunca ne 
oldu? 

 Top yola kaçtı, arabanın altında kalarak patladı.

 Top cama çarptı, cam kırıldı.

 Top arabaya çarptı.

 Seda ve Ece top yola kaçınca ne yaptılar?

 Çok ağladılar.

 Yeni bir top almaya karar verdiler.

 Öğretmenleriyle konuştular.

 Seda ve Ece yeni topu nasıl aldılar?

 Harçlıklarını birleştirdiler.

 Seda’nın abisinden istediler.

 Ece’nin abisinden istediler. 

 Seda ve Ece bundan sonra top kaçmasın diye ne yapmaya karar 
verdiler? 

 Topla oynamaya karar verdiler.

 Daha dikkatli davranmaya karar verdiler.

 Topu elle oynamaya karar verdiler.
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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Yaramaz Kedi

 Akın anneannesinin evinin önünde oynarken bir kedi sesi duydu. 
Etrafa bakındı ama kediyi göremedi. Oyun oynamaya devam etti. Yine 
kedi sesi duyunca kediyi bulmaya karar verdi. Sesin geldiği yöne doğru 
yürüyerek kediyi aramaya başladı. En sonunda yan bahçedeki ağacın 
üzerinde kalmış kediyi fark etti. Kedi ağaçtan inemiyordu. Akın ne 
yapacağını düşünmeye başladı. Ağaç o kadar yüksekti ki kendisi çıkıp 
kediyi indiremezdi. Hemen babasından yardım istemeye karar verdi. 
Babasına olanları anlattı, o da merdiven yardımıyla indirilebileceğini 
söyledi. Kömürlükten merdiveni alıp ağacın yanına gittiler. Kedi, korkusu 
geçince merdivenden yavaşça aşağıya indi. Kediyi kurtardıkları için hepsi 
çok sevindi. 

ETKİNLİK 6 Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Akın oyun oynarken ne sesi duydu?

 Ağlayan çocuk sesi

 Köpek sesi

 Kedi sesi

 Akın kediyi nerede buldu?

 Ağacın üzerinde

 Yüksek bir duvarın üzerinde

 Arabanın içinde

 Akın’ın babasının aklına nasıl bir çözüm geldi?

 Babası ağaca çıkıp kediyi indirecekti.

 İtfaiyeyi çağıracaklardı.

 Kediyi indirmek için merdiven kullanacaklardı.

 Akın kedinin kurtulmasına yardımcı olunca nasıl hissetti?

 Çok üzüldü.

 Çok sevindi.

 Çok korktu.
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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Uzay İstasyonumuz

 Berkay ve Ömer birlikte oyun oynamayı çok seviyorlardı. Ömer 
oyun oynamak için Berkay’ın evine gitmişti. Yanında arabalarını 
götürdü. Birlikte güzel bir oyun kurdular. Biraz oynadıktan sonra 
arabayla oynamaktan çok sıkıldılar. Birlikte ne oynayacaklarını 
düşünmeye başladılar. Sonra Berkay’ın aklına bahçeye çıkıp hayalî bir 
uzay istasyonu kurma fikri geldi. Ömer bu fikri çok sevdi. Oyuncak 
sepetinden robotlarını aldılar. Hemen bahçeye çıkıp uzay istasyonunda 
astronot olan iki çocuğun maceralarıyla ilgili hikâyeler yazıp oynadılar. 
Oyun saatlerce sürdü. Hava kararmasa daha devam edeceklerdi. 
Oynadıkları oyunu çok sevmişlerdi. Bundan sonra daha fazla hayalî 
oyun oynamaya karar verdiler.

ETKİNLİK 7 Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Berkay ve Ömer evde hangi oyuncaklarla oynuyorlardı?

 Toplarla

 Oyuncak arabalarla

 Oyuncak hayvanlarla

 Berkay ve Ömer araba ile oynadıktan sonra nereye gitmeye karar 
verdiler?

 Parka gitmeye

 Bahçeye gitmeye

 Sinemaya gitmeye

 Berkay ve Ömer bahçede hangi oyunu oynadılar?

 Hayalî uzay istasyonu oyunu

 Misket oyunu

 Köşe kapmaca oyunu

 Berkay ve Ömer neden tekrar hayalî oyun oynamaya karar verdiler?

 Oynadıkları oyunu çok sevdikleri için

 Oynarken kavga ettikleri için

 Yeni oyuncaklara ihtiyaç duydukları için
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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Parkımızı Temiz Tutalım

 Tuğçe ve Emre her pazar parkta buluşup oyun oynarlardı. Yine 
parkta buluştukları bir gün oyun alanında gördüklerine inanamadılar. 
Her yer çöp içindeydi. Oyuncaklar kirliydi. Tuğçe ve Emre bu kadar 
kirli bir parkta oyun oynayamazlardı. Bu duruma bir çözüm bulmaları 
gerekiyordu. Tuğçe’nin aklına bir fikir geldi. Mahalledeki arkadaşlarıyla 
birlikte parkı temizlemeyi önerdi. Emre de bu fikri kabul etti. İşe 
arkadaşlarını çağırarak başladılar. Ellerindeki çöp poşetlerini tek tek 
doldurup bütün parkı temizlediler. Tuğçe ve Emre parkı temizledikleri 
için çok mutluydular. Sevdiğimiz bir yeri korumanın ve temiz tutmanın 
hepimizin görevi olduğunu hatırlatmış oldular. Günün geri kalanında 
parkta birlikte eğlendiler.

ETKİNLİK 8 Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Tuğçe ve Emre her pazar buluşup nerede oyun oynarlardı?

 Parkta

 Bahçede

 Havuz kenarında

 Tuğçe ve Emre parka gittiklerinde ne ile karşılaştılar?

 Kırılmış salıncaklarla

 Temiz bir parkla

 Yerlerde çöp olan kirli bir parkla

 Çocuklar nasıl bir çözüm buldular?

 Temizlik görevlilerinden yardım istediler.

 Başka bir parka oynamaya gittiler.

 Arkadaşlarıyla parkı temizlediler.

 Çocuklar parkı temizledikten sonra ne yaptılar?

 Temiz parkta oyun oynadılar.

 Evlerine gittiler.

 Okullarının bahçesinde oynadılar.
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 1

Limon ve çilek birer meyvedir. Ancak limon ekşi, çilek 
tatlıdır.

Limon ve çileğin benzer özelliği nedir? Söyle.

Limon ve çileğin farklı özelliği nedir? Söyle.

KONU Resimleri gösterilerek çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra 
ilgili sorulara cevap verir.

KAZANIM Karşılaştırılan iki ögenin özelliklerini dinledikten sonra sorulan 
sorulara cevap verir. 

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.
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Papağan ve su kaplumbağasının benzer özelliği nedir? Söyle.

Papağan ve su kaplumbağasının farklı özelliği nedir? Söyle.

ETKİNLİK 2

Papağanları ve su kaplumbağalarını evde besleyebiliriz. 
Papağanı kafeste, su kaplumbağasını ise akvaryumda 
besleriz.

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.
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ETKİNLİK 3

Zürafa ve zebra ormanda yaşayan hayvanlardır. 
Fakat zürafa, zebradan daha uzun boyunludur.

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Zürafa ve zebranın benzer özelliği nedir? Söyle.

Zürafa ve zebranın farklı özelliği nedir? Söyle.
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ETKİNLİK 4

Hem mutfak hem de yatak odası evin birer bölümüdür. 
Mutfakta yemek yenir. Yatak odasında uyunur.

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Mutfak ve yatak odasının benzer özelliği nedir? Söyle.

Mutfak ve yatak odasının farklı özelliği nedir? Söyle.
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ETKİNLİK 5

Yemek masası ve yatak birer ev eşyasıdır. Fakat 
yatak yatak odasında, yemek masası ise mutfakta 
bulunur.

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Yemek masası ve yatağın benzer özelliği nedir? Söyle.

Yemek masası ve yatağın farklı özelliği nedir? Söyle.
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ETKİNLİK 6

Hem uçak hem de araba birer taşıttır. Fakat uçak 
hava yolu taşıtıdır. Araba ise kara yolu taşıtıdır.

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Uçak ve arabanın benzer özelliği nedir? Söyle.

Uçak ve arabanın farklı özelliği nedir? Söyle
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ETKİNLİK 7

Hem mont hem de tişört giysidir. Fakat mont kış 
mevsiminde, tişört ise yaz mevsiminde giyilir.

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Mont ve tişörtün benzer özelliği nedir? Söyle.

Mont ve tişörtün farklı özelliği nedir? Söyle.
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ETKİNLİK 8

Hem inek hem de aslan hayvandır. Fakat inek 
otla, aslan ise etle beslenir.

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

İnek ve aslanın benzer özelliği nedir? Söyle.

İnek ve aslanın farklı özelliği nedir? Söyle.
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ETKİNLİK 9

Hem elma hem de biber kırmızıdır. Fakat elma 
meyve, biber ise sebzedir.

Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Elma ve biberin benzer özelliği nedir? Söyle.

Elma ve biberin farklı özelliği nedir? Söyle.
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Resimleri incele. Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

ETKİNLİK 10

Tencere ve çatalın her ikisi de mutfak eşyasıdır. 
Fakat tencere çatala göre daha büyük ve ağırdır.

Tencere ve çatalın benzer özelliği nedir? Söyle.

Tencere ve çatalın farklı özelliği nedir? Söyle.
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KONU Resimleri gösterilerek çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra 
ilgili sorulara cevap verir.

KAZANIM Nedenleri ve sonuçları olan bir sorunu dinledikten sonra 
sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Buğra, ayağı kırık olduğu için ne yapmakta zorlanıyor?

Ayşe soğuk su içince ne oldu?

Ayşe soğuk su içtiği için hasta oldu.

Buğra’nın ayağı kırık olduğu için yürümekte zorlanıyor.

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinle ilgili soruları resimlerden yararlanarak 
cevapla.
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ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinle ilgili soruları resimlerden yararlanarak 
cevapla.

Su neden yere döküldü?

Dedem üşüdüğü için ne yaptı?

Dedem üşüdüğü için sobayı yaktı.

Bardak çatlak olduğu için su yere döküldü.
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ETKİNLİK 3

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinle ilgili soruları resimlerden yararlanarak 
cevapla.

Ahmet neden berbere gitti?

Şemsiyesi olmadığı için ne oldu?

 Tolga, şemsiyesi olmadığı için yağmurda çok ıslandı.

Ahmet, saçı uzadığı için berbere gitti.
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ETKİNLİK 4

Esra neden pasta yaptı?

Fatih okula neden geç kaldı?

Fatih, otobüs bozulduğu için okula geç kaldı.

Esra, arkadaşının doğum günü olduğu için pasta yaptı.

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinle ilgili soruları resimlerden yararlanarak 
cevapla.
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ETKİNLİK 5

Çamaşırları neden yıkayamadılar?

Buse neden dışarı çıkamadı?

 Buse, hava soğuk olduğu için dışarı çıkamadı.

Deterjan kalmadığı için çamaşırları yıkayamadık.

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinle ilgili soruları resimlerden yararlanarak 
cevapla.
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KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

KAZANIM Dinlediği bir cümle ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1 Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları cevapla.

1. Tohumları kim suladı?

 ...........................................................................................................................................  

2. Bahçıvan neyi suladı?

 ...........................................................................................................................................

3. Bahçıvan tohumları ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

Bahçıvan tohumları suladı.
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ETKİNLİK 2
Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

1. Yaz tatilinde dedesinin köydeki evine kim gitti?

 ...........................................................................................................................................  

2. Ayşe ne zaman dedesinin köydeki evine gitti?

 ...........................................................................................................................................

3. Ayşe yaz tatilinde nereye gitti?

 ...........................................................................................................................................

Ayşe yaz tatilinde dedesinin köydeki evine gitti.
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ETKİNLİK 3 Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

1. Dolaptan sütü kim çıkardı?

 ...........................................................................................................................................  

2. Nehir dolaptan neyi çıkardı?

 ...........................................................................................................................................

3. Nehir sütü nereden çıkardı?

 ...........................................................................................................................................

4. Nehir sütü ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

Nehir dolaptan sütü çıkardı.
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ETKİNLİK 4

1. Anneler gününde annesine kim çiçek aldı?

 ...........................................................................................................................................  

2. Gülce kime çiçek aldı?

 ...........................................................................................................................................

3. Gülce ne zaman annesine çiçek aldı?

 ...........................................................................................................................................

4. Gülce anneler gününde annesine ne aldı?

 ...........................................................................................................................................

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Gülce anneler gününde annesine çiçek aldı.

ÇİÇEKÇİÇİÇEKÇİ
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ETKİNLİK 5

1. Cumartesi günü arkadaşlarıyla pikniğe kim gitti?

 ...........................................................................................................................................  

2. Seda cumartesi günü kimlerle pikniğe gitti?

 ...........................................................................................................................................

3. Seda cumartesi günü arkadaşlarıyla nereye gitti?

 ...........................................................................................................................................

4. Seda arkadaşlarıyla ne zaman pikniğe gitti?

 ...........................................................................................................................................

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Seda cumartesi günü arkadaşlarıyla pikniğe gitti.
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ETKİNLİK 6

1. Akşam eve gelirken kim pasta aldı?

 ...........................................................................................................................................  

2. Dayım akşam eve gelirken ne aldı?

 ...........................................................................................................................................

3. Dayım ne zaman pasta aldı?

 ...........................................................................................................................................

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Dayım akşam eve gelirken pasta aldı.
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ETKİNLİK 7

1. Kim annesinin ördüğü kazağı dışarı çıkarken giydi?

 ...........................................................................................................................................  

2. Eda neyi dışarı çıkarken giydi?

 ...........................................................................................................................................

3. Eda annesinin ördüğü kazağı ne zaman giydi?

 ...........................................................................................................................................

4. Eda annesinin ördüğü kazağı dışarı çıkarken ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Eda annesinin ördüğü kazağı dışarı çıkarken giydi.
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ETKİNLİK 8

1. Kim pazar günü balık tutmak için göle gitti?

 ...........................................................................................................................................  

2. Babam ne için göle gitti?

 ...........................................................................................................................................

3. Babam göle ne zaman gitti?

 ...........................................................................................................................................

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Babam pazar günü balık tutmak için göle gitti.
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ETKİNLİK 9

1. Kim pazardan iki kilo mısır aldı?

 ...........................................................................................................................................  

2. Selim pazardan ne aldı?

 ...........................................................................................................................................

3. Selim pazardan kaç kilo mısır aldı?

 ...........................................................................................................................................

4. Selim mısırı nereden aldı?

 ...........................................................................................................................................

Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Selim pazardan iki kilo mısır aldı.
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ETKİNLİK 10
Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Bora sabah yavru bir kediye süt verdi. 

1. Kim yavru kediye süt verdi?

 ...........................................................................................................................................  

2. Bora kime süt verdi?

 ...........................................................................................................................................

3. Bora yavru kediye ne verdi?

 ...........................................................................................................................................

4. Bora yavru kediye ne zaman süt verdi?

 ...........................................................................................................................................
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1. Ailesiyle bahçeli bir evde kim yaşıyordu?

   Ayşe    Aslı    Ayça

2. Ayşe ailesiyle nerede yaşıyordu?

   Apartman dairesinde    Bahçeli bir evde      Çiftlik evinde

3. Evin bahçesinde ne vardı?

   Ağaçlar    Park    Rengârenk çiçekler

KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

KAZANIM Dinlediği bir öykü ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1 Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Minik Misafir
Ayşe ailesiyle bahçeli bir evde yaşıyordu. 

Bahçede rengârenk çiçekler vardı. Bir sabah 
Ayşe kuşları beslemek için bahçeye çıktı. 
Kapının önünde yaralı minik bir kedi gördü. 
Hemen annesine haber verdi. Kediyi alıp 
veterinere götürdüler. Veteriner kediyi 
tedavi etti. Ayşe kediye yardım ettiği için 
çok mutlu oldu.
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4. Ayşe ne için bahçeye çıktı?

   Kuşları beslemek için

   Hava almak için

   Çiçek toplamak için

5. Ayşe bahçeye çıktığında ne gördü?

   Yavru bir köpek

   Yaralı minik bir kedi

   Yaralı bir kuş

6. Ayşe yaralı kediyi görünce kime haber verdi?

   Dedesine 

   Babasına 

   Annesine

7. Ayşe ve annesi yaralı kediyi nereye götürdü?

   Veterinere 

   Doktora 

   Markete

8. Kedi iyileştiğinde Ayşe nasıl hissetti?

   Heyecanlı

   Mutlu

   Üzgün
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1. Hafta sonu dedesinin bahçesine kim  gitti?

    Ayşe

    Ahmet

    Fatih

2. Ahmet hafta sonu kimin bahçesine gitti?

    Teyzesinin 

    Ablasının 

    Dedesinin 

ETKİNLİK 2 Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Bahçede Bir Gün

Ahmet hafta sonu dedesinin 
bahçesine gitti. Bahçedeki ağaçlardan 
kiraz toplamak istedi. Dedesi kirazları 
topladı. Ahmet de dedesine yardım 
etti. Bahçedeki bitkileri birlikte suladılar. 
Ahmet’in giysileri ıslandı. Dedesi 
Ahmet’e kuru giysiler verdi. Ahmet 
üstünü değiştirdi ve kirazları afiyetle 
yedi. Dedesiyle vakit geçirmek Ahmet’e çok iyi gelmişti.
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3. Ahmet ne zaman dedesinin bahçesine gitti?

     Hafta sonu

     Dün 

     Geçen hafta

4. Ahmet dedesinin bahçesinde ne yapmak istedi?

     Bisiklete binmek istedi.

     Çiçekleri sulamak istedi.

     Ağaçlardan kiraz toplamak istedi.

5. Ahmet ve dedesi bahçede neler yaptılar?

     Kiraz topladılar.

     Sohbet ettiler.

     Kitap okudular.

6. Ahmet’in giysileri ıslanınca ne oldu?

     Ağladı.

     Dedesi kuru giysiler verdi.

     Giysilerinin kurumasını bekledi.

7. Ahmet dedesiyle vakit geçirdiği için nasıl hissetti?

     Çok iyi hissetti.

     Mutlu hissetti.

     Heyecanlı hissetti.
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1. Merve beslenme saatinde ne yaptı?
     Tenefüse çıktı.

     Beslenme çantasındaki örtüyü masasına serdi.

     Kantine yiyecek almaya gitti.

2. Ali ayağa kalktığı zaman ne oldu?
     Kolu Merve’nin suyuna çarptı.

     Merve’nin beslenmesinden yiyecek istedi.

     Ayağı takılarak düştü.

3. Merve’nin örtüsü ıslandıktan sonra ne oldu?
     Öğretmeni örtüyü kaldırmasını söyledi.

     Öğretmeni örtüyü kaloriferin üzerine koydu.

     Öğretmeni örtüyü alıp pencerenin önüne koydu.

ETKİNLİK 3 Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.

Beslenme Saati
Beslenme saatiydi. Merve beslenme 

çantasındaki örtüyü masasına serdi. 
Yiyeceklerini çıkardı. Tam yiyeceği sırada 
Ali ayağa kalktı. Ali’nin kolu Merve’nin 
suyuna çarptı. Merve’nin örtüsü ıslanmıştı. 
Öğretmeni geldi. Örtüyü alıp pencerenin 
önüne koydu. Örtü kurudu. Merve çok 
mutlu oldu.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 4

Çocuklar Parkta
Buse ve Seda annelerinden izin alarak parka gittiler. Yanlarında kova 

ve kürekleri de vardı. Birlikte kum havuzunda kumdan kale yapmaya 
başladılar. Karşılıklı sohbet edip zaman zaman da şarkı söylüyorlardı. Bu 
sırada aniden kuvvetli bir rüzgâr çıktı. Seda’nın yaptığı kale yıkılmıştı. Seda 
bu duruma çok üzüldü. Buse arkadaşını teselli etti. Birlikte yeniden bir kale 
yaptılar. Seda arkadaşına teşekkür etti. 
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1. Buse ve Seda nereye gittiler?
   Parka

   Sinemaya

   Tiyatroya 

2. Parka giderken yanlarına ne aldılar?
   Meyve suyu

   Kova ve kürek

   Boya kalemi 

3. Parkta ne yaptılar?
   Kule 

   Kumdan kale

   Kâse 

4. Sohbet edip şarkı söylerken ne oldu?
   Yağmur yağmaya başladı.

   Denizden dalga geldi.

   Kuvvetli bir rüzgâr çıktı. 

5. Buse, Seda’nın üzüldüğünü görünce ne yaptı?
   Arkadaşını ikna etti.

   Arkadaşını parka götürdü.

   Arkadaşını teselli etti ve yeniden kale yaptılar.
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1. Ailesiyle göz doktoruna kim gitti?

 ...........................................................................................................................................

2. Ayşe kiminle göz doktoruna gitti?

 ...........................................................................................................................................

3. Ayşe ailesiyle nereye gitti?

 ...........................................................................................................................................

4. Ayşe göz doktoruna gittikten sonra ne oldu?

 ...........................................................................................................................................

5. Doktor muayene ettikten sonra Ayşe’ye ne verdi?

 ..........................................................................................................................

Ayşe ailesiyle göz dokto-
runa gitti. Doktor Ayşe’nin 
gözlerini muayene etti. Mua-
yene sonunda doktor, Ayşe’ye 
gözlük verdi.

KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

KAZANIM Dinlediği sıralı bir olay ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1 Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 2

1. Yüzme kursuna kim gitti?

 ...........................................................................................................................................

2. Murat yüzme kursunda ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

3. Murat yüzmeyi öğrendikten sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

Murat yüzme kursuna 
gitti. Havuzda yüzmeyi 
öğrendi. Tatile gittiklerinde 
denizde de yüzebildi.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 3

1. Bahçedeki erik ağacına kim tırmandı?

 ...........................................................................................................................................

2. Burcu ağaca tırmandıktan sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

3. Burcu erikleri topladıktan sonra ablasıyla ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

Burcu bahçedeki erik 
ağacına tırmandı. Ağaçtaki 
en güzel erikleri topladı. 
Ablasıyla birlikte erikleri 
yediler.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 4

1. Kim annesine hediye vermek istedi?

 ...........................................................................................................................................

2. Esra annesine hediye hazırlamaya karar verince ilk ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

3. Esra boya kalemlerini ve resim defterini aldıktan sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

4. Esra resmini bitirdikten sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

Esra annesine bir hediye 
vermek istedi. Boya kalemlerini 
ve resim defterini aldı. Rengârenk 
bir resim yaptı. Annesine hediye 
etti.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 5

1. Bisiklete kim bindi?

 ...........................................................................................................................................

2. Emre parkta bisiklet sürerken ilk ne oldu?

 ...........................................................................................................................................

3. Bisikletin tekeri taşa takıldıktan sonra ne oldu?

 ...........................................................................................................................................

Emre bisiklete binmeyi 
çok seviyordu. Parkta bisiklet 
sürerken tekeri bir taşa takıldı. 
Emre bisikletten düştü. Dizi 
yaralandı.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 6

1. Kimin topu çamura düştü?

 ...........................................................................................................................................

2. Hakan çamura düşen topu ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

3. Hakan çamurlu topu aldıktan sonra ne oldu?

 ...........................................................................................................................................

4. Hakan elleri ve üstü kirlendikten sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

Hakan top oynarken topu 
çamura düştü. Topu alınca 
elleri ve giysileri çamur oldu. 
Eve gidip banyo yaptı. Temiz 
giysiler giydi.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 7

1. Elif’e salıncağı kim aldı?

 ...........................................................................................................................................

2. Elif ve babası ilk önce ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

3. Salıncağı kurduktan sonra Elif ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

Elif’e babası salıncak 
aldı. Salıncağı birlikte 
bahçeye kurdular. Elif 
hava kararıncaya kadar 
salıncakta sallandı.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 8

1. Kim okuldan geldi?

 ...........................................................................................................................................

2. Ece okuldan geldikten sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

3. Ece yemeğini yedikten sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

4. Ece ödevlerini bitirdikten sonra ne oldu?

 ...........................................................................................................................................

Ece okuldan geldi. Üstünü 
değiştirdi. Yemeğini yedi. 
Yemeğini yedikten sonra 
ödevlerini bitirdi ve erkenden 
uyudu.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 9

1. Bozulan eşya nedir?

 ...........................................................................................................................................

2. Bulaşık makinesi bozulduktan sonra ne oldu?

 ...........................................................................................................................................

3. Tamirci geldikten sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

4. Tamirci makineyi tamir ettikten sonra ne oldu?

 ...........................................................................................................................................

Bulaşık makinesi 
bozuldu. Annem tamirciyi 
aradı. Tamirci makineyi 
tamir etti. Bulaşık makinesi 
çalıştı.
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Öğretmenini dinle. Dinlediklerinden yola çıkarak soruları 
cevapla.ETKİNLİK 10

1. Kim bahçede yavru bir köpek gördü?

 ...........................................................................................................................................

2. Yaren yavru köpeği gördüğünde köpek nasıldı?

 ...........................................................................................................................................

3. Yaren yavru köpeği gördüğünde ilk ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

4. Yaren köpeği eve getirdikten sonra ne yaptı?

 ...........................................................................................................................................

5. Yaren köpeğe yardım ettiği için nasıl hissetti?

 ...........................................................................................................................................

Yaren bahçede yavru bir 
köpek gördü. Köpek soğukta 
çok üşümüştü. Yaren köpeği 
alıp eve getirdi. Ona su ve 
yemek verdi. Köpeğe yardım 
ettiği için çok mutlu oldu.





SÖZLÜ İLETİŞİM

Alıcı ve İfade Edici 
Anlam-Söz Dizimi
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KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Söylenen cümle ile ilişkili resmi gösterir.

ETKİNLİK 1

Cümleyi dinle ve uygun resimle eşle.

Göktuğ yıkanıyor.

Asya yemek yiyor.

Burak top oynuyor.
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Cümleyi dinle ve uygun resimle eşle.

Sena köpeğine mama veriyor.

Hüseyin fotoğraf çekiyor.

Ozan bisiklet sürüyor.

ETKİNLİK 2
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ETKİNLİK 3

Cümleyi dinle. Cümleyi anlatan resmi bul ve işaretle.

Özkan bulaşık yıkıyor.

Kaan çiçekleri suluyor.

Emir koşuyor.
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Eksik bırakılan cümleyi tamamla.

Duygu saçını ............................................. .

Elif dans ............................................. .

KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Eksik bırakılan cümlenin devamını söyler.

ETKİNLİK 1

Rahime kâğıt ............................................. .
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Eksik bırakılan cümleyi tamamla.

Gülşah müzik ............................................. .

Yeşim annesine çiçek ............................................. .

Ezgi keman ............................................. .

ETKİNLİK 2
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ETKİNLİK 3

Metinde eksik bırakılan cümleleri verilen sözcüklerle tamamla.

MOR ÇERÇEVELİ PENCERE

Babam evi boyamaya .................................. Ailecek ............................... 

çıktık, ....................................... boyalar aldık. Mor, kırmızı, turuncu, sarı 

renk ....................................... aldık. Babam .......................................  mor 

renge boyadı. Annem “Çok güzel oldu.” dedi.

pencereleri rengârenk

boyalar

karar verdi

alışverişe
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gittik biz pazara

bana hediye babamverdi

erken sabahŞahin kalkar

Ankara’dır ülkemizin başkenti

Aşağıda karışık verilen sözcüklerden cümle oluştur.

KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Söylenen sözcüklerden cümle oluşturarak söyler.

ETKİNLİK 1
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ETKİNLİK 2

Aşağıda karışık verilen sözcüklerden cümle oluştur.

ördü kazak annem

güzel yemek yaparAyşe

Ali geçkaldı okula

akşam yaptım ödevlerimi
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ETKİNLİK 3

Aşağıda karışık verilen sözcüklerden cümle oluştur.

Elif
çiçekleri

suluyor

KayaileYaman otlatıyor
koyunları

önce
Toprak

uyumadandişlerini

fırçaladı



117117

ETKİNLİK 4

Aşağıda karışık verilen sözcüklerden cümle oluştur.

aldı telefon Ufuk

bahçede Ela top ile oynadık

birinci Zeynepyarışmada oldu

annem makarnayısever çok





SÖZLÜ İLETİŞİM

Olayları ve Durumları 
Anlatma
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resimleri gösterilen bir öyküyü anlatır.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimlere bakarak öyküyü anlat.
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KESME ETKİNLİKLERİ
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Tuna yolda yürürken yaralı 
bir kuş gördü. 

Kuşu kucaklayarak eve 
getirdi. 

Kuşu kafese koydu ve onu 
besledi.

Kuşu pencerenin önüne 
getirip hava aldırdı.

Sevimli kuş artık iyileştiğinde 
onu arkadaşlarının yanına 
doğru uçurdu.

Cümleleri kes. Uygun olan resimle eşleyerek öyküyü oluştur.
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KESME ETKİNLİKLERİ
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki resimlere bakarak öyküyü anlat.
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Melisa babasıyla pencereden 
bakarken kar yağdığını 
gördü.

Hemen soğukta kalan 
kuşlar için yuva yapmaya 
başladılar.

Melisa yuvayı boyadı. 
Pencereden baktıklarında 
üşüyen kuşları görmek 
onları çok üzdü.

Yuvayı bitirip hemen yerine 
yerleştirdiler.

Kuşların artık bir yuvası 
vardı.

Cümleleri kes. Uygun olan resimle eşleyerek öyküyü oluştur.
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KESME ETKİNLİKLERİ
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resimleri gösterilen sıralı bir olayı anlatır.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimlere bakarak olayları sırasıyla anlat.
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Civciv oluşumu için 
yumurtaları yuvaya koydum.

Tavuk yumurtaların 
üzerine oturdu.

Birkaç gün sonra 
yumurtalar çatlayıp 
civcivler doğmuştu.

Civcivler annelerinin 
yanında dolaşmaya başladı. 

Cümleleri kes. Uygun olan resimle eşleyerek sıralı olayı oluştur.
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KESME ETKİNLİKLERİ
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki resimlere bakarak olayları sırasıyla anlat.
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Yeşim evden çıkmak için 
kapıyı açtı ve yağmur 
yağdığını gördü.

Önce ayakkabısını giydi.

Sonra montunu giydi.
Şemsiyesini alarak evden 
çıktı.

Cümleleri kes. Uygun olan resimle eşleyerek sıralı olayı oluştur.
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KESME ETKİNLİKLERİ
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki resimlere bakarak olayları sırasıyla anlat.
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Elif ve babası salıncak 
malzemeleri aldılar. Salıncağı kurmaya başladılar.

Salıncağı kurup bitirdiler. Elif artık salıncakta 
sallanabilirdi.

Cümleleri kes. Uygun olan resimle eşleyerek sıralı olayı oluştur.
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KESME ETKİNLİKLERİ
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki resimlere bakarak olayları sırasıyla anlat.
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Mustafa’ya kocaman bir 
hediye paketi geldi.

Mustafa heyecanla paketi 
açtı.

Paketin içinden kocaman 
bir ayıcık çıktı. 

Mustafa ayıcığı görünce 
çok mutlu oldu.

Cümleleri kes. Uygun olan resimle eşleyerek sıralı olayı oluştur.
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KESME ETKİNLİKLERİ
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resmi gösterilen bir varlığı tanımlar.

ETKİNLİK 1

Resimleri incele. Resimlerde gördüğün varlıkların özelliklerini anlat.
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ETKİNLİK 2

Resimleri incele. Resimlerde gördüğün varlıkların özelliklerini anlat.
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ETKİNLİK 3

Resimleri incele. Resimlerde gördüğün varlıkların özelliklerini anlat.
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