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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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OKUDUĞUNU
ANLAMA
Cümle Anlama

KONU
KAZANIM

Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulan
sorulara cevap verir.
Okuduğu cümlelere ait olan resimleri gösterir.

ETKİNLİK 1
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
Buket ders çalışıyor.

Ayla ip atlıyor.

10

ETKİNLİK 2
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
Annem yemek yapıyor.

Annem resim yapıyor.

1111

ETKİNLİK 3
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
Köpeğim Duman mamasını yiyor.

Bugün arkadaşlarımla pikniğe gittik.

12

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
Bugün okulda toplama ve çıkarma işlemi yapmayı öğrendik.

Bugün Merve, Hasan ve Ahmet’le kütüphanede ders çalıştık.

13
13

ETKİNLİK 5
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
Kardeşim Hakan’la anneme doğum günü sürprizi yaptık.

Dedem, anneannem ve kuzenimle kahvaltı yaptık.

14

ETKİNLİK 6
Aşağıdaki resimleri incele. Resmi anlatan cümleyi bul ve işaretle.

Bugün okula servisle
gittim.
Annem beni arabayla
okula bıraktı.
Kardeşimle okula
yürüdük.

Annem ve babamla
parka gittik.
Bugün piknikte ağaçtan
elma topladım.
Bugün evde ders
çalıştım.

15
15

ETKİNLİK 7
Aşağıdaki resimleri incele. Resmi anlatan cümleyi bul ve işaretle.

Köpeğim tüm gün uyudu.
Bugün köpeğimi hiç
dışarı çıkaramadım.
Ali ile birlikte köpeğim
Gece’yi dışarıda
gezdirdik.

Babam beni okula
bıraktı.
Babamla birlikte
manava gittik.
Bugün babamla
eczaneye gittik.

16

KONU
KAZANIM

Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulan
sorulara cevap verir.
Okuduğu cümle hakkında sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki cümleleri oku. Soruların cevabını resimlerden
bularak işaretle.
Bakkaldan ekmek ve peynir aldım.
Bakkaldan ne aldı? İşaretle.

Ekmek ve peyniri nereden aldı? İşaretle.

17
17

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki cümleleri oku. Soruların cevabını resimlerden
bularak işaretle.

Ablam benim ve kardeşim Esma’nın saçını ördü.
Çocuğun ve kardeşi Esma’nın saçını kim ördü? İşaretle.

Ablası kimin saçını ördü? İşaretle.

Ablası, çocuğa ve kardeşine ne yaptı? İşaretle.

18

ETKİNLİK 3

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Arif beslenme saatinde Feyza ve Hasan’la kurabiye yedi.

Kurabiye
Arif, Feyza ve Hasan’la ne yedi?

Yaş pasta
Makarna

Sabah
Beslenme saatinde

Arif kurabiyeyi ne zaman yedi?

Akşam

Kardeşiyle
Suna, Nedim ve Mert’le

Arif kimle kurabiye yedi?

Feyza ve Hasan’la

19
19

ETKİNLİK 4

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Annem bugün beslenme çantama kek ve süt koydu.

Kayısı ve yoğurt
Kek ve süt

Annesi beslenme çantasına ne
koydu?

Kurabiye ve meyve suyu

Annesi
Babası

Kim beslenme çantasına kek ve
süt koydu?

Ablası

Resim çantasına
Annesi kek ve sütü nereye koydu?

Okul çantasına
Beslenme çantasına

20

ETKİNLİK 5

Cümleleri oku. Soruların cevabını altına yaz.

Aslı ve Melis bugün hastaneye gitti.
Aslı ile Melis bugün nereye gitti?
…………………………………………………………………………………………………….
Aslı hastaneye kimle gitti?
…………………………………………………………………………………………………….
Aslı ile Melis hastaneye ne zaman gitti?
…………………………………………………………………………………………………….

Perşembe günü okulda yerli malı etkinliği düzenleyeceğiz.
Perşembe günü okulda ne etkinliği düzenleyecekler?
…………………………………………………………………………………………………….
Ne zaman yerli malı etkinliği düzenleyecekler?
…………………………………………………………………………………………………….
Perşembe günü yerli malı etkinliğini nerede düzenleyecekler?
…………………………………………………………………………………………………….

21
21

ETKİNLİK 6

Cümleleri oku. Soruların cevabını altına yaz.

Anıl hafta sonu resim kursuna başlayacak.
Anıl hafta sonu neye başlayacak?
…………………………………………………………………………………………………….
Anıl ne zaman resim kursuna başlayacak?
…………………………………………………………………………………………………….
Anıl hafta sonu ne yapacak?
…………………………………………………………………………………………………….

Anıl resim kursu için kırtasiyeden kalem, silgi ve resim
defteri aldı.
Anıl resim kursu için kırtasiyeden ne aldı?
…………………………………………………………………………………………………….
Anıl kalem, silgi ve resim defterini nereden aldı?
…………………………………………………………………………………………………….
Anıl ne için kalem, silgi ve resim defteri aldı?
…………………………………………………………………………………………………….
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OKUDUĞUNU
ANLAMA
Metin Yapılarını
Tanıma

KONU
KAZANIM

Verilen cümlelerden metin yapılarına uygun metin oluşturur.
Sıralı bir olayı anlatan cümleleri olay sırasına göre sıraya dizer.

ETKİNLİK 1
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

24

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Aslı oyuncağıyla tek
başına oynuyordu.

Aslı Meriç’e de
oyuncaklarından
verdi ve birlikte
oynadılar.

25
25

Aslı oyun oynarken
Meriç yanına geldi.

ETKİNLİK 2
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

26

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Annesi Ali’yi dişçiye
götürdü.

Ali oyun oynarken
dişi ağrıdığı için
ağlamaya başladı.

27
27

Annesinin yanına
giderek dişinin
ağrıdığını söyledi.

ETKİNLİK 3
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

28

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Birden
arabamızın
tekeri patladı.

Babamla köye
gidiyorduk.

29
29

Bir tamirci
çağırdık ve
arabanın tekerini
değiştirdik.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

30

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Kirli kıyafetlerimi
makineye atarak
yıkadık.

Annemle
banyoya giderek
kıyafetlerimi
çıkardım.

31
31

Dışarıda
oynadığım için
kıyafetlerim
kirlenmişti.

ETKİNLİK 5
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

32

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Yolda yürürken aç
bir köpek gördüm.

Evde köpeğe
mama vererek onu
besledim.

33
33

Köpeği kucağıma
alarak eve
geldim.

ETKİNLİK 6
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

34

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Yeni kaykayımla
kaymaya gittim.

Babam bana yeni
bir kaykay hediye
etti.

35
35

Bugün kaykayımla
kayarken düştüm
ve kaykayım kırıldı.

ETKİNLİK 7
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

36

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Yeni bir fidan
dikmek için toprağı
kazdım.

Fidanı suladım.

37
37

Kazdığım çukurun
içine fidanı
yerleştirdim.

ETKİNLİK 8
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

38

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Hep birlikte çöpleri
toplayıp torbalara
doldurduk ve kumsal
tertemiz oldu.

Gittiğimizde
kumsalın çöp ve
plastik şişelerle
dolu olduğunu
görüp çok üzüldük.

39
39

Bugün ailemle
denize yüzmeye
gittik.

ETKİNLİK 9
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

40

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Parkta
kaydıraktan
kayıyordum.

Annem hemen
dizime pansuman
yaptı.

41
41

Birden düştüm
ve dizim kanadı.
Canım çok acıdı.

ETKİNLİK 10
Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.

42

Aşağıdaki resimlerdeki olayları sırasıyla anlat. Cümleleri oku ve sıraya diz.

1

2

3

Annem, babam ve
kardeşimle akşam
yemeği yedik.

Yemekten sonra
biraz ders çalıştım
ve yatağıma
yatarak uyudum.

43
43

Akşam üzeri okuldan
eve geldim.

ETKİNLİK 11
Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara
yaz.

Rıza bisiklet sürüyordu.

Rıza bisikletten düştü.

Önce: ...............................................................................................
Sonra: .............................................................................................

44

ETKİNLİK 12
Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara
yaz.

Zehra, yağmur yağmaya
başlayınca şemsiyesini açtı.

Zehra yolda yürüyordu.

Önce: ...............................................................................................
Sonra: .............................................................................................

45
45

ETKİNLİK 13
Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara
yaz.

Çınar dolaptan elma
çıkararak yedi.

Çınar dolabı açtı.

Önce: ...............................................................................................
Sonra: .............................................................................................

46

ETKİNLİK 14
Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara
yaz.

Annem salataya limon suyunu
döktü.

Annem limonu sıktı.

Önce: ...............................................................................................
Sonra: .............................................................................................

47
47

ETKİNLİK 15
Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara
yaz.

Mert dişlerini fırçaladı.

Mert uyudu.

Önce: ...............................................................................................
Sonra: .............................................................................................

48

ETKİNLİK 16
Aşağıdaki resimleri incele ve cümleleri oku. Cümleleri olay sırasına göre boşluklara
yaz.

Saatin alarmı çalmaya başladı.

Okan uyandı.

Önce: ...............................................................................................
Sonra: .............................................................................................

49
49

OKUDUĞUNU
ANLAMA
Metin Anlama

KONU

Çeşitli türde yazılmış metinleri okuduktan sonra bilgi birimleri
ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

KAZANIM

Bir öyküyü okuduktan sonra öykü ögeleri ile ilgili sorulan
sorulara cevap verir.
Bir öyküyü okuduktan sonra olay sırasına göre anlatır.

ETKİNLİK 1
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Okan ve Oyuncakları

Okan oyuncaklarını çok severdi. Yarış arabaları, uçakları, gemileri
ve ayıcığı vardı. Okuldan geldikten sonra hemen derslerini yapar,
akşam yemeğine kadar oyuncaklarıyla oynardı. O gün derslerini yaptı
ve sonra sokağa çıktı. Arkadaşlarıyla sokakta oynadı. Eve döndüğünde
ellerini yıkadı, akşam yemeğine oturdu. Odasına gittiğinde ayıcığını
yanına alıp uyumak istedi. Ama ayıcığının yırtılmış olduğunu gördü.
Okan çok üzüldü. Annesi, Okan’ın üzüldüğünü görünce ayıcığın
yırtığını dikmeye karar verdi. Ertesi gün Okan okula gidince, annesi
hemen iğne iplik aldı ve ayıcığın yırtılan yerini dikti. Okan okuldan
gelince ayıcığını sapasağlam gördü. Çok mutlu oldu.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Kimin oyuncakları vardı?
Okan’ın kardeşinin
Okan’ın annesinin
Okan’ın
2. Okan neyi çok seviyordu?
Oyuncaklarını
Çiçeklerini
Köpeğini
3. Okan’ın hangi oyuncakları vardı?
Yarış arabaları, uçakları, gemileri ve ayıcığı
Peluş köpekleri, kedileri ve kuşları
Uçurtmaları, motorları ve gemileri
4. Okan’ın ayıcığına ne oldu?
Ayıcığı yırtıldı.
Ayıcığının kuyruğu düştü.
Ayıcığı kayboldu.
5. Okan’ın annesi ne yaptı?
Yeni bir ayıcık aldı.
Ayıcığın rengini değiştirdi.
Ayıcığın yırtılan yerini dikti.
6. Okan neye çok sevindi?
Ayıcığının yırtılan yerinin dikilmesine
Ayıcığının kuyruğunun dikilmesine
Ayıcığının bulunmasına
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
“Okan ve Oyuncakları” adlı metni anlat. Metni anlattıktan sonra “Nasıl
Anlattım?” tablosunu doldur.

• Okan’ın oyuncakları olduğunu söyledim.
• Okan’ın oyuncaklarını çok sevdiğini söyledim.
• Okan’ın yarış arabaları, uçakları, gemileri ve ayıcığı olduğunu
söyledim.
• Okan’ın dışarıda oyun oynadıktan sonra yemek yiyip ayıcığıyla
uyumaya gittiğini söyledim.
• Okan’ın ayıcığının yırtıldığını söyledim.
• Okan’ın annesinin ayıcığın yırtılan yerini diktiğini söyledim.
• Okan’ın ayıcığını sapasağlam görünce mutlu olduğunu
söyledim.
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ETKİNLİK 2
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Ninemin Ustalık İşi

Ninem bize yemek hazırlamayı çok sever. Bütün torunlarını
toplar, yemekleri nasıl yaptığını anlatır. Kahvaltıda bize yaptığı patatesli
yumurta en sevdiğim tarifidir. Önce patatesleri soyar, minik minik
doğrar üzerine biraz tuz ve karabiber ekler. Birkaç yumurtayı bir
tabağa kırar ve çatalla karıştırır. Tavayı ocağa alır içine biraz yağ
döker, yağ kızınca içine doğradığı patatesleri koyar. Patatesler nar
gibi kızarınca üzerine yumurtaları döker. Gerisi ustalık işi der. Bence
o patatesli yumurtayı yemek işin en güzel kısmı.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Kim torunlarına yemek yapmayı çok sever?
Dedesi
Ninesi
Annesi
2. Ninesinin en sevdiği tarifi hangisidir?
Patatesli yumurta
Menemen
Kızarmış patates
3. Ninesi patatesli yumurta için önce neyi soyar?
Soğanı
Domatesi
Patatesi
4. Patatesler kızarınca ninesi ne yapar?
Çırptığı yumurtaları döker.
Yağı koyar.
Tuz koyar.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
oku.
en iyiMetni
anlatan
resmi işaretle.
“Ninemincümleleri
Ustalık İşi”
adlıCümleyi
metni anlat.
anlattıktan
sonra “Nasıl Anlattım?”
tablosunu doldur.

• Ninesinin torunlarına yemek yapmayı sevdiğini söyledim.
• Ninesine ait en sevdiği tarifin patatesli yumurta olduğunu
söyledim.
• Ninesinin patatesli yumurta için önce patatesleri soyduğunu
söyledim.
• Yumurtaları çatalla çırptığını söyledim.
• Patatesler kızarınca üzerine yumurtayı döktüğünü söyledim.
• En sevdiği kısmın patatesli yumurtayı yemek olduğunu söyledim.
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ETKİNLİK 3
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Hayvan Dayanışması

Kasabanın birinde küçük bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte birçok hayvan
yaşarmış. Bu hayvanlar birbirlerine yardım ederlermiş. Bir gün çok
şiddetli bir rüzgâr çıkmış. Rüzgâr tavukların ve horozların kümesinin
çatısını uçurmuş. Çiftlikteki bütün hayvanlar çalışarak kümesin çatısını
yeniden yapmışlar. Tavuklar ve horozlar çok mutlu olmuşlar.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Kasabada nasıl bir çiftlik vardı?
Küçük
Sevimli
Büyük
2. Kasabadaki çiftlikte kimler yaşardı?
Hayvanlar
Ağaçlar
Çiçekler
3. Hayvanlar nerede yaşardı?
Ormanda
Çiftlikte
Köyde
4. Tavukların ve horozların kümesinin çatısı neden uçtu?
Çok yağmur yağdığı için
Çok kar yağdığı için
Çok rüzgâr estiği için
5. Kümesteki hayvanların yuvası bozulunca diğer hayvanlar ne yaptı?
Çatıyı yeniden yaptılar.
Geçmiş olsun dediler.
Horozlar çalışarak yeni yuva yaptılar.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
oku. Cümleyi
en iyianlat.
anlatanMetni
resmianlattıktan
işaretle. sonra “Nasıl
“Hayvan cümleleri
Dayanışması”
adlı metni
Anlattım?” tablosunu doldur.

• Kasabada küçük bir çiftlik olduğunu söyledim.
• Çiftlikte birçok hayvanın yaşadığını söyledim.
• Çiftlikteki hayvanların birbirlerine yardım ettiğini söyledim.
• Bir gün çiftlikte şiddetli rüzgâr çıktığını söyledim.
• Rüzgârın tavukların ve horozların kümesinin çatısını uçurduğunu
söyledim.
• Bütün hayvanların çalışarak kümesi tamir ettiğini söyledim.
• Kümesin çatısı tamir edilince tavukların ve horozların mutlu
olduğunu söyledim.
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ETKİNLİK 4
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Ali’nin Karın Ağrısı

Okuldan çıktığımda çok acıkmıştım. Eve gittiğimde hemen elimi
yüzümü yıkadım. Ev kıyafetlerimi giydim. Artık akşam olmuştu. Evdeki
herkes akşam olunca yemek masasında buluşur, akşam yemeğimizi
yerdik. O gün annem yine mis gibi yemekler hazırlamıştı. Ama
benim karnım ağrımaya başladı. Ben sadece annemin yaptığı sebze
çorbasını içtim. İzin isteyerek odama gidip yatağımda uyudum. Sabah
uyandığımda karnım artık ağrımıyordu. Annemin şifa gibi çorbası karın
ağrıma iyi gelmişti.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Kimin karnı çok acıkmıştı?
Ali’nin
Çınar’ın
Ali’nin kardeşinin
2. Ali eve gittiğinde ne yaptı?
Ödevlerini yaptı.
Elini yüzünü yıkadı.
Çorba içti.
3. Akşam yemeği sırasında ne oldu?
Kapı çaldı.
Ali’nin karnı ağrıdı.
Annesi tabaklara yemek koydu.
4. Ali yemekte ne içti?
Ayran
Su
Çorba
5. Ali’nin karnı nasıl iyileşti?
Yatağına yatıp uyuyarak
Doktorun verdiği ilacı içerek
Annesinin yaptığı çorbayı içerek
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
cümleleri
oku.
en iyiMetni
anlatan
resmi işaretle.
“Ali’nin Karın
Ağrısı”
adlıCümleyi
metni anlat.
anlattıktan
sonra “Nasıl Anlattım?”
tablosunu doldur.

• Okuldan çıktığında Ali’nin çok acıktığını söyledim.
• Eve gittiğinde elini yüzünü yıkadığını söyledim.
• Akşam olunca evdeki herkesin yemek masasında buluşup akşam
yemeği yediğini söyledim.
• Yemek masasında Ali’nin karnının ağrımaya başladığını söyledim.
• Ali’nin sadece annesinin yaptığı sebze çorbasını içtiğini söyledim.
• Ali’nin izin isteyerek yatağında uyuduğunu söyledim.
• Sabah uyandığında karnının ağrımadığını, çorbanın şifa gibi
geldiğini söyledim.
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ETKİNLİK 5
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Kule

Anıl evin bahçesinde oyun oynuyordu. En yakın arkadaşı Seda
ise onu seyrediyordu. Anıl taşları üst üste dizdi. Kocaman bir kule
yaptı. Evin yaramaz kedisi Tırmık koşarak geldi ve kuleyi devirdi. Anıl
çok üzüldü. Seda ona:
-“Üzülme birlikte yeniden yaparız.” dedi. Birlikte yeniden taşları
toplayıp kuleyi yaptılar. Anıl çok mutlu oldu.

64

Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Anıl nerede oynuyordu?
Evinin bahçesinde
Oyun parkında
Odasında
2. Anıl’ın en yakın arkadaşı kimdir?
Çınar
Seda
Esra
3. Anıl taşlardan ne yaptı?
Kale
Boyama
Kule
4. Anıl’ın yaptığı kule nasıl devrildi?
En yakın arkadaşı Seda devirdi.
Kedisi devirdi.
Rüzgâr devirdi.
5. Kule devrilince Anıl ile Seda ne yaptılar?
Kuleyi yeniden yaptılar.
Bahçede seksek oynadılar.
Bahçede ip atladılar.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
“Kule” adlı metni anlat. Metni anlattıktan sonra “Nasıl Anlattım?” tablosunu
doldur.

• Anıl’ın evinin bahçesinde oyun oynadığını söyledim.
• En yakın arkadaşı Seda’nın onu seyrettiğini söyledim.
• Anıl’ın taşları üst üste dizerek kocaman bir kule yaptığını
söyledim.
• Evin yaramaz kedisi Tırmık’ın koşarak gelip kuleyi devirdiğini
söyledim.
• Anıl’ın kulesi devrilince çok üzüldüğünü söyledim.
• Seda’nın Anıl’a üzülme birlikte yeniden yaparız dediğini söyledim.
• Anıl ve Seda’nın birlikte kuleyi tekrar yaptıklarını söyledim.
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KONU

Çeşitli türde yazılmış metinleri okuduktan sonra bilgi birimleri
ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

KAZANIM

Bir anıyı okuduktan sonra anı ögeleri ile ilgili sorulan sorulara
cevap verir.
Bir anıyı okuduktan sonra olay sırasına göre anlatır.

ETKİNLİK 1
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Fındık Bahçesi

Geçen yaz annem ve babamla anneannemlerin yanına Trabzon’a
gitmiştik. Ağustos ayı olduğu için anneannemler fındık toplayacaktı. Ben
de onlara yardım etmek istediğimi söyledim. Birlikte dallardan fındıkları
toplayıp çuvallara doldurduk. Bir kısmını da kurutmak için harmana
döktük. Kendimize de biraz yemek için ayırdık. Ağustos sıcağında fındık
toplamak gerçekten zordu. Ama kışın topladığımız fındıkları yerken iyi ki
yardım etmişim de toplamışız fındıkları diyorum. Keşke yaz gelse yine
fındığa gitsek.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Çocuk yaz tatilinde ailesiyle kimin yanına gitmiş?
Teyzesinin
Dayısının
Anneannesinin
2. Anneannesi hangi şehirde yaşıyormuş?
İstanbul
Trabzon
Ankara
3. Çocuk anneannesiyle ne yapmak istemiş?
Parka gitmek
Denize girmek
Fındık toplamak
4. Birlikte fındık toplarken neler yapmışlar?
Su içip yemek yemişler.
Fındıkları toplayıp çuvala doldurmuşlar.
Fındıkları kırmışlar.
5. Fındıkları topladıktan sonra ne yapmışlar?
Fındıkların hepsini yemişler.
Fındıkları satmışlar.
Bir kısmını harmana döküp bir kısmını kendilerine ayırmışlar.
6. Çocuk kışın fındıkları yerken ne düşünüyor? Yaz.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
cümleleriadlı
oku.metni
Cümleyi
en Metni
iyi anlatan
resmi işaretle.
“Fındık Bahçesi”
anlat.
anlattıktan
sonra “Nasıl Anlattım?”
tablosunu doldur.

• Geçen yaz anne ve babasıyla Trabzon’a anneannesinin yanına gittiğini
söyledim.
• Ağustos ayı olduğu için anneannesinin fındık toplayacağını söyledim.
• Çocuğun da onlara yardım etmek istediğini söyledim.
• Birlikte dallardan fındıkları toplayıp çuvallara doldurduklarını söyledim.
• Bir kısmını da kurutmak için harmana döktüklerini söyledim.
• Kendilerine de biraz yemek için fındıkları ayırdıklarını söyledim.
• Ağustos sıcağında fındık toplamanın zor olduğunu söyledim.
• Kışın topladıkları fındıkları yerken iyi ki yardım etmişim de toplamışız
dediğini söyledim.
• Çocuğun yaz gelince tekrar fındık toplamaya gitmek istediğini söyledim.
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ETKİNLİK 2
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Yaz Tatilim

Birinci sınıfın yaz tatilinde teyzeme gitmiştim. Teyzemle birlikte
parka, pikniğe ve denize giderdik. Teyzem bana en sevdiğim kekten
yapardı. Orada arkadaşım Metin’le tanıştık. Metin’le birlikte oyunlar
oynardık. Metin’in Pırtık adında köpeği vardı. Onunla oyunlar oynar,
onu bahçeye dolaşmaya çıkarırdık. Hâlâ o yazı hatırlar mutlu olurum.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Yaz tatilinde kime gitti?
Ablasına
Dedesine
Teyzesine
2. Teyzesiyle birlikte nerelere gitti?
Parka, pikniğe ve denize
Lunaparka ve bakkala
Markete ve denize
3. Teyzesi ona sevdiği neyi yaptı?
Pastayı
Tatlıyı
Keki
4. Yaz tatilinde tanıştığı arkadaşının adı neydi?
Metin
Mehmet
Mesut
5. Metin’in köpeğinin adı neydi?
Pıtırcık
Bonbon
Pırtık
6. Pırtık ile neler yaparlardı?
Oyunlar oynar, bahçeye çıkarırlardı.
Bahçede gezdirirlerdi.
Pikniğe götürür, oyun oynatırlardı.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
cümleleri
Cümleyi
iyi anlatan
resmi sonra
işaretle.“Nasıl Anlattım?”
“Yaz Tatilim”
adlıoku.
metni
anlat.enMetni
anlattıktan
tablosunu doldur.

• Birinci sınıfın yaz tatilinde teyzesine gittiğini söyledim.
• Teyzesiyle birlikte parka, pikniğe ve denize gittiğini söyledim.
• Teyzesinin ona en sevdiği kekten yaptığını söyledim.
• Orada arkadaşı Metin’le tanıştığını söyledim.
• Metin’le birlikte oyunlar oynadığını söyledim.
• Metin’in Pırtık adında bir köpeği olduğunu söyledim.
• Pırtık’la oyunlar oynayıp, onu bahçeye dolaşmaya çıkardıklarını
söyledim.
• Hâlâ o yazı hatırlayıp mutlu olduğunu söyledim.
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ETKİNLİK 3
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Ağustos Böceği ve Ben

Her yaz dedemin meyve bahçesinde vakit geçirmeyi çok severim. Bir
gün yine incir, şeftali ve elma ağaçlarını tek tek dolaştım meyvelerini
toplayıp yedim. Kayısı ağacını en sona bırakmıştım. Kayısı ağacına
tırmanıp tam en büyük kayısıya elimi uzattım ki ağustos böceği ile
göz göze geldik. Ben çığlık attım. O da ses çıkardı. İkimiz de kendimizi
ağaçtan aşağı attık. Düştüğüm yerde oturdum gülmeye başladım.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Her yaz nerede vakit geçirmeyi çok sever?
Dedesinin meyve bahçesinde
Dedesinin çiftliğinde
Dedesinin kuzularıyla
2. Dedesinin bahçesinde hangi ağaçlar vardı?
Nar ve vişne ağaçları
Erik ağacı
İncir, şeftali, elma ve kayısı ağaçları
3. Bahçede dolaşırken hangi ağacı en sona bırakmıştı?
İncir ağacını
Kayısı ağacını
Şeftali ağacını
4. Kayısıya elini uzattığında hangi hayvanla göz göze geldi?
Arıyla
Cırcır böceğiyle
Ağustos böceğiyle
5. Ağustos böceğiyle göz göze gelince ne oldu?
Güldü.
Çığlık atarak ağaçtan düştü.
Korktu.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
oku.Ben”
Cümleyi
iyi anlatan
resmi anlattıktan
işaretle. sonra “Nasıl
“Ağustoscümleleri
Böceği ve
adlı en
metni
anlat. Metni
Anlattım?” tablosunu doldur.

• Her yaz dedesinin meyve bahçesinde vakit geçirmeyi çok
sevdiğini söyledim.
• Bir gün yine incir, şeftali ve elma ağaçlarını tek tek dolaştığını
söyledim.
• Kayısı ağacını en sona bıraktığını söyledim.
• Kayısı ağacına tırmanıp en büyük kayısıya elini uzattığında
ağustos böceğiyle göz göze geldiğini söyledim.
• Ağustos böceğiyle göz göze gelince çığlık atarak kendilerini
ağaçtan aşağı attıklarını söyledim.
• Düştüğü yerde oturup gülmeye başladığını söyledim.
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ETKİNLİK 4
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
Denizde Balıktan Başka Ne Var?

Karnemi aldığım gün babamdan beni balık tutmaya götürmesini istedim.
Babam hafta sonu oltaları hazırladı, “Haydi çıkıyoruz Efe, balık tutmaya
gidiyoruz.” dedi. Çok sevindim. Hemen hazırlandım. Babamla daha önce
de gittiğimiz deniz kenarına geldik. Oltalarımızı, yemlerimizi, kovalarımızı
hazırladık. Oltayı suya atıp beklemeye başladık.
Benim oltam birden gerildi. Çekmekte zorlanıyordum. Çok
heyecanlandım. Babam hemen bana yardım etmeye geldi. Sonunda oltayı
çektik. Oltanın ucu havada sallanıyordu. Önce kocaman bir balık sandım.
Ama oltayı çekip bize yaklaştırdıkça kocaman bir balık değil, kocaman
bir kova olduğunu gördüm. Babamla gülmeye başladık. Ne zaman balık
tutmaya gitsem aklıma hep bu olay gelir.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Karnesini aldığı gün babasından ne istedi?
Hediye
Balık tutmaya götürmesini
Oyuncak araba almasını
2. Babasıyla deniz kenarına gittiğinde neleri hazırladılar?
Oltasını, yemlerini ve kovasını
Sandalyesini ve masasını
Kova ve küreğini
3. Oltası ağırlaşıp çektiğinde denizden ne çıktı?
Kocaman bir balık
Kocaman bir kuş
Kocaman bir kova
4. Denizden kova çıkınca ne yaptılar?
Güldüler.
Üzüldüler.
Şaşırdılar.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
en iyiadlıanlatan
“Denizdecümleleri
Balıktan oku.
BaşkaCümleyi
Ne Var?”
metni resmi
anlat. işaretle.
Metni anlattıktan sonra
“Nasıl Anlattım?” tablosunu doldur.

• Karnesini aldığı gün babasından onu balık tutmaya götürmesini
istediğini söyledim.
• Babasının oltaları hazırladığını söyledim.
• Babasıyla balık tutmak için daha önce gittikleri deniz kenarına
gittiklerini söyledim.
• Oltalarını, yemlerini ve kovalarını hazırladıklarını söyledim.
• Oltası gerilince kocaman bir balık yakaladığını düşünüp
heyecanlandığını söyledim.
• Oltayı çekince balık değil kocaman bir kova yakaladığını
söyledim.
• Kovayı gördüğünde güldüğünü söyledim.
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ETKİNLİK 5
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
10.enDoğum
Günüm
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi
iyi anlatan
resmi işaretle.

10. doğum günüm benim için çok önemliydi. Çünkü bu doğum
günümü evimizin karşısındaki parkta tüm sınıf arkadaşlarımla kutlayacaktım.
Dört katlı çikolatalı bir pasta siparişi verdik. Kırmızı renkte pantolon ve
papyon, mavi renkte gömlek almıştık bugün için. Doğum günüm geldi.
Çok heyecanlıydım. Annem ve komşumuz Nevin teyze parktaki ağaçları
balonlarla süslediler. İyi ki doğdun yazısı astılar. Arkadaşlarım ellerinde
hediye paketleriyle geliyorlardı. Artık pastanın mumlarını üfleme vakti
gelmişti. Herkes “İyi ki doğdun Ali” diye ritim tutarken, ben gözlerimi
kapatmış dilek tutuyordum. Birden herkesin sesi kesildi. Ne oluyor diye
bakmak için gözlerimi açtım. Bir de ne göreyim? Pastanın mumları artık
yanmıyordu. Küçük kardeşim gözlerim kapalıyken gelmiş ve tüm mumları
benim yerime üflemişti. Kardeşimle birbirimize baktık ve gülmeye başladık.
Herkes bizimle birlikte gülmeye başladı. O günümü asla unutamam.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Kimin 10. doğum günü kutlanıyordu?
Ali’nin
Efe’nin
Rıza’nın
2. Ali’ nin doğum günü nerede kutlandı?
Evinin bahçesinde
Parkta
Evinin balkonunda
3. Ali’nin doğum gününde nasıl bir pasta hazırlandı?
Dört katlı, meyveli
Dört katlı, çilekli
Dört katlı, çikolatalı
4. Ali doğum gününde ne giydi?
Mavi renkte pantolon ve papyon, kırmızı renkte gömlek
Kırmızı renkte pantolon ve papyon, mavi renkte gömlek
Mavi renkte şort ve papyon, kırmızı renkte gömlek
5. Ali gözlerini kapatıp dilek dilerken ne oldu?
Kardeşi pastayı yedi.
Arkadaşları mumları üfledi.
Kardeşi mumları üfledi.
6. Ali, kardeşinin mumları üflediğini görünce ne yaptı?
Güldü.
Şaşırdı.
Üzüldü.
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Okuduğumu Anlatıyorum

“10. Doğum Günüm” adlı metni anlat. Metni anlattıktan sonra “Nasıl Anlattım?”
tablosunu doldur.

• 10. doğum gününü evlerinin karşısındaki parkta tüm sınıf
arkadaşlarıyla kutlayacaklarını söyledim.
• Dört katlı çikolatalı bir pasta siparişi verdiklerini söyledim.
• Kırmızı renkte pantolon ve papyon, mavi renkte gömlek giydiğini
söyledim.
• Annesi ve Nevin teyzesinin parktaki ağaçları süslediklerini
söyledim.
• Herkes “İyi ki doğdun Ali” diye ritm tutarken Ali’nin gözlerini
kapatıp dilek dilediğini söyledim.
• Sesler kesilince Ali’nin gözlerini açtığında kardeşinin mumları
üflediğini gördüğünü söyledim.
• Ali’nin kardeşine bakıp güldüğünü söyledim.
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KONU

Çeşitli türde yazılmış metinleri okuduktan sonra bilgi birimleri
ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

KAZANIM

Sıralı bir olayı anlatan metni okuduktan sonra sıralanan
olaylarla ilgili sorulan sorulara cevap verir.
Sıralı bir olayı içeren bir metni okuduktan sonra olay sırasına
göre anlatır.

ETKİNLİK 1
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Ekmek Arası

Kahvaltıda en sevdiğim yiyecek ekmek arasıdır. Ekmek arası yapmak
için ekmeği alıp ortadan ikiye bölerim. Arasına sevdiğim beyaz peynirden
koyarım. Sonra peynirin üzerine kesilmiş domates ve salatalığı koyarım.
Ekmeğimin üzerini kapatırım ve ekmek arası şimdi hazır.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Aslı’nın kahvaltıda en sevdiği yiyecek nedir?
		 Ekmek arası
		 Yumurta
		 Tost
2. Aslı ekmeği alıp ortadan ikiye böldükten sonra ne yaptı?
		 Arasına sosis koydu.
		 Arasına kaşar peynir koydu.
		 Arasına beyaz peynir koydu.
3. Aslı peyniri koyduktan sonra ne yaptı?
		 Peynirin üzerine kesilmiş domates ve salatalık koydu.
		 Peynirin üzerine salam ve sosis koydu.
		 Peynirin üzerine reçel sürdü.
4. Aslı peynirin üzerine kesilmiş domates ve salatalık koyduktan 		
sonra ne yaptı?
		 Ekmeğini peçeteye sardı.
		 Ekmeğinin üzerine zeytin de ekledi.
		 Ekmeğin üzerini kapattı ve ekmek arasını hazırladı.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
cümleleri
Cümleyi
iyi anlatan
resmi sonra
işaretle.“Nasıl Anlattım?”
“Ekmek Arası”
adlıoku.
metni
anlat.enMetni
anlattıktan
tablosunu doldur.

• Aslı’nın kahvaltıda en sevdiği yiyeceğin ekmek arası olduğunu
söyledim.
• Ekmek arası yapmak için ekmeği alıp ortadan ikiye böldüğünü
söyledim.
• Ekmeği böldükten sonra arasına sevdiği beyaz peynirden
koyduğunu söyledim.
• Peynirden sonra üzerine kesilmiş domates ve salatalığı
koyduğunu söyledim.
• Daha sonra ekmeğinin üzerini kapatıp ekmek arasının hazır
olduğunu söyledim.
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ETKİNLİK 2
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Fidan Ağaca Dönüşecek Mi?

Okulda öğretmen herkesten bitki yetiştirme süreci için saksıya
bir bitki dikmesini istedi. Anıl bu işi çok iyi biliyordu. Çünkü her yaz
dedesiyle bahçeye bir ağaç dikerdi. Saksının yarısına kadar toprak
doldurdu. Minik zeytin fidanının köklerini toprağa yerleştirdi. Üzerine
biraz daha toprak koydu. Elleriyle toprağı bastırdı. En sonunda zeytin
fidanına can suyunu verdi. Saksıyı aldı ve balkonda güneş gören
yere koydu. Artık tek işi kalmıştı. Sabırla zeytin fidanının büyüdüğünü
gözlemleyecekti.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Anıl’dan bitki yetiştirmesini kim istedi?
Öğretmeni
Annesi
Babası
2. Anıl, saksıya ilk olarak ne koydu?
Su koydu.
Fidanı yerleştirdi.
Yarısına kadar toprak doldurdu.
3. Anıl, zeytin fidanının köklerini toprağa yerleştirdikten sonra ne yaptı?
Üzerine biraz daha toprak koydu.
Saksıyı kaldırdı.
Üzerine su koydu.
4. Anıl, elleriyle toprağa bastırdıktan sonra ne yaptı?
Saksıyı aldı ve odaya götürdü.
Fidana can suyu verdi.
Biraz daha toprak ekledi.
5. Anıl, en son olarak ne yaptı?
Saksıyı aldı ve balkonda güneş gören yere koydu.
Saksıyı aldı ve kendi odasına koydu.
Saksıyı aldı ve odada karanlık yere koydu.
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
cümleleri
oku. Cümleyi
en metni
iyi anlatan
“Fidan Ağaca
Dönüşecek
mi?” adlı
anlat. resmi
Metniişaretle.
anlattıktan sonra “Nasıl
Anlattım?” tablosunu doldur.

• Okulda öğretmenin herkesten bitki yetiştirme süreci için saksıya
bitki dikmesini istediğini söyledim.
• Anıl’ın her yaz dedesiyle bahçeye ağaç diktiği için bunu iyi
bildiğini söyledim.
• Anıl’ın saksının yarısına kadar toprak doldurduğunu söyledim.
• Daha sonra minik zeytin fidanının köklerini toprağa yerleştirdiğini
söyledim.
• Daha sonra üzerine biraz daha toprak koyduğunu söyledim.
• Daha sonra elleriyle toprağı bastırdığını söyledim.
• Sonra zeytin fidanına can suyunu verdiğini söyledim.
• En son olarak saksıyı alıp balkonda güneş gören yere
koyduğunu söyledim.
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ETKİNLİK 3
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.
Pirinçten Pilava

Benim adım Semiha. Bugün size en sevdiğim yemekten bahsedeceğim.
Pilav benim en sevdiğim yemek. Pilav yapmak o kadar kolay ki! Önce
bir bardak pirinci süzgecin içine alırım ve pirinçleri yıkarım. Sonra
tencereye tereyağı koyarım. Tereyağı eriyince her yer mis gibi kokar.
Tencereye süzgeçteki pirinci dökerim. Pirinci iyice kavurur sonra da biraz
tuz eklerim. İşin en güzel kısmı şimdi anlatacağım yer. Bir bardak pirinç
koyduğum için aynı bardakla bir buçuk bardak sıcak suyu pirincin üzerine
dökerim. Pirinçler o sırada fıkır fıkır dans ederler. Ocağın altını kısarım
ve tencerenin kapağını kapatırım. Annem anlatmıştı, ne zaman pilav göz
göz olmaya başlarsa o zaman yemeğim hazır demektir. Ocağı kapatır,
pilavın dinlenmesini beklerim. On dakika sonra yanına yoğurt koyarak
afiyetle yerim.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Semiha’nın en sevdiği yemek nedir?
Pilav
Çorba
Fasulye
2. Pilavı hazırlamak için ilk olarak ne yapar?
Tencereye yağ koyar.
Pilav tenceresini ocağa alır.
Önce pirinci süzgecin içine alır ve yıkar.
3. Tereyağı eridikten sonra ne yapar?
Tencereye süzgeçteki pirinci döker.
Tencereye su ekler.
Ocağın altını kapatır.
4. Pilav pişince ne yapar?
Ocağı kapatarak pilavı yer.
Ocağı kapatarak pilavın dinlenmesini bekler.
Ocağın altını açık tutar.
5. Pilavı ne zaman yer?
On dakika sonra pilavı yer.
Hemen pilavı yer.
Pilav soğuyunca yer.
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Okuduğumu Anlatıyorum

“Pirinçten Pilava” adlı metni anlat. Metni anlattıktan sonra “Nasıl Anlattım?”
tablosunu doldur.

• Semiha’nın ev sevdiği yemeğin pilav olduğunu söyledim.
• Önce bir bardak pirinci süzgecin içine alıp pirinçleri yıkadığını
söyledim.
• Sonra tencereye tereyağı koyduğunu söyledim.
• Tereyağı eriyince her yerin mis gibi koktuğunu ve tencereye
süzgeçteki pirinci döktüğünü söyledim.
• Daha sonra pirinci iyice kavurup tuz eklediğini söyledim.
• Daha sonra bir buçuk bardak su eklediğini ve ocağın altını
kıstığını söyledim.
• Pilav göz göz olunca hazır olduğunu, ocağı kapattıktan
sonra dinlenmesini beklediğini ve on dakika sonra yemeye hazır
olduğunu söyledim.
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KONU

Çeşitli türde yazılmış metinleri okuduktan sonra bilgi birimleri
ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

KAZANIM

Tanımlama metnini okuduktan sonra tanımlanan varlığın/yerin
özellikleri ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.
Tanımlama metnini okuduktan sonra tanımlananın özelliklerini anlatır.

ETKİNLİK 1
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Mavi

Su ile annesi bir gün yolda yürürken çiçekçi gördüler. Annesi Su’ya bir
çiçek aldı. “Bu çiçeği sana hediye ediyorum. Onu her gün sula. Bakalım nasıl
çiçek açacak?” dedi. Su, çiçeğini çok sevmişti. Çiçeğin saksısı kahverengiydi.
Küçücük yaprakları, kısa bir gövdesi vardı. Dalları o kadar çoktu ki. Su,
çiçeğini düzenli suladı ve çiçeği artık tomurcuklanmaya başladı. Bir gün
onun çok güzel mavi çiçeklerinin açtığını gördü ve adını Mavi koydu.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Su’ya kim çiçek aldı?
Annesi
Ablası
Arkadaşı
2. Çiçeğin saksısı ne renkti?
Sarı
Mavi
Kahverengi
3. Çiçeğin yaprakları nasıldı?
Kısacık
Uzun
Küçücük
4. Çiçeğin gövdesi nasıldı?
Kalın
Kısa
İnce
5. Çiçek ne renk açtı?
Mavi
Pembe
Sarı
6. Su, çiçeğin adını ne koydu?
Sevimli
Mor çiçek
Mavi
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Okuduğumu Anlatıyorum

Aşağıdaki
cümleleri
en iyi anlatan
resmi
işaretle.
“Mavi” adlı
metni oku.
anlat.Cümleyi
Metni anlattıktan
sonra
“Nasıl
Anlattım?” tablosunu
doldur.

• Annesinin Su’ya çiçek aldığını söyledim.
• Çiçeğin saksısının kahverengi olduğunu söyledim.
• Çiçeğin yapraklarının küçücük olduğunu söyledim.
• Çiçeğin gövdesinin kısa olduğunu söyledim.
• Çiçeğin dallarının çok olduğunu söyledim.
• Çiçeği düzenli suladığını ve tomurcuklanmaya başladığını söyledim.
• Çiçeğin mavi çiçek açtığını söyledim.
• Çiçeğin adının Mavi olduğunu söyledim.
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ETKİNLİK 2
Metni oku. Metin ile ilgili soruları cevapla.

ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümleyi en iyi anlatan resmi işaretle.

Dedemin Çiftliği

Biz her hafta sonu dedemin çiftliğine gideriz. Çiftlikte tavuklar,
ördekler ve kuzular var. Çiftlikteki ördekler çitlerin içinde küçük bir gölde
yaşıyorlar. Dedemin kendi diktiği çeşit çeşit ağaçları, rengârenk çiçekleri
de var. Bir de çok güzel meyve bahçeleri var. Kiraz ve elma ağaçları
var. Dedemin çiftliğini çok severim.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Her hafta sonu nereye giderler?
Dedesinin çiftliğine
Annesinin köyüne
Anneannesinin evine
2. Çiftlikte hangi hayvanlar var?
Arılar, kuşlar ve horozlar
İnekler ve koyunlar
Tavuklar, ördekler ve kuzular
3. Çiftlikteki ördekler nerede yaşıyor?
Kafeste
Çitlerin içinde gölde
Ahırda
4. Çiftlikte hayvanlardan başka ne var?
Ağaçlar ve rengârenk çiçekler
Bir sürü evler
Küçük fidanlar
5. Meyve bahçelerinde hangi ağaçlar var?
Nar ve mandalina ağaçları
Armut ve vişne ağaçları
Kiraz ve elma ağaçları
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Okuduğumu Anlatıyorum

“Dedemin Çiftliği” adlı metni anlat. Metni anlattıktan sonra “Nasıl Anlattım?”
tablosunu doldur.

• Her hafta sonu dedesinin çiftliğine gittiğini söyledim.
• Çiftlikte tavuklar, ördekler ve kuzular olduğunu söyledim.
• Çiftlikteki ördeklerin çitlerin içindeki küçük bir gölde yaşadığını
söyledim.
• Çiftlikte dedesinin kendi diktiği ağaçları olduğunu söyledim.
• Çiftlikte rengârenk çiçekler olduğunu söyledim.
• Çiftlikte elma ve kiraz ağaçları olduğunu söyledim.
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YAZILI İFADE
Cümle Oluşturma ve
Cümle Tamamlama

KONU

Kurallı ve anlamlı cümleler oluşturur.

KAZANIM

Verilen sözcüklerden kurallı ve anlamlı cümle oluşturur.

ETKİNLİK 1
Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur. Boş bırakılan yere cümleyi
yaz.

giymeliyiz

giysil

er

kışın

kalın

ağaçl

k

çiçe

ar

ilkbaharda

açar

nep

Zey

top

ı
oynad
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ETKİNLİK 2
Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur. Boş bırakılan yere cümleyi
yaz.

işe
gitti

annem

Enes

derse
girdi

önce

ekten

yem

yıkamalıyız

sonra
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ellerim
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ETKİNLİK 3
Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur. Boş bırakılan yere cümleyi
yaz.

yaptı
yemek

annem

en

öksürürk

ağzımızı

kapatm

alıyız
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ETKİNLİK 4
Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur. Boş bırakılan yere cümleyi
yaz.
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dişlerimizi

her

sabah
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iz

girdiğimizde
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ETKİNLİK 5
Aşağıdaki cümleleri oku. Kurallı ve anlamlı cümlelerin yanındaki güneşi boya.

Bahçede sıraya girdik.

Temizledi babam bahçeyi.

Dedem geldi bize akşam.

Ağaçtaki meyveler olgunlaştı.
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ETKİNLİK 6
Aşağıdaki cümleleri oku. Kurallı ve anlamlı cümlelerin yanındaki güneşi boya.

Bugün teyzemlere gittik.

Babaannem yapmış reçelleri.

Hafta sonu pikniğe gittik.

Göçtü kuşlar sıcak ülkelere.
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ETKİNLİK 7
Aşağıdaki cümlelerden kurallı ve anlamlı yazılmış olanları işaretle.

İnekler ot yer.
İnekler yer ot.

Ablamla kitap okuduk.
Okuduk kitap ablamla.

Kahvaltı etmeyi severim.
Severim kahvaltı etmeyi.

Selman’la telefonda konuştuk.
Konuştuk telefonda Selman’la.
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ETKİNLİK 8
Aşağıdaki cümlelerden kurallı ve anlamlı yazılmış olanları işaretle.

İçmeliyiz bol bol su.
Bol bol su içmeliyiz.

Kek yapmayı çok severim.
Çok kek yapmayı severim.

Bugün çiçekleri sulamayı
unuttum.
Unuttum bugün çiçekleri
sulamayı.

Alışveriş yapmayı severim.
Yapmayı severim alışveriş.
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KONU
KAZANIM

Kurallı ve anlamlı cümleler oluşturur.
Cümleleri kurallı ve anlamlı cümleler olacak şekilde düzeltir.

ETKİNLİK 1
Aşağıdaki cümleleri kurallı ve anlamlı olacak şekilde düzenle.

Yaptı yemek annem.

Derya hanım düzenledi kitaplığı.

Pişirdi simitleri fırıncı.
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ETKİNLİK 2
Aşağıdaki cümleleri kurallı ve anlamlı olacak şekilde düzenle.

Oynadı Kürşat top.

Annem erken kalkar sabahları.

Giray aldı üç tane ekmek.

Neriman derse girdi okulda.
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ETKİNLİK 3
Aşağıdaki cümleleri kurallı ve anlamlı olacak şekilde düzenle.

Beni babam götürdü törene.

Çocuklar sınıfa girdi koşarak.

Makarna en çok yemektir sevdiğim.

Dersi Şafak geçtiği için mutluymuş çok.
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ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri kurallı ve anlamlı olacak şekilde düzenle.

İp Funda atladı.

Yazdı tahtaya rakamları öğretmen.

Emine giydi spor ayakkabılarını.
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ETKİNLİK 5
Aşağıdaki cümleleri kurallı ve anlamlı olacak şekilde düzenle.

Taktı maskesini Halide.

Ömer sallandı salıncakta.

Kitap okumayı Ozan çok seviyor.
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KONU

Çeşitli konularda ve yapılarda yazılmış, yarım bırakılan cümleleri
tamamlar.

KAZANIM

Cümlelerde boş bırakılan yere uygun olan sözcüğü, bakarak
yazar.

ETKİNLİK 1
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerde boş bırakılan yere uygun sözcüğü yaz.

elma
mavi

Bugün annemle pazardan iki kilo ................................ aldık.
Bizim evdeki koltuklar ................................ renk.

salıncak
kek

Babam bahçeye ................................ kurdu.
Ablam bugün fırında ................................ yaptı.
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ETKİNLİK 2
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerde boş bırakılan yere uygun sözcüğü yaz.

vapur
kardan
adam

Geçen yaz ilk kez ................................ gördüm.
Kar yağınca arkadaşlarımla ................................ yaptık.

bisiklet
reçel

Kahvaltıda ................................ yedim.
Bugün ................................ süreceğim.
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ETKİNLİK 3
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerde boş bırakılan yere uygun sözcüğü yaz.

çiçekler
uçak

Anneannem bahçesine rengârenk ................................ ekmiş.
Teyzem bana hediye olarak oyuncak ................................ almış.

kiraz
kırmızı

Babam bana ................................ balon aldı.
Ceylin bahçedeki ağaçtan ................................ topluyor.
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ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerde boş bırakılan yere uygun sözcüğü yaz.

dondurma
güneş

Babam marketten iki tane ................................ aldı.
Resim defterime ................................ çizdim.

toka

spor
ayakkabı
Beden eğitimi dersinde ................................ giydim.
Bugün saçlarıma ................................ taktım.
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ETKİNLİK 5
Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerde boş bırakılan yere uygun sözcüğü yaz.

muzlu
süt
elbise

Annem kahvaltıda ................................ hazırlamış.
Oyuncak bebeğime ................................ diktim.

salıncak

köfte

Öğle yemeğinde ................................ yedim.
Parktaki ................................ kırılmış.
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KONU
KAZANIM

Çeşitli konularda ve yapılarda yazılmış, yarım bırakılan cümleleri
tamamlar.
Cümlelerde boşluklara uygun sözcüğü yazar.

ETKİNLİK 1
Aşağıdaki sözcükleri kullanarak cümleleri tamamla.

elma

yumurta

uçan
elini

iki

Abim bahçede ............................................. topluyor.

Kelebek ............................................. bir hayvandır.

Sabah kahvaltıda ............................................. yedim.

Alya sabah ............................................. yüzünü yıkadı.

Her gün en az ............................................. kere dişlerimizi fırçalamalıyız.
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ETKİNLİK 2
Aşağıdaki sözcükleri kullanarak cümleleri tamamla.

yağmur

ilaç
fırından

içecek

sağlıklı

Babam ekmeği ............................................. alır.

Doktor hastaya ............................................. yazdı.

En sevdiğim ............................................. süttür.

Hasta olmamak için ............................................. beslenmeliyiz.

Dün ............................................. yağdı.

117
117

ETKİNLİK 3
Aşağıdaki sözcükleri kullanarak cümleleri tamamla.

adı

çiçek

yoğurtla
kar

mesleği

Abimin ............................................. aşçılıktır.

Annemin en sevdiği ............................................. güldür.

Güzel köpeğimin ............................................. Karamel’dir.

Makarnayı ............................................. yemeyi severim.

............................................. yağmasını heyecanla bekliyorum.
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ETKİNLİK 4
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükleri yaz.

İlaçlarımızı ............................................. alırız.

Bir yıl ............................................. mevsimdir.

Kışın ............................................. yağar.

Ülkemizin başkenti .............................................’dır.

Arılar ............................................. yapar.

İnekler ............................................. yer.

Sonbaharda bazı ............................................. yapraklarını döker.
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ETKİNLİK 5
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun sözcükleri yaz.

Ellerimizi ............................................. yıkamalıyız.

Türkçe ............................................. okuma yazma öğrendik.

İlkbaharda ............................................. yeşerir.

............................................. örmeyi çok severim.

En sevdiğim ............................................. kırmızıdır.

Kedi, köpek ve maymun birer .............................................dır.

Babam ve ............................................. benim ailemdir.
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YAZILI İFADE
Cümle Yazma

KONU
KAZANIM

Verilen resimlerle ilgili cümleler yazar.
Eylem ya da bir olay içeren resimli kart verildiğinde, olayı ya
da eylemi anlatan basit kurallı cümle yazar.

ETKİNLİK 1
Resimlere bak. Resimlerde ne oluyor? Yaz.

122

ETKİNLİK 2
Resimlere bak. Resimlerde ne oluyor? Yaz.
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ETKİNLİK 3
Resimlere bak. Resimlerde ne oluyor? Yaz.
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ETKİNLİK 4
Resimlere bak. Resimlerde ne oluyor? Yaz.
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ETKİNLİK 5
Resimlere bak. Resimlerde ne oluyor? Yaz.
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KONU
KAZANIM

Verilen resimlerle ilgili cümleler yazar.
Sıralı bir olay içeren resimli kartlar verildiğinde, her bir kartı
anlatan bir ya da iki cümle yazar.

ETKİNLİK 1
Resimlere bak. Resimlerde olan olayı yaz.
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ETKİNLİK 2
Resimlere bak. Resimlerde olan olayı yaz.
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ETKİNLİK 3
Resimlere bak. Resimlerde olan olayı yaz.
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ETKİNLİK 4
Resimlere bak. Resimlerde olan olayı yaz.
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ETKİNLİK 5
Resimlere bak. Resimlerde olan olayı yaz.
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ETKİNLİK 6
Resimlere bak. Resimlerde olan olayı yaz.
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ETKİNLİK 7
Resimlere bak. Resimlerde olan olayı yaz.
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Bu kitabı tamamladın. Şimdi
bu kitaba geçebilirsin.
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