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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



DİNLEDİĞİNİ 
ANLAMA
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KONU Betimlenen nesne, eylem ve olay resimlerini gösterir.

KAZANIM Betimlenen nesne resmini gösterir.

ETKİNLİK 1

Kardeşime sarı puantiyeli pembe bir bere aldım.

Cümlede anlatılan köpek hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.

Siyah benekleri olan beyaz renkli bir köpek gördüm.

Cümlede anlatılan bere hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.
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ETKİNLİK 2

Doğum günüm için yakasında tavşan resmi olan beyaz bir elbise aldım.

Köydeki evimizin bahçesinde iki tane ağaç ve rengârenk çiçekler var.

Cümlede anlatılan elbise hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.

Cümlede anlatılan bahçe hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.
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ETKİNLİK 3

Fotoğraftaki siyah şapkalı, elinde siyah çanta olan kişi annem.

Babam bana mavi şapkalı, elinde kırmızı gül olan bir oyuncak ayı aldı.

Cümlede anlatılan fotoğraf hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.

Cümlede anlatılan oyuncak ayı hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.



1515

ETKİNLİK 4

Evimizin balkonunda bir tane beyaz masa ve iki tane sarı sandalye var.

Anneannemin beyaz saçları ve siyah çerçeveli gözlükleri vardır.

Cümlede anlatılan balkon hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.

Cümlede anlatılan anneanne hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.
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ETKİNLİK 5

Bugün bahçede siyah kanatlı turuncu benekli kelebek gördüm.

Babaannemin uzun kulaklı bembeyaz bir yavru tavşanı var.

Cümlede anlatılan kelebek hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.

Cümlede anlatılan tavşan hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.
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ETKİNLİK 6

Oyun parkında siyah uzun saçlı mavi elbiseli bir kız gördüm.

Teyzem bana pembe renkli, şapkalı, uzun bir mont aldı.

Cümlede anlatılan kız hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.

Cümlede anlatılan mont hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.



18

ETKİNLİK 7

Akvaryumda sarı, mavi ve siyah balıklar var.

Doğum günü pastamın üzerinde sarı renkte sos ve pembe 
renkte mumlar var. 

Cümlede anlatılan akvaryum hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.

Cümlede anlatılan pasta hangisidir? Altındaki kutucuğu işaretle.
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KONU Betimlenen nesne, eylem ve olay resimlerini gösterir.

KAZANIM Betimlenen eylem resmini gösterir.

ETKİNLİK 1

Rüzgarlı havalarda ucuna uzun ip takılı ve kuyruğu olan 
bir oyuncakla yapılır.

Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.

Kalem ve defter kullanılarak yapılır.



20

ETKİNLİK 2

İp ve şiş kullanılarak yapılır. 

Duvarları renklendirmek için yapılır.

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

ETKİNLİK 3

Kırışan kıyafetlerimizi düzeltmek için yapılır.

Giysilerimizin dolapta düzgün durması için yapılır.
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ETKİNLİK 4

Acıktığımızda karnımızı doyurmak için yaparız.

Eğlenceli vakit geçirmek için ip ile oynanan bir oyun.

Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 5

Parktaki oyuncaklardan kaydırak kullanılarak yapılır.

Susadığımızda yaparız.

Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 6

Suyu içmek için bardak kullanarak yaparız.

Çevremizdeki yeşil alanları çoğaltmak için yapılır.

Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 7

Gitar kullanılarak yapılır.

Günde en az iki kez, diş fırçası ve macun kullanılarak yapılır.

Dinle, anlatılan eylemleri ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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KONU Betimlenen nesne, eylem ve olay resimlerini gösterir.

KAZANIM Betimlenen olay resmini gösterir.

ETKİNLİK 1

Kar yağınca Yağmur ile Aytaç kartopu oynadılar. Sonra kocaman 
bir kardan adam yaptılar.

Dinle, anlatılan olayları ifade eden görselleri bul ve işaretle.

Annem kahvaltı için peynirli omlet yaptı ve salatalık dilimledi.
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Dinle, anlatılan olayları ifade eden görselleri bul ve işaretle.

ETKİNLİK 2

Çocuklar yere kutucuklar çizdiler. Kutucukların üstüne sayılar 
yazdılar ve seksek oynadılar.

Çocuklar bir top alarak hep beraber top sahasına gittiler. Biri kaleci 
oldu ve futbol maçı yaptılar.
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ETKİNLİK 3

Doğum günüm için annem çok güzel bir pasta yaptı. Evi süsledik, 
arkadaşlarımı davet ettik. Hep beraber doğum günümü kutladık.

Uzun bir ip aldım, Metin ve Sıla’yı çağırdım. Beraber ip atladık.

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

Parktan eve geldiğimde hemen banyoya gittim, sabun ile ellerimi yıkadım.

Kek yapmak için un, süt, yumurta, şeker ve kakaoyu karıştırdık. Karışımı 
kalıba dökerek pişmesi için fırına koyduk. 

Dinle, anlatılan olayları ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 5

Evin duvarları kirlendi. Boya ve fırça ile duvarları boyadım. Duvarlar 
tertemiz oldu.

Resim yaparken kalemimin ucu kırıldı. Kalemimin ucunu açtım, resim 
yaptım.

Dinle, anlatılan olayları ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 6

Oltamı aldım, deniz kenarında oltayı attım, balık tuttum.

Anneanneme yeşil ve mavi ipler aldım. Bana yeşil bir bere ördü.

Dinle, anlatılan olayları ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 7

Su, boya, fırça ve defter aldım. Fırçayı önce suya sonra boyaya batırdım. 
Renkli resimler yaptım.

Banyodan sonra tarağı aldım ve saçlarımı tarayarak kuruttum.

Dinle, anlatılan olayları ifade eden görselleri bul ve işaretle.
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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.

Dinlediği sıralı bir olayla ilgili sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Pazar Günü

Bugün günlerden pazar. Biz her pazar günü dayımlarla birlikte pikniğe 
gideriz. Annem piknikte kullanacağımız malzemeleri piknik sepetimize koyar. 
Ben piknik yapmayı çok severim. Kuzenlerimle birlikte tüm gün top oynarız, ip 
atlarız, yemyeşil çimenler üzerinde doyasıya eğleniriz. Babam ve dayım mangalı 
yakar. Annem ve yengem önce közlediğimiz sebzelerle salata yapar, daha sonra 
babam etlerimizi pişirir. Hep birlikte sofrayı hazırlarız. Yemek yedikten sonra 
babam, dayım, annem ve yengem de bize katılır. Hep birlikte yakan top oynarız.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

    Pikniğe hangi gün gidiyorlarmış? Yaz.

Çocuk ve ailesi yemek yemeden önce ve yedikten sonra ne yaparlarmış? 
Yaz.

 Çocuk ve ailesi piknikte neler yapıyorlarmış? Sırasıyla yaz.

 Çocuk ve ailesi yemek bittikten sonra ne yapıyorlarmış? İşaretle.

1.

2.

3.

 4.

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

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

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

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

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

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

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

Önce:

Sonra:

Önce:

Sonra:

En son:

Masayı topluyorlarmış.

Eve gidiyorlarmış.

Yakan top oynuyorlarmış.



3535

ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Babamın Hediyesi

Bugün babam işten erken geldi. Kapıyı çalınca heyecanla koştum. Bir 
de ne göreyim! Babamın elinde kocaman bir kutu var. Çok şaşırdım ve 
hemen babama sordum. ‘‘Baba bu kutu da ne?’’ Babam cevap verdi. 
‘‘Kızım sana bir hediye aldım bakalım beğenecek misin?’’ dedi. Babamla 
birlikte kutuyu açtık. İçerisinden farklı farklı tahta parçaları ve bir de 
kitapçık çıktı. Kitapçığa baktığımda bunun bir kitaplık olduğunu gördüm. 
Çok sevindim. Babam bana kitaplarımı dizmem için çok güzel bir kitaplık 
almıştı. Babamla birlikte kitaplığı kurduk ve kitaplarımı birlikte dizdik.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Babası işten ne zaman gelmiş? Yaz.

 Çocuk kitapçığa bakmadan önce ne yapmış? Yaz.

 Kapı çalınca çocuk ne yapmış? İşaretle.

1.

2.

Çocuk ve babası kitapları kitaplığa dizmek için neler yapmışlar? 
Sırasıyla yaz.

3.

 4.

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

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

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

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

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

Önce:

Sonra:

En son:

Annesine seslenmiş.

Heyecanla koşmuş.

“Kim o?” demiş.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Arkadaşımın Doğum Günü

Bugün çok sevdiğim arkadaşım Selcen’in doğum günü. Ona arkadaşlarımızla 
birlikte sürpriz doğum günü kutlaması yapacağız. Kırtasiyeye gidip renk 
renk balonlar aldık ve pastaneden Selcen’in en sevdiği pastayı sipariş 
ettik.  Okulumuzu çok eğlenceli resimlerle süsledik. Selcen sürpriz doğum 
gününü görünce çok şaşırdı. Mumları üfledi ve hepimize teşekkür etti. Biz 
de Selcen’e sarılıp ona hediyelerimizi verdik. Çok güzel bir gün geçirdik.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Selcen’in doğum günü ne zamanmış? Yaz.

Çocuklar sürpriz doğum gününü hazırlamak için ne yapmışlar? 
Sırasıyla yaz.

 Doğum günü için hangisini almışlar? İşaretle.

1.

 Selcen sürprizi görünce ne yapmış? Yaz.2.

3.

 4.

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

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

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

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

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

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

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

Önce:

Sonra:

En son:

Renkli renkli balonlar

İsim kartları

Konfeti
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ETKİNLİK 4

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Bayram Ziyareti

Bu bayram diğer bayramlara göre daha heyecanlıydım. Çünkü 
uzun zamandır görmediğim anneannemi ve dedemi ziyarete gidecektik. 
Sabah erkenden annemin sesiyle uyandım ve hemen bayramlıklarımı 
giydim. Kahvaltıyı anneannemlerde yapacağımız için hızlıca evden çıktık. 
Anneannemi ve dedemi uzun zamandır görmediğim için gider gitmez onlara 
sarıldım, ellerini öptüm. Anneannem de bana bayram şekeri ikram etti.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuk neden heyecanlıymış? Yaz.

 Çocuk evden çıkmadan önce ne yapmış? Yaz.

Çocuk ve ailesi anneanne ve dedesine gitmeden ne yapmışlar?     
Sırasıyla yaz.

 Anneannesi çocuğa ne ikram etmiş? İşaretle.

1.

2.

3.

 4.

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

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

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

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

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

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

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

Önce:

Sonra:

En son:

Bayram şekeri

Kolonya

Lokum
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ETKİNLİK 5

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Benim Minik Kardeşim

Bugün benim kardeşim doğdu. Çok tatlı küçücük bir bebekti. Annem 
kardeşimi kucağıma verdiğinde kardeşimi salladım ve ninni söyledim. 
Kardeşim bana baktı ve gülümsedi. Ona ‘‘Sen büyüdüğünde çok eğlenceli 
oyunlar oynayacağız.’’ dedim ve aldığım kıyafeti hediye ettim. Annem aldığım 
kıyafeti kardeşime giydirdi. Kardeşimi çok sevdim, bence o da beni çok sevdi. 
Kardeşim büyüdüğünde biz çok iyi arkadaş olacağız.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Küçük bebek, çocuğun nesi oluyormuş? Yaz.

 Kardeşi çocuğa bakmadan önce ne olmuş? Yaz.

 Çocuk hediyesini vermeden önce ne olmuş? Sırasıyla yaz.

 Çocuk kardeşine ne hediye almış? İşaretle.

1.

2.

3.

 4.

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

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

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

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

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

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

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

Önce:

Sonra:

En son:

Kitap

Kıyafet

Oyuncak
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ETKİNLİK 6

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Vız Vız Arılar

Arıdır bizim adımız. Biz çok çalışkan hayvanlarız. Sabah erkenden 
uyanırız. En güzel çiçeklerden polen toplamak için kovandan çıkarız. Mis 
kokulu çiçeklere konar, polenleri toplarız. Güneş batmadan önce kovanımıza 
dönüp topladığımız polenlerden bal yaparız. Biz balı çok severiz. Kovanımızı 
herkesten koruruz. Bazen ayılar gelir bizden bal isterler. Ayı kardeşlerle 
ballarımızı paylaşırız.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Arılar ballarını kiminle paylaşıyormuş? Yaz.

 Arılar çiçeklere konmadan önce ne yaparlarmış? Yaz.

 Arılar bir günde ne yapıyorlarmış? Sırasıyla yaz.

 Arılar neyi herkesten korurlarmış? İşaretle.

1.

2.

3.

 4.

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

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

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

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

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

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

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

Önce:

Sonra:

En son:

Kovanlarını

Antenlerini

Çiçeklerini
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ETKİNLİK 7

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Kartopu

Bugün günlerden cumartesi. Okul tatil. Sabah uyandığımda hemen 
pencereden baktım. Çünkü dün annem kar yağacağını söylemişti. Pencereden 
baktığımda her yerin karla kaplandığını ve bembeyaz olduğunu gördüm. 
Hemen kardeşimi uyandırdım ve annemden kartopu oynamak için izin istedik. 
En kalın kıyafetlerimizi giydikten sonra hemen bahçeye koştuk. Kardeşimle 
kartopu yapıp birbirimize attık. Yerlere yatıp karda izler çıkardık. Sesimizi 
duyan mahalledeki arkadaşlarımız da bize katıldı ve kocaman bir kardan 
adam yaptık. Tüm gün karlar içinde çok eğlendik.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuk pencereden baktığında ne görmüş? Yaz.

 Çocuk kardeşini uyandırmadan önce ne yapmış? Yaz.

 Çocuklar bahçede neler yapmışlar? Sırasıyla yaz.

 Çocukların giydiği kıyafetler nasılmış? İşaretle.

1.

2.

3.

 4.

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

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

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

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

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

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

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

Önce:

Sonra:

En son:

İnce

Kısa

Kalın
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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

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Anahtar

Anahtar kapı açmak için kullandığımız bir araçtır. Her kapının kendine ait 
bir anahtarı vardır. Bir kapı herhangi bir anahtar ile açılamaz. Her anahtar 
farklı farklıdır. Ne kadar kapı varsa o kadar farklı anahtar vardır diyebiliriz. 

Bazen ev gibi birkaç kişinin birlikte kullandığı yerlerde kapının 
farklı farklı kişilerce açılması gerekebilir. Bunun için de o kapının 
kendine ait olan anahtarını birkaç tane çoğaltmak gerekebilir. Aynı 
anahtardan birkaç tane olsa da o anahtarlar sadece o kapıyı açar.

Anahtarlarımızı kaybetmememiz gerekir. Kaybettiğimiz anahtarın 
yedeği yoksa evimize giremeyiz. Bu durumlarda da çilingir yani 
anahtar yapan kişilerden yardım almamız gerekir. Çilingiri çağırırız. 
Çilingirler kapıyı açar ve kaybolan anahtarımızın aynısından yapar.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

    Anahtarların özellikleri nelerdir? Yaz.1.

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

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

 Anahtarımızı kaybettiğimizde ne yaparız? Yaz.2.

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

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

 Anahtar ne işe yarar? Yaz.3.

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

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

 Bir kapıyı birkaç kişinin açması için ne yapılması gerekir? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Kalem

Kalem genellikle kâğıt üzerine yazı yazmak ya da çizim yapmak 
için kullanılan bir araçtır. Kalemlerin farklı çeşitleri vardır. Yazıcı kısmı 
çoğunlukla kil ve grafitten üretilen kaleme kurşun kalem denir. Bazen bu 
kalemlerin siyah, gri renklisi ile yazı yazar; bazen de farklı renkte olanları 
ile resimlerimizi boyayabiliriz. Yanlış yaptığımızda kurşun kalemleri silgi ile 
silebiliriz. Bazı kalemlerin arka kısmında kendi küçük silgileri bulunabilir.

Yazı yazmada kullandığımız başka bir kalem türü ise tükenmez kalemdir. 
Tükenmez kalem mürekkep içerir ve kurşun kalem gibi silgi ile silinmez. O 
yüzden tükenmez kalem ile yazarken daha dikkatli olmamız gerekir. Tükenmez 
kalemin de farklı farklı renkleri vardır. Genellikle yazı yazmak için siyah ve 
lacivert; metin başlıklarını yazmak için kırmızı gibi renkler tercih edilir. Tükenmez 
kalemlerin ince ve kalın uçlu olanlarını da yazı yazmak için kullanabiliriz.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

1) Kalemin özellikleri nelerdir? Yaz.1.

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

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

 Kalem türleri nelerdir? Yaz.2.

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

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

 Hangi kalemler ile resim yapabiliriz? Yaz.3.

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

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

 Hangi kalem ile yazdığımız yazıları silebiliriz? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Uçurtma

Uçurtma bir oyuncak türüdür. Uçurtmalar üçgen, beşgen ya da altıgen 
gibi farklı şekillerde olabilirler. Uçurtmalar üzeri renkli kâğıt ya da plastikle 
kaplı, uç kısmından iple bağlı bir oyuncaktır.

Uçurtmayı uçurmak için rüzgâra ihtiyaç vardır. Uçurtma ipinden tutularak 
rüzgâra doğru koşulur. Rüzgâr ile yükselen uçurtma havalanır ve ipinden 
kontrol edilerek uçurulur. Uçurtma ne kadar farklı renklerde yapılırsa 
uçarken o kadar güzel görünür. Uçurtmanın kuyruk kısmına renkli ipler 
takılıp rüzgâr ile sallanması sağlanabilir.

Uçurtma uçururken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Uçurtma 
uçurduğumuz yerin yakınında elektrik direği, ağaç gibi uçurtmanın takılacağı 
şeyler olmaması gerekir Ayrıca uçurtma uçurmak için yağmurlu havaları 
tercih etmemeliyiz. Uçurtma uçururken koşmamız gerektiği için uçurtmayı 
düz bir alandan havalandırmak daha uygun olacaktır.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Uçurtma hangi şekillerde olabilir? Yaz.1.

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

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

 Uçurtma uçururken neye dikkat etmemiz gerekir? Yaz.2.

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

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

 Uçurtmanın malzemeleri nelerdir? Yaz.3.

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

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

 Uçurtmayı uçurmak için havanın nasıl olması gerekir? Yaz. 4.

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

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

KAZANIM Dinlediği bir anı ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Babamın Köyü

Bu yaz tatilinde ilk defa babamın köyüne gittik. Giderken çok heyecanlıydım. 
Çünkü babamın köyünü daha önce hiç görmemiştim Babam bana köyünün 
hep yemyeşil olduğunu, içinde kocaman bir derenin aktığını söylerdi. Gidince 
ben de babamın çocukluğunda yaptığı gibi o derede yüzecektim.

Birkaç saatlik yolculuktan sonra babamın köyüne vardık. Gerçekten her 
yer çok güzeldi. Kocaman ağaçlar vardı. Ağacın üzerinde çok güzel renkli 
bir kuş gördüm. Annem ve babam eve eşyaları yerleştirirken ben köyde 
biraz dolaştım. Bazı evlerin ahırları olduğu gördüm. Ahırların içinde inek 
ve koyunlar vardı. Hatta bir evin bahçesinde eşek bile vardı.

Biraz gezdikten sonra eve döndüm ve babama gördüklerimi anlattım. 
Benim için çok güzel bir gündü.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

1) Çocuk yaz tatilinde nereye gitmiş? Yaz.1.

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

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

Babası çocuğa köyde neler olduğunu söylemiş? Yaz.2.

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

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

Çocuk köyde neler görmüş? Yaz.3.

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

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

Çocuk eve döndüğünde ne yapmış? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Okulun İlk Günü

Okulun ilk günüydü. Yaz tatili boyunca görmediğim arkadaşlarımı 
göreceğim için çok heyecanlıydım. Sabah erkenden uyanıp okula gittim ve 
sınıfımın yeni yerini buldum. Bütün arkadaşlarımı çok özlemiştim. Herkesle 
selamlaştım ve birbirimize yaz tatilimizi anlattık.

Arkadaşlarımla konuşurken sınıfımıza tanımadığımız biri girdi ve bir 
sıraya oturdu. Arkadaşlarımla birlikte yanına gittik ve tanışmak istedik. 
Arkadaşımızın ismi Ela’ymış ve okulumuza yeni başlamış. Babasının tayini 
çıktığı için Ankara’ya yeni taşınmışlar.

Ela ile birbirimizi çok sevdik. Çok iyi arkadaş olduk. Birlikte oyunlar 
oynadık. Yıllar geçmesine rağmen hâlâ görüşürüz. Ela ile tanıştığım günü 
unutamam. 
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuk ne için heyecanlıymış? Yaz.1.

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

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

 Çocuk okula gidince ne yapmış? Yaz.2.

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

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

 Çocuk sınıfına yeni biri gelince ne yapmış? Yaz.3.

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

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

 Çocuk Ela ile neler yapmış? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Futbol Takımı

Beden eğitimi dersinde öğretmenimiz okulda bir futbol takımı kuracağını 
ve seçmelere katılıp başarılı olan öğrencilerin takıma gireceğini söyledi. Çok 
sevindim çünkü ben futbolu çok seviyordum.

Seçmeler yapılana kadar her gün futbol oynayıp çalıştım. Takıma girebilmek 
için bolca top oynadım seçme günü geldiğinde öğretmenimin söylediği her 
şeyi doğru yaptım ve takıma seçildim. Artık ben de okul takımındaydım. Her 
gün okul çıkışı çalışma yapıp maçlara hazırlanıyorduk. 

İlk maçımıza çıktığımızda bütün okul bizi desteğe gelmişti. Çok eğlenceli 
bir maç oldu. Çok çabaladığımız halde bizim takımımız kaybetti. Karşı takımı 
tebrik ettik. Onlar da bizi tebrik etti. Öğretmenimiz sporlarda kazanmak 
gibi kaybetmenin de olabileceğini ama çalışmayı asla bırakmamız gerektiğini 
söyledi. Öğretmenimin bu sözünü hala hatırlarım.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuk ne için her gün çalışmış? Yaz.1.

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

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

 Maçın sonucu ne olmuş? Yaz.2.

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

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

 Maçın sonunda ne yapmışlar? Yaz.3.

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

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

 Öğretmeni maçı kaybettikten sonra çocuklara ne söylemiş? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 4

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Küçük Köpek

Hafta sonu annem ile birlikte pazara gitmiştik. Ben pazara gitmeyi çok 
severim. Orada bir sürü lezzetli sebze ve meyve olur. Bir gün annemle 
pazarda gezinirken meyve tezgâhının altında küçük bir yavru köpek gördüm. 
Hemen anneme seslendim ve köpeği eve götürdük. Yavru köpek çok şirindi. 
Annemle hemen köpek için süt hazırladık. Köpek çok acıkmıştı, sütü hemen 
bitirdi. Annem köpeğin uzun süre soğukta kalmış olabileceğini söyledi. Yavru 
köpeği yıkamak için hemen banyoyu hazırladık. Sıcacık su ile minik köpeği 
yıkadık. Köpek çok mutlu görünüyordu. Kuyruğunu sallayıp beni yalamaya 
çalışıyordu.

Ben köpeği çok sevmiştim. Minik köpek de beni çok sevmişti. Annemden 
köpeğin bizim evde kalması için izin istedim. Annem de kabul etti. Artık bu 
minik köpek benim en yakın arkadaşım olacaktı. İsmini Minik koydum ve tüm 
gün onunla oyunlar oynadık. O gün çok mutlu olmuştum.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuk köpeği nerede bulmuş? Yaz.1.

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

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

 Çocuk köpeği eve getirince neler yapmış? Yaz.2.

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

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

 Köpek nerede yaşayacakmış? Yaz.3.

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

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

 Çocuk köpeğin adını ne koymuş? Yaz. 4.

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

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

KAZANIM Problem, çözüm ve sonuçtan oluşan bir olayı dinledikten sonra 
sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Kayıp Boyalar

Bugün okulda resim dersimiz vardı. Öğretmenimiz çizeceğimiz resmin 
konusunu kendimizin seçebileceğini söyledi. Çok sevinmiştim. Bahçesinde 
kocaman elma ağacı olan bir ev çizmek istiyordum. Hemen çantamı açtım 
ve defterimi masaya koydum. Çantamın her yerini aradım ama boyalarımı 
bir türlü bulamadım. Çok üzülmüştüm. Galiba boyalarım evde kalmıştı. 
Resmimi çizemeyeceğimi düşündüm.

Yanımda oturan arkadaşım Beste benimle boyalarını paylaşabileceğini 
söyledi. Çok mutlu oldum. Ben de resmimi yapabilecektim. Beste boyalarını 
masanın ortasına koydu ve boyaları birlikte kullandık.

Beste de ben de resimlerimizi yapmaya başladık. Boyaları sırayla kullanarak 
resmimizi tamamladık. Öğretmenim resmimi çok beğendi. Beste’ye teşekkür 
ettim ve boyalarını birlikte topladık.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

1 Çocuğun yaşadığı problem neymiş? Yaz.1.

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

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

 Problem çözülmeden önce çocuk kendini nasıl hissetmiş? Yaz.2.

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

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

 Çocuğun problemi nasıl çözülmüş? Yaz.3.

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

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

 Problem çözüldükten sonra ne olmuş? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Ağaçtaki Kedi

Okul zili çalınca arkadaşlarımla birlikte eşyalarımızı topladık ve okuldan 
çıktık. Okul evimize çok yakındı ve hep birlikte yürüyerek eve gidiyorduk. 
Yolda yürürken arkadaşım Ali bir yerde kedi sesi duyduğunu söyledi. 
Durduk ve etrafı aramaya başladık. Miyavlayan kedinin ağacın üzerinde 
olduğunu gördük. Yavru bir kedi ağaca çıkmış ve inmeye çalışıyordu. Ona 
yardım etmek istedik.

Ben ve Ali uzanmaya çalıştık ancak kedi çok yüksekteydi. Kediyi kurtarması 
için itfaiyeyi çağırmaya karar verdik. İtfaiyeciler hemen geldiler ve uzun 
merdivenlerini açarak ağaca yasladılar. Bir itfaiyeci merdivene tırmandı ve 
yavru kediyi kucağına aldı. Kedi çok korkmuş görünüyordu. İtfaiyeci yavru 
kediyi sevip sakinleştirdi ve birlikte aşağıya indiler.

Kedi aşağıya indiği için çok mutlu oldu. Biz de kedi kurtulduğu için çok 
sevindik. Ali ve ben çantamızdaki sütten kediye verdik ve itfaiyecilere çok 
teşekkür ettik.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocukların yaşadığı problem neymiş? Yaz.1.

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

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

 Çocuklar problemi nasıl çözmüşler? Yaz.2.

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

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

 Problem çözüldükten sonra ne olmuş? Yaz.3.

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

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

 Problem çözüldükten sonra çocuklar nasıl hissetmişler? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Annem Nerede Kaldı?

Okul bitince her zamanki gibi annemi beklemek için okulun bahçesine 
çıktım. Evimiz okula uzak olduğu için beni annem alıyordu. Her zaman 
beklediğim yere gittiğimde annemin olmadığını gördüm. Biraz bekledim ama 
annem gelmedi. Okuldaki tüm çocuklar gitmişti ve ben hala bekliyordum. 
Endişelenmeye başlamıştım. Annem nerede kalmıştı?

Annem olmadığında yabancı kişilerle gitmemem gerektiğini bildiğim için 
hemen okulun içine girdim ve okul müdürümüzün yanına gittim. Müdüre 
annemin geciktiğini söyledim. Müdür annemi aradı ve annem trafiğe takıldığı 
için geciktiğini ve gelmek üzere olduğunu söyledi. 

On dakika sonra annem gelip beni müdürün odasından aldı. Geciktiği için 
özür diledi ve tek başıma gitmediğim, annemi araması için müdüre geldiğim 
için bana “Aferin.” dedi. Birlikte arabaya bindik ve evimizin yolunu tuttuk.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuğun yaşadığı problem neymiş? Yaz.1.

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

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

 Çocuğun problemi nasıl çözülmüş? Yaz.2.

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

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

 Problem çözüldükten sonra ne olmuş? Yaz.3.

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

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

 Problem çözülmeden önce çocuk kendini nasıl hissetmiş? Yaz. 4.

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

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

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

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Yağmurda Hangisini Kullanmak İstersiniz?

Kardeşim ve ben yağmurda yürümeyi çok severiz. Şemsiye ve yağmurluk 
yağmurlu havalarda kullandığımız eşyalardır. Şemsiyeyi kullanacağımız 
zaman açarız. Açıp kapatmak için tuşu vardır. Onun sayesinde şemsiyeyi 
açabiliriz. Yağmurluğun ise kapüşonu ve önünü kapatmak için fermuarı vardır. 
Yağmurluğu kıyafet gibi üzerimize giyeriz. Yağmurluk da bizi yağmurdan 
korur. Şemsiyeyi yanımızda birlikte yürüdüğümüz kişilerle kullanabiliriz ancak 
yağmurluğu sadece giyen kişi kullanabilir. Yağmurluk tek kişilik bir eşyadır. 
Ben şemsiye kullanarak yürümeyi severim, kardeşim ise yağmurluk giymeyi 
sever. Siz yağmurda en çok hangisini kullanırsınız? 
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Yağmurluğun özellikleri nelerdir? Yaz.1.

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

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

 Şemsiyenin özellikleri nelerdir? Yaz.2.

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

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

 Yağmurluk ve şemsiyenin aynı olan özellikleri nelerdir? Yaz.3.

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

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

 Yağmurluk ve şemsiyenin farklı olan özellikleri nelerdir? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Babamla Dergi İnceliyoruz

Babamla araçların olduğu dergiyi incelemeye başladık. Bisiklet ve araba 
karayolu ulaşım aracıdır. Bisiklet genellikle tek kişilikken araba genellikle 
dört kişiliktir. Fakat hem bisikletin hem de arabaların iki kişilik olanları da 
vardır. Bisiklet kas gücü ile çalışırken araba motor gücü ile çalışır. Babam 
bisiklet kullanırken kask, eldiven, dizlik gibi koruyucu ekipmanlar kullanmamız 
gerektiğini, araba kullanırken ya da araba ile seyahat ederken de emniyet 
kemeri takmamız gerektiğini söyledi. Ben de bundan sonra daha dikkatli 
olacağım.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Bisikletin özellikleri nelerdir? Yaz.1.

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

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

 Arabanın özellikleri nelerdir? Yaz.2.

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

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

 Bisiklet ve arabanın aynı olan özellikleri nelerdir? Yaz.3.

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

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

 Bisiklet ve arabanın farklı olan özellikleri nelerdir? Yaz. 4.

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

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



7171

ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Renkli Kalemlerim

Kalemlerim en sevdiğim eşyalarımdır. Hem tükenmez kalem hem de 
kurşun kalem yazı yazma aracıdır. Kurşun kalemle yazdığım yazıları silgi 
ile silebilirim ancak tükenmez kalem ile yazdığım yazıları silgi ile silemem. 
Tükenmez kalemin de kurşun kaleminde farklı farklı renklileri vardır. 
Tükenmez kalemin içinde mürekkep varken kurşun kalemin içinde boyalı 
çubuklar vardır. Tükenmez kalem genellikle yazı yazmada kullanılır. Ama 
kurşun kalem hem yazı yazmada hem de boyama yapmada kullanılır. 
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum.

 Tükenmez kalemin özellikleri nelerdir? Yaz.1.

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

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

 Kurşun kalemin özellikleri nelerdir? Yaz.2.

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

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

 Tükenmez kalem  ve kurşun kalemin aynı olan özellikleri nelerdir?   
 Yaz.
3.

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

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

 Tükenmez kalem  ve kurşun kalemin farklı olan özellikleri nelerdir?   
 Yaz.

 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 4

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Kırmızı Şapkalarım

Her mevsim şapka kullanmayı severim. Yazın ve kışın ayrı ayrı şapkalar 
kullanmak gerekir. Başımızı ve yüzümüzü korumak için yazlık ve kışlık şapka 
takarız. Yazlık şapkayı güneşli günlerde korunmak için takarız. Kışlık şapkayı 
ise soğuk günlerde soğuktan korunmak için takarız. Yazlık şapka genellikle 
ince kumaştan yapılır. Kışlık şapka ise genellikle kalın kumaştan yapılır. Her 
ikisi de farklı renklerde olabilir. Ben kırmızı renkli şapkalarımı çok severek 
takarım. Siz en çok hangi renk şapka takarsınız? 
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Yazlık şapkanın özellikleri nelerdir? Yaz.1.

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

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

 Kışlık şapkanın özellikleri nelerdir? Yaz.2.

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

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

 Kışlık ve yazlık şapkanın aynı olan özellikleri nelerdir? Yaz.3.

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

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

 Kışlık ve yazlık şapkanın farklı olan özellikleri nelerdir? Yaz. 4.

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

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

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Çalar Saat

Her sabah okula vaktinde gidebilmek için erkenden yatarım. Yatmadan 
önce mutlaka ertesi günün derslerine göre çantamı hazırlarım. Temiz ve 
ütülü kıyafetlerimi sandalyemin üzerine koyarım. Dün gece biraz fazla 
televizyon izledim ve uyku saatini biraz geçirdim. Kıyafetlerimi ve çantamı 
hazırlayacak vaktim kalmamıştı. Sabah erken uyanıp hazırlayabileceğimi 
düşündüm.

Sabah annemin sesi ile uyandım. Annem çok telaşlı görünüyordu. Okula 
geç kalmıştım. Akşamdan hazırlığımı yapmadığım için çalar saatimi uyanmam 
gereken saate kurmayı unutmuştum. Hemen hızlı bir şekilde hazırlandım ve 
okula gitmek için evden çıktım.



76

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuk neden hazırlığını akşamdan yapmamış? Yaz.1.

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

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

 Çocuğun annesi neden telaşlıymış? Yaz.2.

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

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

 Çocuk okula neden geç kalmış? Yaz.3.

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

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

 Çocuk geç kaldığını anlayınca ne yapmış? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Gözlük

Derslerime çalışmayı çok seviyorum. Her zaman derslerimi dikkatle 
dinliyor, öğretmenimin tahtaya yazdıklarını defterime özenle yazıyordum. 
Son günlerde öğretmenin tahtaya yazdığı bazı yazıları okuyamamaya 
başlamıştım. Öğretmen dersi anlatırken ben tahtayı okuyamadığım için dersi 
kaçırıyor, yanımdaki arkadaşımın defterine bakıp yazmaya çalışıyordum.

Bir gün öğretmenim beni yanına çağırdı. Bana neden arkadaşımın 
defterinden yazdığımı sordu. Öğretmenime tahtayı göremediğimi, yazıların 
karışık göründüğünü söyledim. Öğretmenim annemi aradı ve okul çıkışında göz 
doktoruna gittik. Gözlerim bozulduğu için tahtadaki yazıları okuyamadığımı 
anladım.

Doktor beni muayene etti ve bana gözlük takmam gerektiğini söyledi. 
Gözlüğümü aldık ve ertesi gün okulda yeni gözlüğüm ile tahtadaki yazıları 
okumayı denedim. Artık yazıları okurken zorlanmıyordum. Öğretmenim bu 
duruma çok sevindi.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuk tahtayı neden göremiyormuş? Yaz.1.

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

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

 Annesi çocuğu nereye götürmüş? Yaz.2.

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

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

 Doktor çocuğa ne yapmış? Yaz.3.

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

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

 Çocuk gözlük taktıktan sonra ne olmuş? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Soğuk Su

Bugün hafta sonu olduğu için tüm derslerimi bitirip arkadaşlarım ile top 
oynamaya dışarı çıktım. Bütün gün çok eğlenceli oyunlar oynadık. Birlikte 
çok güzel vakit geçirdik. Tüm gün yorulup terledikten sonra evimize gittik.

Eve gelince çok susadığım için hemen mutfağa koştum. Bir bardak soğuk 
su aldım ve hızlıca içtim. Dinlenmek için odama gittim. Akşam yemeği 
saatinde annem beni yemeğe çağırmak için odama geldiğinde bana baktı 
ve hasta göründüğümü söyledi. Ateşim yükselmişti ve boğazım ağrıyordu. 
Annem çok üzüldü. Neden hastalandığımı anlamaya çalıştı. Biraz düşününce 
anneme terliyken soğuk su içtiğimi söyledim ve annem neden hastalandığımı 
anladı. Bir daha terli iken soğuk su içmemem için beni uyardı. Bana çorba 
yaptı ve iyileşmek için uyuyup dinlenmem gerektiğini söyledi.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

 Çocuk eve gelince ne yapmış? Yaz.1.

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

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

 Çocuğun nesi varmış? Yaz.2.

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

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

 Çocuk neden hasta olmuş? Yaz.3.

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

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

 Çocuğun iyileşmek için ne yapması gerekiyormuş? Yaz. 4.

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

.........................................................................................................................................
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KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

KAZANIM Dinlediği bir öykü ile ilgili sorulan 5N 1K sorularına cevap 
verir.

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Tatil

    Güneşli bir tatil günüydü. Ailecek yazlığa gittik. Annem ve babam 
denizde yüzdü. Yüzme bilmediğim için ben de onları izledim. Daha sonra 
hep birlikte kumdan kale yaptık. Çok eğlendik. Bol bol fotoğraf çektik. 
Tatilden dönünce çektiğimiz fotoğraflardan albüm yaptım.
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 Tatil için nereye gittiler?3.

 Tatile ne zaman gittiler? 4.

 Çocuk, annesi ve babası ile neden yüzmedi? 5.

 Çocuk tatile kim ile gitti? 6.

    Nasıl bir gündü?1.

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

 Çocuk çektiği fotoğraflarla ne yaptı?2.

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

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

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

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

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Kahvaltıdan Sonra

Esra sabah saat 07.00’de uyandı. Kahvaltıda peynir, zeytin ve yumurta 
yedi. Kahvaltıdan sonra banyoda elini yıkadı. Esra ödevini teslim etmek için 
okula gitti. Bisiklete binmeyi çok seviyordu. Bu yüzden okula bisiklet ile gitti.
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    Kim uyandı?1.

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

 Esra kahvaltıda ne yedi?2.

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

 Esra ne zaman uyandı?3.

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

 Esra okula nasıl gitti?                4.

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

 Esra nereye gitti? 6.

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

 Esra okula neden gitti?                5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 3

Turuncu Kumbara

Gülşah’a annesi doğum gününde turuncu bir kumbara hediye etti. 
Gülşah kumbarası olduğu için çok mutlu olmuştu. Kumbarasını dolabına 
koydu. Kumbarasını doldurmak için biriktirdiği paraları kumbaranın içine attı. 
Harçlıklarını gereksiz harcamıyor, kumbarasında biriktiriyordu. Biriktirdiği 
para ile arkadaşına hediye aldı.

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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 Annesi kumbarayı ne zaman aldı?3.

 Kumbarayı kim aldı?               4.

 Annesi Gülşah’a nasıl bir kumbara aldı?             5.

 Gülşah kumbarayı nereye koydu? 6.

    Gülşah’a annesi ne aldı?1.

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

 Gülşah neden mutlu oldu?2.

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

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

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

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

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 4

Fidan Dikme

Yasemin hafta sonu fidan dikecekti. Ama nasıl dikeceğini bilmiyordu. Bu 
yüzden arkadaşı Yeşim’den yardım istedi. Yeşim “Beraber dikebiliriz.” dedi. 
Hafta sonu olunca Yasemin ve Yeşim birlikte evlerinin yakınındaki parkta 
fidan dikti. Yasemin Yeşim’e sarılarak teşekkür etti.

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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  Yasemin neden Yeşim’den yardım istedi?3.

 Fidanı nerede diktiler?              4.

 Yasemin ve Yeşim ne dikti?         5.

 Yasemin Yeşim’e nasıl teşekkür etti? 6.

    Kim fidan dikti? 1.

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

 Yasemin fidanı ne zaman dikti?2.

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

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

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

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

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 5

Emir

Emir birinci sınıfa gidiyordu, okumayı öğreneceği için çok heyecanlıydı. Her 
gün erkenden uyanıp hazırlanırdı. Servise binmek için sabırsızlanırdı. Emir ve 
annesi bir cuma günü evin önünde servisin gelmesini bekliyordu. Ancak servis 
bir türlü gelmedi. Emir okula geç kaldı. Sınıfa koşarak girdi. Öğretmenine 
servis gelmediği için geç geldiğini söyledi.  Emir okulu çok seviyordu. Geç 
kaldığı için üzülmüştü. 

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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  Emir okula neden geç kaldı?3.

 Emir nereye koşarak girdi? 4.

 Emir ne gelmediği için geç kaldı?      5.

 Emir geç kaldığı için nasıl hissetti? 6.

    Kim okula geç kaldı?1.

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

 Emir okula ne zaman geç kaldı?2.

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

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

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

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

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 6

Evimiz

Benim adım İrem. Okulun yanındaki evde oturuyoruz. Evimiz tek katlı ve 
yeşil boyalıdır. Annem, babam, abim ve ben dört kişiyiz. Evimiz çok eskimişti. 
Bu nedenle babam evi tamir etmek ve boyamak istedi. Beraber boyacıya 
gittik. Boyacıda rengârenk boyalar vardı. Yeşil boya aldık. Babam hafta 
sonu evimizi boyadı. Dolapları, kapıları ve pencereleri tamir etti. Evimiz çok 
güzel oldu.

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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  Babam evi ne zaman boyadı?3.

 Evimizi kim boyadı?           4.

 Babam boyacıdan ne aldı?       5.

 Evimiz nasıl oldu? 6.

    Babam boyayı nereden aldı?1.

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

 Evi neden tamir ettik?2.

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

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

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

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

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

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

ETKİNLİK 1

Kek Yapıyorum

Sena’nın en sevdiği yiyecek kektir. Sena okuldan eve geldi. Annesinden kek 
yapmak için izin istedi. Annesi Sena’ya kek yapması için izin verdi. Sena kek 
yapmak için gerekli olan süt, yumurta, şeker, un, yağ, vanilya ve kabartma 
tozunu masaya koydu. Sena kâse, kek kalıbı ve çırpıcıya ihtiyacı olduğunu 
hatırlayıp hemen onları da masaya koydu. Sena önce yumurtaları kabın 
içine kırıp çırptı. Sonra şeker ekledi. Daha sonra süt, sıvı yağ, un ve 
kabartma tozunu ekledi. Tüm malzemeleri çırpıcı ile karıştırdı. Hazırlanan 
karışımı kek kalıbına koydu. Fırını 180 derece ısıttı. Keki 30 dakika pişirdi. 
Kek piştikten sonra annesine çay ile ikram etti. Annesi çok beğendi. Sena 
kek yaptığı için çok mutlu oldu.

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.
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Dinlediğin “Kek Yapıyorum” adlı metnin görsellerini oluş sırasına göre 
numaralandır ve anlat.
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 Sena karışımı hazırladıktan sonra ne yaptı?3.

    Kek yapmak için gerekli malzemeler nelerdir?1.

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

 Sena kek yapmak için önce ne yaptı?2.

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

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

 Sena fırını kaç derecede ısıttı?               4.

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

 Sena fırını ısıttıktan sonra keki kaç dakika pişirdi?          5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Tiyatro

Hafta sonu birlikte vakit geçirmek için annem bize bir sürpriz yaptı. 
Tiyatroya dört kişilik bilet almıştı. Ben, kardeşim ve babam çok sevindik. 
Heyecanla o günün gelmesini bekledik. Tiyatronun başlamasına on dakika 
varken salona girdik. Görevliye biletimizi gösterip koltuğumuza oturduk. 
Sahneye oyuncular çıkar çıkmaz salonda bir sessizlik oldu. Oyuncuların 
üzerinde farklı kostümler vardı. Tiyatro bitince herkes oyuncuları ayakta 
alkışladı. Çok güzel bir tiyatroydu.
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Dinlediğin “Tiyatro” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? Aşağıdaki 
resimlerden bul ve işaretle.
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 Salona girdikten sonra ne yaptılar?3.

 Annesi kaç kişilik bilet aldı?1.

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

 Tiyatro başlamadan önce ne yaptılar?2.

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

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

 Tiyatro bitince nasıl alkışladılar?              4.

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

 Biletleri kime gösterdiler?             5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Kardan Adam

Burak’ın en çok sevdiği mevsim kış mevsimiydi. Karın yağmasını heyecanla 
bekliyordu. Her sabah uyandığında pencereden bakardı. Bu sabah 
uyandığında karın yağdığını görünce çok sevindi. Dışarıda karın lapa lapa 
yağışını seyretti. Annesinden dışarı çıkmak için izin istedi. Eldivenlerini ve 
paltosunu giyip dışarı çıktı. Heyecanla yerdeki karları toplamaya başladı. 
Kardan adam yapmak için karları üst üste koymaya çalıştı. Çok uğraştı ama 
sonunda kardan adam yapmayı başardı. Burnuna havuç, boynuna da atkı 
taktı. Burak kardan adam yaptığı için çok mutlu oldu.
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Dinlediğin “Kardan Adam” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? 
Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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 Burak kardan adamı yaptıktan sonra burnuna ne taktı?3.

 Burak  en çok hangi mevsimi seviyor?1.

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

 Burak dışarıya çıkmadan önce ne giydi?2.

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

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

 Burak kardan adamın boynuna ne taktı?          4.

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

 Burak kardan adam yaptığı için nasıl hissetti? 5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 4

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Uçak 

Ecrin, elinde renkli kâğıtlarla arkadaşı Elif’in evine gitti. Daha sonra 
Elif’ten bu kâğıtlarla uçak yapmasını istedi. Elif, kâğıtları inceledikten sonra 
uçak yapmayı kabul etti. Ecrin elindeki kâğıtları Elif’e verdi. Elif uçağı 
yaparken Ecrin dikkatle onu izledi. Elif uçağı tamamlayınca Ecrin’e verdi. 
Ecrin mutluluktan zıplayıp Elif’e teşekkür etti. Ecrin keyifle uçağını uçurarak 
oradan uzaklaştı. 
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Dinlediğin “Uçak” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? Aşağıdaki 
resimlerden bul ve işaretle.
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 Elif kâğıtları aldıktan sonra ne yaptı?3.

 Ecrin Elif’in yanına giderken ne götürdü?1.

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

 Ecrin kimden uçak yapmasını istedi?2.

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

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

 Elif uçağı tamamladıktan sonra kime verdi? 4.

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

 Elif uçağı tamamladıktan sonra Ecrin ne yaptı?         5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

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

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Karınca

Hayvanları çok severim. Ancak en çok karıncaları severim. Çünkü karıncalar 
çok çalışır. Tembel olmayı hiç sevmezler. Yiyecek toplarken birbirlerine 
yardım ederler. İlkbahar ve yaz mevsiminde çalışırlar. Kış mevsiminde yatıp 
dinlenirler. Bu yüzden kışın sıkıntı çekmezler. Yuvaları yiyecek ile doludur. 
Karıncaların hayatı hep çalışarak geçer. Ancak çalışırken eğlenmeyi de 
ihmal etmezler. Hem çalışıp hem de gülüp eğlenirler.
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 Karıncalar neyi sevmezler?3.

   Karıncalar kışın ne yaparlar?1.

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

 Karıncalar kışın neden sıkıntı çekmezler?2.

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

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

 Karıncalar ne zaman çalışırlar?              4.

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

 Karıncaların yuvaları ne ile doludur?            5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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 Karıncaların en önemli özelliği nedir? İşaretle.3.

   Karıncalar hangi mevsim yatıp dinlenirler? İşaretle.1.

 Karıncalar hangi mevsim çalışırlar? İşaretle.2.

Yaz mevsimi

Sonbahar- Kış mevsimi                      

Çalışkan olmak                            

İlkbahar-Yaz mevsimi

Tembel olmak  

Kış mevsimi

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum



108

ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Ülkemiz

Bizim yaşadığımız ülkenin adı Türkiye’dir. Türkiye, Asya kıtasını Avrupa 
kıtasına bağlar. Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Güneyinde Akdeniz, Kuzeyinde 
Karadeniz, Batısında Ege Denizi vardır. Ülkemizde dört mevsim yaşanır. Her 
ülkenin bir bayrağı bir de başkenti vardır. Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. 
Ülkemizin bayrağı ise beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
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    Ülkemizin adı nedir?1.

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

 Ülkemizi çeviren denizlerin adları nedir?2.

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

 Ülkemizin başkenti neresidir? 3.

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

 Ülkemizde kaç mevsim yaşanır? 4.

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

 Ülkemizin bayrağı hangi renktir? 5.

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

 Türk Bayrağı’nda hangi şekiller vardır? 6.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum



110

Dinlediğin “Ülkemiz” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? Aşağıdaki 
resimlerden bul ve işaretle.
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Aşağıdaki dünya haritasından ülkemizi bul ve işaretle.

Aşağıdaki Türkiye haritasından başkentimizi bul ve işaretle.
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Seyit Onbaşı

1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) 
köyünde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine idi. 1909 yılında 
Osmanlı Ordusu’na katıldı. Balkan Savaşı’nda çarpıştı. 1. Dünya Savaşı’nın 
başlaması ile Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 
Mart 1915’te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı’nı geçmek için saldırıya 
geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevliydi. Türk 
topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin 
yerleştirdiği mayınlar saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada 
bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı ve alanda bulunan diğer 
askerler yaralandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top 
mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Atılan top, geminin su 
kesiminin altına isabet ederek geminin yan yatmasına neden oldu. Gemi, 
bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan 
ona onbaşılık unvanını verdi. Çanakkale Savaşı’ndan bir gün sonra Seyit Ali 
Onbaşı’ndan top mermisi sırtında fotoğraf çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı 
ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı 
“Yine savaş çıksın, yine kaldırırım.” dedi. Bu olaylardan sonra fotoğrafı tahta 
bir mermiyle çekildi. Seyit Onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden 
hayatını kaybetti.
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   Seyit Onbaşı nerede doğdu?1.

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

 Seyit Onbaşı topçu eri olarak ne zaman göreve başladı?2.

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

 Seyit Onbaşı’nın sırtladığı top mermi kaç kilogram ağırlığındadır?3.

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

 Türk gemisinin adı nedir?             4.

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

 Seyit Onbaşı ne zaman vefat etti?          5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinlediğin “Seyit Onbaşı” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? 
Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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 Seyit Onbaşı nerede doğmuştur? İşaretle.3.

. Seyit Onbaşı kaç kiloluluk mermi kaldırmıştır? İşaretle.4.

. Seyit Onbaşı hangi hastalıktan vefat etti? İşaretle.5.

   Seyit Onbaşı’nın annesinin adı nedir? İşaretle.1.

Emine 

 Balıkesir                           

 215 kg                            

 Kanser                           

 Seyit Onbaşı’nın babasının adı nedir? İşaretle.2.

 Abdurrahman   Abdullah

 Çanakkale 

 300 kg   

 Verem

Zeynep

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı’nda top mermisini kaldırırken neler hissetmiş 
olabilir? Yaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

KAZANIM Dinlediği bir anı ile ilgili sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Bisikletim

Çocukken bisiklet sürmeyi çok severdim. Bir gün arkadaşlarımla bisiklet 
sürmek için parka gitmiştik. Arkadaşlarım bisiklete binmeden önce kasklarını 
taktı. Ama ben kask takmayı sevmiyordum. Bu yüzden kaskımı takmadan 
bisiklete bindim. Arkadaşlarım kaskımı takmam gerektiğini söylediler. Ama 
ben bisiklet süreceğim için çok heyecanlıydım. Hemen bisikletimi sürmeye 
başladım. Sonra aniden ayağım pedala takıldı. Bisikletten yere düştüm. 
Başımı çarpmıştım, başım çok acımıştı. Kask takmadığım için pişman 
olmuştum. Artık bisiklete binerken kask takmam gerektiğini öğrendim.
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   Bu metinde ne anlatılmaktadır?1.

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

 Bisiklete binmek için nereye gitmişler?2.

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

 Çocuk bisiklete binerken ne takmamış?3.

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

 Çocuk kaskını takmadığı için ne olmuş?            4.

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

 Çocuk kaza sonucunda neyi öğrenmiş?           5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinlediğin “Bisikletim” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? Aşağıdaki 
resimlerden bul ve işaretle.
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 Bisikleti nerede sürmüşler? İşaretle.3.

  Çocuk bisiklet sürerken ne takmamış? İşaretle.4.

  Çocuk niçin pişman olmuş? İşaretle.5.

   Çocuk nereden düşmüş? İşaretle.1.

Balkondan  

 Parkta                           

 Kask                           

 Kask takmadığı için                                                

 Çocuk düşünce neresini çarpmış? İşaretle.2.

 Başını     Dizini

 Sokakta 

 Şapka  

 Bisiklet sürdüğü için 

Bisikletten 

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum



121121

ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Ormanda Bir Gün

Yaz tatiliydi. Annem ve babamla ormana gittik. Bu anımı hiç unutamam. 
Çünkü ilk defa bir ormana gitmiştim. Kuş seslerinin cıvıltısı ile gezdik. 
Ormanda birçok ağaç gördük. Çam ağacı, kavak ağacı, kestane ağacı, meşe 
ağacı hatta ıhlamur ağacını bile gördük. Babam en çok ıhlamur ağacını 
sevdi. Çünkü çok güzel kokuyordu. Annem de kavak ağacını sevdi. Ben de 
en çok kestane ağacını sevdim. Tüm gün ormanda olmak çok güzeldi. 
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   Bu metinde ne anlatılmaktadır?1.

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

 Çocuk, ailesi ile birlikte nereye gitmiş?2.

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

 Ormanda hangi ağaçları görmüşler?3.

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

 Annesi en çok hangi ağacı sevmiş?            4.

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

 Babası en çok hangi ağacı sevmiş?                          5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinlediğin “Ormanda Bir Gün” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? 
Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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 Çocuk en çok hangi ağacı sevmiş? İşaretle.3.

  Hangi ağaç güzel kokuyormuş? İşaretle.4.

 Ormanda gezerken hangi sesi duymuşlar? İşaretle.5.

   Ormana ne zaman gitmişler? İşaretle.1.

Yaz tatilinde                                                

 Meşe                          

 Ihlamur                          

 Ayı sesi                                               

   Çocuk ormana kimle gitmiş? İşaretle.2.

Annesi ve babasıyla Arkadaşlarıyla

 Kestane 

 Çam  

 Kuş sesi 

Hafta sonu tatilinde  

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Minik Tavşan

On yaşındaydım. Markete gitmiştik. Annem havuç almıştı. Bana havuç 
vermek için buzdolabını açtı. Ama havuçlar yoktu. Çok şaşırdık. Annem 
düşündü ve marketten gelince havuçları buzdolabına koymayı unuttuğunu 
söyledi. Sonra birlikte havuçları aramaya başladık. Bahçeye çıktığımızda 
gördüğümüz manzara karşısında çok şaşırmıştık. Minik tavşanımızın önünde 
havuçları görünce çok gülmüştük. Çünkü çok komik görünüyordu. Hızlı hızlı 
yemeye çalışıyordu. Anneme sarılarak tavşanı seyretmeye devam etmiştim. 
Şimdi bu anımı hatırladıkça çok gülüyorum.



126

   Bu metinde ne anlatılmaktadır?1.

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

 Marketten ne almışlar?2.

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

 Annesi havuçları nereye koymayı unutmuş?3.

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

 Havuçlar neredeymiş?           4.

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

 Havuçları kim yemiş?                         5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinlediğin “Minik Tavşanım” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? 
Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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Anıları okurken kendi anıların aklına geldi mi? Sen de unutamadığın bir 
anını yaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

KAZANIM Problem, çözüm ve sonuçtan oluşan bir olayı dinledikten sonra 
sorulan sorulara cevap verir.

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Okula Geç Kalan Çocuk
Yusuf sık sık okula geç kalıyordu. Okula uykusuz ve üstü başı dağınık 

bir halde geliyordu. Her seferinde öğretmeninden özür diliyordu. Bir gün 
öğretmeni onu yanına çağırdı. Okula neden geç kaldığını sordu. Öğretmeni 
televizyon seyrettiğini ve bu yüzden sabahları geç uyandığını düşünüyordu. 
Yusuf öğretmenine nasıl yanıt vereceğini düşündü. Biraz da utanmıştı. Biraz 
düşündükten sonra konuştu.

“Öğretmenim benim babam bekçi. Gece çalışıyor. Ben eve gittiğimde 
uykuda oluyor. Ben de ödevlerimi yaptıktan sonra babamın uyanmasını 
bekliyorum. Onu göremediğim için özlüyorum bu yüzden de geç yatıyorum 
çok özür dilerim öğretmenim.” dedi.

Öğretmeni gülümsedi. Yusuf’a sarılıp öptü. “Seni çok iyi anlıyorum. Babanla 
konuşarak bu sorunu çözebilirsiniz.” dedi. Yusuf babasına olanları anlattı. Babası 
bundan sonra daha erken uyanacağını ve birlikte daha çok vakit geçireceklerini 
söyledi. Yusuf da bundan sonra okula geç kalmamaya özen gösterdi.
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   Bu metinde ne anlatılmaktadır?1.

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

 Yusuf okula nasıl gidiyordu? 2.

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

 Öğretmeni Yusuf’u niçin yanına çağırdı?3.

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

 Yusuf’un yaşadığı problem neydi?          4.

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

 Öğretmen Yusuf’un problemini nasıl çözdü?          5.

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

 Sen bu problemi nasıl çözerdin?          6.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinlediğin “Okula Geç Kalan Çocuk” adlı metinde geçen kavramlar 
nelerdir? Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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   Öğretmeni, Yusuf’un okula neden geç kaldığını düşünüyor? İşaretle.

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

   Yusuf’un sınıfta yaşadığı problem neydi? İşaretle.1.

Sık sık okula geç kalması

Kavgacı bir çocuk olması

Ödevlerini yapmaması

2.

Geç saatlere kadar misafirlikte olduğunu düşünüyor.

Geç saatlere kadar oyun oynadığını düşünüyor.

Geç saatlere kadar televizyon seyrettiğini düşünüyor.

   Yusuf, neden geç yatıyormuş? İşaretle.3.

Babasının uyanmasını bekliyormuş.

Babasının eve gelmesini bekliyormuş.

Bilgisayar oyunu oynuyormuş.

   Dinlediğin metnin ana düşüncesi hangisi olabilir? İşaretle.4.

Okula geç kalmalıyız.

Okula geç kalmamaya özen göstermeliyiz.

Öğretmenlere saygılı olmalıyız.
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Kablumbağanın Evi
Evini sırtında taşımaktan hoşlanmayan bir kaplumbağa varmış. Evinin 

rengi de hiç hoşuna gitmezmiş. Bizim kaplumbağa, kelebek ve uğur böceğini 
çok severmiş. Ara ara onlarla dertleşir, evinin sırtında olmasından şikâyet 
edermiş. “Keşke evimi sırtımda taşımak zorunda olmasaydım. Keşke evim 
desenli ve renkli olsaydı.”

Uğur böceği ve kelebek bir gün kaplumbağaya, “Keşke evim renkli olsaydı 
diyorsun ya, biz düşündük ve bir çözüm bulduk. Ressam olan tırtıl var. Seni 
onun yanına götürürsek evini rengârenk boyar.”

Kaplumbağa buna çok sevinmiş. “Hemen gidelim.” demiş. Hemen tırtılın 
evine gitmişler. Tırtıla durumu anlatmışlar. Tırtıl hemen boyalarını ve 
fırçasını alıp boyamaya başlamış. Kaplumbağanın sırtına çok güzel desenler 
yapmış. Kaplumbağa sırtının renklerini çok beğenmiş ancak yine de evinin 
sırtında olmasına çok üzülüyormuş.

Eve dönerken şiddetli bir doluya yakalanmışlar. Kelebek ve uğur böceği 
dolunun şiddetinden yaralanmışlar. Oysa kaplumbağa hemen evinin içine 
girmiş. Dolu bitince evinden dışarı çıkmış. Arkadaşlarının hâlini görünce çok 
üzülmüş. Kendi kendine düşünmeye başlamış. “İyi ki saklanabileceğim bir 
evim var. Ağır olsa da beni koruyor.” 
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    Bu metinde ne anlatılmaktadır?1.

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

 Kaplumbağanın en sevdiği arkadaşları kimdir?2.

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

 Kaplumbağanın yaşadığı problem neydi?3.

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

 Kaplumbağanın yaşadığı problem nasıl çözüldü? 4.

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

 Kaplumbağa ve arkadaşları eve dönerken ne oldu? 5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinlediğin “Kaplumbağanın Evi” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? 
Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

   Arkadaşlarının kaplumbağa için bulduğu çözüm neydi? İşaretle.2.

Sırtını boyamak 

Birlikte yarışmak 

Beraber ormanda dolaşmak

   Kaplumbağa ve arkadaşlarının başına ne geldi? İşaretle.3.

Kurda yakalandılar.

Doluya yakalandılar.

Avcıya yakalandılar.

   Dinlediğin metnin ana düşüncesi hangisi olabilir? İşaretle.4.

Her zaman daha fazlasını istemeliyiz.

Başkasında olanları kıskanmalıyız.

Sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmeliyiz.

   Kaplumbağanın yaşadığı problem neydi? İşaretle.1.

Evinin sırtında olması

Yavaş yavaş hareket etmesi

Tek olması
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Beren ile Deren

Beren ile Deren ikiz kardeştiler. İkisini bir arada görenlerin onları 
ayırması imkansızdı. Görünüşleri aynı olsa da kişisel özellikleri birbirine 
hiç benzemezdi. Beren kitap okumayı severdi. Boş zamanlarını ise kalem 
koleksiyonu ile ilgilenerek geçirirdi. Deren ise derslerden kalan zamanını 
televizyon seyrederek geçirirdi. Hatta bazen televizyon seyretmeye dalıp 
derslerini aksatırdı.

Bir gün ikisinin de önemli bir sınava girmesi gerekiyordu. Oturup ders 
çalışmaya başladılar. Deren bir süre sonra sıkıldı. Televizyonu açıp izlemeye 
başladı. Beren, az çalıştığını ve sınavda başarısız olabileceğini söyledi ancak 
Deren onu dinlemedi. Deren ikizi olduğu için Beren’in yapabileceklerini 
kendisinin de yapabileceğine inanıyordu. Bu nedenle fazla çalışmıyordu. 
Deren gece televizyonu çok seyrettiği için gözleri yorulmuştu. Sınav boyunca 
yazıları okumakta güçlük çekti. Beren ise erken uyumuştu. Sınavını rahat 
geçirmişti. Sınav sonuçları açıklandığında Beren eve mutlu döndü. Deren 
ise üzgün ve pişmandı. Bundan sonra derslerine daha sıkı çalışmaya karar 
verdi. Deren televizyon izlemeyi azalttı. Derslerine düzenli ve sıkı bir şekilde 
çalışmaya başladıkça daha iyi öğrendiğini fark etti. Yeni sınav sonuçları da 
açıklanınca derslerine düzenli çalışmanın önemini anladı.
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   Bu metinde ne anlatılmaktadır?1.

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

 Beren ile Deren’in benzerlikleri nelerdir?2.

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

 Beren ile Deren’in farklılıkları nelerdir?3.

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

 Beren boş zamanlarını nasıl değerlendirirdi?         4.

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

 Beren’in yaşadığı problem neydi?          6.

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

 Deren boş zamanlarını nasıl değerlendirirdi?                       5.

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

 Sen olsan bu problemi nasıl çözerdin?                        7.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum

   Beren’in yaşadığı problem neydi? İşaretle.1.

Sık sık okula geç kalması

Derslerine çalışmaması

Resim yapması

   Beren boş zamanlarında ne yapıyor? İşaretle.2.

Kalem koleksiyonu ile ilgileniyor.

Televizyon seyrediyor.

Oyun oynuyor.

   Sınav sonuçları açıklandığında Beren eve nasıl döndü? İşaretle.3.

Mutlu

Şaşkın 

Pişman

   Sınav sonuçları açıklandığında Deren eve nasıl döndü? İşaretle.4.

Mutlu 

Mutsuz ve pişman

Şaşkın
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Metinleri okurken yaşadığın problemler aklına geldi mi? Sen de yaşadığın 
bir problemi ve nasıl çözdüğünü yaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

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

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Yolculuk Başlasın
Şimdi size bisiklet ve motosikleti anlatacağım. Bu araçların benzerlik ve 

farklılıklarını öğrenmek ister misiniz? 

Bisiklet ve motosikletin her ikisi de iki teker üstünde, üstü açık ulaşım 
aracıdır. Her ikisini de kullanırken kask takmamız gerekir. Dengemizi 
sağlayarak eğlenceli ve rahat bir şekilde gitmek istediğimiz yere ulaşabiliriz. 
Her iki aracı da kullanırken çok dikkatli olmalı ve kurallara uymalıyız.

Motosiklet ve bisikletin bazı özellikleri birbirinden farklılık gösterir.  
Motosiklet motorla çalışan bir araçtır. Bisiklet ise motorsuz çalışır. Bisiklet 
kullanırken pedalları çevirerek bisikleti hareket ettirebiliriz. Motosiklet 
kullanırken ise motoru çalıştırarak hareket ettirebiliriz.

Siz olsanız bu iki araçtan hangisini kullanmak isterdiniz?
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Dinlediğin “Yolculuk Başlasın” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? 
Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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Motosiklet ve bisikleti güvenli bir şekilde sürmek için ne yapmalıyız? 
İşaretle.

3.

 Motosiklet ve bisikletin kaç tekeri vardır? İşaretle.4.

   Motosikletin çalışması için ne gereklidir? İşaretle.1.

 Bisikletin çalışması için ne yapmamız gereklidir? İşaretle.2.

Motor  

Pedal çevirmemiz                                                   

Şapka takmalıyız.                                                      

İki teker                                             

Anahtar kullanmamız

Kask takmalıyız.  

Dört teker 

Kask 

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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   Motosiklet ve bisikletin benzer özellikleri nelerdir?1.

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

 Bisikleti nasıl hareket ettirebiliriz?2.

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

Motosiklet ve bisiklet sürerken uymamız gereken en önemli kural 
nedir?

3.

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

 Motosiklet ve bisiklet nasıl bir ulaşım aracıdır?        4.

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

 Motosiklet ve bisikletin farklı özellikleri nelerdir? 5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Sporunu Seç
Şimdi size çok sevilen iki spor dalından bahsedeceğim. Bu spor dallarının 

benzerliklerinin ve farklılıklarının neler olduğunu beraber keşfedelim.

Voleybol ve basketbol dünyada çok sevilen spor dallarındandır. Voleybol 
ve basketbol sporları top ile oynanır. Bu spor dallarında iki takım bulunur 
ve en çok sayı alan maçı kazanır. Ve her ikisi de elle oynanır.

Basketbol ve voleybolun bazı farklılıkları vardır. Basketbol topunun turuncu 
ve pütürlü bir yüzeyi vardır. Voleybol topunun yüzeyi düzdür ve basketbol 
topuna göre daha küçük ve hafiftir. Basketbol maçlarında sahada iki pota 
vardır. Voleybol maçlarında ise sahanın ortasında file vardır. Basketbolda 
oyun süresi 40 dakikadır, voleybolda ise set tamamlanınca maç biter. 
Basketbolda her takımda beş oyuncu vardır, voleybolda her takımda altı 
oyuncu vardır.

Peki sen hangi sporu yapmak istersin?
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Dinlediğin “Sporunu Seç” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? 
Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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 Basketbolun oyun süresi ne kadardır? İşaretle.3.

 Voleybol ve basketbol sporları ne ile oynanır? İşaretle.4.

   Basketbolda her takımda kaç oyuncu vardır? İşaretle.1.

 Voleybolda her takımda kaç oyuncu vardır? İşaretle.2.

Beş   

 Dört                                                 

Kırk dakika

 Elle                                             

 Altı

 Doksan dakika 

 Ayakla

On bir

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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   Voleybolda maç ne zaman biter?1.

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

 Voleybol ve basketbol ne ile oynanır?2.

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

 Basketbol sahasında ne bulunur?3.

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

 Voleybol sahasında ne bulunur?          4.

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

 Basketbol topu nasıldır?                        5.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Ne Giymeliyim?

Şimdi size tişört ve kazak arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlatacağım. 
Bu giysilerin benzerlik ve farklılıklarını öğrenmek ister misiniz?

Tişört ve kazak günlük giydiğimiz renk renk giysilerimizdir. Her iki giysimizi 
de bedenimizin üst kısmına giyeriz. Bu giysilerimizin ikisinin de kol bölümü 
vardır. Kazağı ve tişörtü tüm insanlar giyebilir.

Ama bu giysilerin farklılıkları da vardır. Kazak kalın kumaştan olur ve kışın 
bizi sıcak tutması için giyeriz. Tişört ise ince kumaştandır, yazın bizi serin 
tutması için giyeriz. Kazağın kolları uzundur. Tişörtün kolları ise kısadır.

Artık sen de yaşadığın mevsime göre giysilerini seçebilirsin.
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Dinlediğin “Ne Giymeliyim?” adlı metinde geçen kavramlar nelerdir? 
Aşağıdaki resimlerden bul ve işaretle.
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 Tişört ve kazağı bedenimizin hangi kısmına giyeriz? İşaretle.3.

 Kazağı ve tişörtü kimler giyer? İşaretle.4.

 Tişörtü hangi mevsimde giyeriz? İşaretle.1.

 Kazağı hangi mevsimde giyeriz? İşaretle.2.

Kış mevsiminde   

Kış mevsiminde

Bedenimizin üst kısmına                        

 İnsanlar                                              

Yaz mevsiminde

Bedenimizin alt kısmına                       

Hayvanlar

Yaz mevsiminde

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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    Kış mevsiminde ne giyeriz?1.

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

 Yaz mevsiminde ne giyeriz?2.

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

 Kazakların kolları nasıl olur?3.

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

 Tişörtlerin kolları nasıl? 4.

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

 Kazağın kumaşı nasıl olur? 5.

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

 Tişörtün kumaşı nasıl olur? 6.

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

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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KONU Çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap 
verir.

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

ETKİNLİK 1

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Erken Yat, Erken Kalk

Bir gün Cansu televizyondaki çizgi filmi izlemek istediği için uyumak 
istemedi. O akşam her zaman yattığı saatten daha geç bir saatte yattı. 
Cansu geç yattığı için sabah uyanmakta çok zorlandı. Annesi Cansu’yu 
uyandırmak istediği hâlde Cansu uyumaya devam etti. Cansu uyandıktan 
sonra hızlıca hazırlandı. Okula gecikeceği için kahvaltısını yapamadı ve 
aç bir şekilde okula gitti. Öğretmeni ders anlatırken Cansu’nun uykusu 
geliyordu ve derslerini dinleyemiyordu. Cansu o gün okuldan eve döner 
dönmez uyuyakaldı. Uyandıktan sonra yaptığı hatayı anladı. Geç yattığı 
için erken kalkamadığının ve okulda kötü bir gün geçirdiğinin farkına vardı. 

Artık erken yatıp erken kalkmaya ve güzel bir gün geçirmeye karar 
verdi.
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1. Cansu okulda nasıl ders dinliyordu?

2. Cansu akşam yatması gereken  saatlerde ne yapıyordu?

3. Cansu okuldan eve dönünce ne yaptı?

4. Cansu sabah nasıl uyandı?

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinlediğin “Erken Yat, Erken Kalk” adlı metni anlat. Metni anlattıktan 
sonra “Nasıl Anlattım?” tablosunu doldur.

Cansu’nun televizyondaki çizgi filmi izlemek istediği için 
uyumak istemediğini söyledim. 

1.

Cansu’nun geç yattığı için sabah uyanmakta zorlandığını 
söyledim.

2.

Cansu’nun uyandıktan sonra hızlıca hazırlandığını ve okula 
gecikeceği için kahvaltı yapmadan okula gittiğini söyledim.

3.

Öğretmeni ders anlatırken Cansu’nun uykusunun geldiğini 
ve dersi dinleyemediğini söyledim.

 4.

Cansu’nun eve döner dönmez uyuduğunu söyledim. 5.

Cansu’nun uyandıktan sonra yaptığı hatayı anladığını ve 
artık erken yatıp erken kalkmaya ve güzel bir gün geçirmeye 
karar verdiğini söyledim.

 6.

Dinlediğin “Erken Yat, Erken Kalk” adlı metne farklı bir başlık seç. 

  Erken Yatalım                    Uykusuz Bir Gün                  Uykunun Önemi

Nasıl Anlattım?
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ETKİNLİK 2

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Dişlerimiz

Şekerli yiyeceklerin vücudumuza birçok zararı vardır. Bu yüzden şekerli 
yiyeceklerden olabildiğince uzak durmalıyız. Fazla şekerli yiyecek tükettiğimizde 
bundan en çok dişlerimiz etkilenir. Dişlerimizde çürükler ve ağrılar meydana 
gelir. Bunun sonucunda da dişlerimizi kaybedebiliriz. Sağlıklı ve bembeyaz 
dişlerimizin olmasını istiyorsak şeker, çikolata, pasta, gibi tatlı yiyecekler ile 
gazoz ve hazır meyve suyu gibi şekerli içecekler tüketmemeliyiz.
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1. Fazla şekerli yiyecek tükettiğimizde ne olur?

2. Aşağıdakilerden hangisi dişlerimize zarar veren yiyeceklerdendir?

3. Aşağıdakilerden hangisi dişlerimize zarar veren içeceklerdendir?

4. Aşağıdakilerden hangisi dişlerimize zarar veren yiyeceklerdendir?

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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   Dişlerimizin çürümesinin nedenleri nelerdir? Yaz.1.

   Şekerli yiyecek ve içecekleri çok tüketmemizin sonuçları nelerdir? Yaz.2.

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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   Dişlerini korumak için aşağıda verilen alışveriş sepetinde bulunan 
yiyecek ve içeceklerden hangisini çıkarırsın? Verilen boşluğa yaz.

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

Sepetten çıkar.

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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ETKİNLİK 3

Metni dinle. Metin ile ilgili soruları cevapla.

Mert Neden Gözlük Takıyor?

Mert’in en çok sevdiği etkinlik tablet ve telefondan oyun oynamaktı. Her 
gün annesi ve babası uyarmasına rağmen Mert oyun oynamaya devam 
etti. 

Mert okuldayken derslerini yapmakta ve tahtayı görmekte zorlanmaya 
başladı. Bunu fark eden öğretmeni tahtayı rahat görebilmesi için Mert’i 
ön sıraya oturttu. Fakat Mert hala gözlerini kısarak okumaya çalışıyor ve 
çok zorlanıyordu. Öğretmeni Mert’in anne ve babasına Mert’in gözlerinin 
bozulmuş olabileceğini ve bu yüzden doktora gitmesi gerektiğini söyledi. 
Anne ve babası Mert’i doktora götürdüler. Doktor çok fazla telefon ve 
tablete baktığı için gözlerinin bozulduğunu ve gözlük takması gerektiğini 
söyledi. 

Mert telefon ve tablete çok baktığı için gözlerinin bozulduğuna üzüldü ve 
artık eskisi kadar telefon ve tabletle vakit geçirmemeye  karar verdi.
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   Mert gözlük takıyor çünkü ……………………………………………………………………………….……………………………………….1.

   Mert telefonla çok oynadığı için ………………………………………………………………………………………………….2.

   Öğretmen Mert’i ön sıraya aldı çünkü ……………………………………………………………………………………3.

   Mert’in gözleri bozuldu çünkü ………………………………………………………………………………………………………..4.

   Mert’in gözleri bozulduğu için ……………………………………………………………………………………………………..5.

Dinlediğin “Mert Neden Gözlük Takıyor?” adlı metne göre aşağıdaki 
cümleleri uygun sözcüklerle tamamla.
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   Mert, gözleri bozulduğu için ne yaptı?4.

   Mert rahat göremediği için anne ve babası ne yaptı ?3.

   Mert tahtayı göremediği için öğretmeni ne yaptı?2.

   Aşağıdakilerden hangisi sonucunda Mert’in gözleri bozuldu?1.

Dinledim/Anladım/Cevaplıyorum
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Dinlediğin “Mert Neden Gözlük Takıyor?” adlı metni görsellerden 
yararlanarak anlat ve yaz.

Dinlediğin “Mert Neden Gözlük Takıyor?” adlı metne farklı bir başlık seç.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

3

2

4

Göz Sağlığım                               Gözlük Takıyorum

Gözlerim Neden Bozuldu?

………………………………………………………………………………
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KONU Dinlediği cümle ve metinler arasında farkları söyler.

KAZANIM Dinlediği iki cümle arasındaki farkları söyler.

ETKİNLİK 1

Cümleleri dinle. Bu cümlelerde farklı olan sözcükleri söyle ve altını çiz.

Annem çorba yaptı.                                                                   Annem kek yaptı.

Aslı çamaşırları yıkadı. Aslı bulaşıkları yıkadı.

Şimdi aşağıdaki resimleri boya. 

Şimdi aşağıdaki resimleri boya. 
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Cümleleri dinle. Bu cümlelerde farklı olan sözcükleri söyle ve altını çiz.

Nilay çiçek resmi yaptı.                                                                                                    Nilay kuş resmi yaptı.

Burak araba sürüyor. Burak bisiklet sürüyor.

Şimdi aşağıdaki resimleri boya. 

Şimdi aşağıdaki resimleri boya. 

ETKİNLİK 2
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Cümleleri dinle. Ardından sen de oku ve iki cümle arasındaki farkı renkli 
kalemle işaretle.

ETKİNLİK 3

• Cihan kalemlikten kalemini 
çıkardı.

• Cihan kalemlikten silgisini 
çıkardı.

• Engin marketten süt aldı. • Engin marketten yumurta 
aldı.

• Furkan doktora gitti. • Furkan okula gitti.

• Mert üşüyünce hırkasını 
giydi.

• Mert üşüyünce çorabını 
giydi.

• Feyza kediye mama verdi. • Feyza köpeğe mama verdi.

• Merve parkta misket oynadı. • Merve parkta top oynadı.
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Cümleleri dinle. İki cümle arasındaki farklara ait görselleri işaretle.

ETKİNLİK 4

Anıl meyve suyu içiyor.      Anıl ayran içiyor.

Annem domatesleri doğradı.                                    Annem salatalıkları doğradı.
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Cümleleri dinle. Bu iki cümle arasındaki farklara ait nesnelerin resimlerini 
kutucuklara çiz ve boya.

Gökhan arabayı yıkıyor.                                          Gökhan halıları yıkıyor.

Ebru bahçedeki çiçekleri suladı.                        Ebru bahçedeki ağaçları suladı.

ETKİNLİK 5
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Cümleleri dinle. Bu iki cümle arasındaki farklara ait görselleri bul ve daire 
içine al.

ETKİNLİK 6

Pazardan muz, kivi ve çilek 
aldım.

Pazardan pırasa, patates ve 
soğan aldım.

Etek, gömlek ve pantolon 
ütüledim.

Elbise, kazak ve tişört 
ütüledim.
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Cümleleri dinle. Bu iki cümle arasındaki farklara ait görselleri bul ve daire 
içine al.

ETKİNLİK 7

Timsah, ördek ve balıklar 
suda yaşar.

Penguen, yengeç ve balıklar 
suda yaşar.

Kuş, kelebek ve arı havada 
yaşar.

Leylek, baykuş ve sinek 
havada yaşar.
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KONU Dinlediği cümle ve metinler arasında farkları söyler.

KAZANIM Dinlediği iki kısa metin arasındaki farkları söyler.

ETKİNLİK 1

Dinlediğin iki metin arasındaki farklılıkları söyle. 

Babası Hüseyin’e karne hediyesi 
olarak mavi bir paten aldı. 
Hüseyin hemen arkadaşlarına 
haber verdi. Arkadaşları 
Hüseyin’in patenini görünce çok 
beğendi. Hüseyin ve arkadaşları 
bahçede doyasıya paten sürdüler.

Babası Hüseyin’e karne hediyesi 
olarak mavi bir kaykay aldı. 
Hüseyin hemen arkadaşlarına 
haber verdi. Arkadaşları 
Hüseyin’in kaykayını görünce çok 
beğendi. Hüseyin ve arkadaşları 
bahçede doyasıya kaykay 
sürdüler.
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ETKİNLİK 2

Dinlediğin iki metin arasındaki farklılıkları söyle. 

Asya kedisini kaybetmiş, 
ağlıyormuş. Arkadaşı Asya’ya 
“Ağlama, kedini birlikte arayıp 
buluruz.” demiş. Asya arkadaşı 
ile birlikte kedisini arayıp bulmuş. 
Kediyi buldukları için çok mutlu 
olmuşlar.

Asya köpeğini kaybetmiş, 
ağlıyormuş. Arkadaşı Asya’ya 
“Ağlama, köpeğini birlikte arayıp 
buluruz.” demiş. Asya arkadaşı 
ile birlikte köpeğini arayıp 
bulmuş. Köpeği buldukları için 
çok mutlu olmuşlar.
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ETKİNLİK 3

Dinlediğin iki metin arasındaki farklılıkları söyle. 

Annesi Begüm’e oyuncak bir 
bebek aldı. Begüm bebeğin adını 
Ela koydu. Teyzesine oturmaya 
giderken Ela’yı da götürdü. 
Teyzesinin kızıyla birlikte Ela ile 
oynadılar.

Annesi Begüm’e oyuncak bir 
araba aldı. Begüm arabanın 
adını Şimşek koydu. Teyzesine 
oturmaya giderken Şimşek’i de 
götürdü. Teyzesinin kızıyla birlikte 
Şimşek ile oynadılar.
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Metinleri dinle. İki metin arasındaki farklara ait görselleri yuvarlak içine al.

Ahmet bir gün sokakta 
kanadı yaralı bir kuş 
bulmuş. Annesi ile 
birlikte kuşu veterinere 
götürmüşler. Veteriner 
kuşun kanadını sarmış.

ETKİNLİK 4

Ahmet bir gün sokakta 
ayağı yaralı bir köpek 
bulmuş. Annesi ile 
birlikte köpeği veterinere 
götürmüşler. Veteriner 
köpeğin ayağını sarmış.



175175

Yeşim yarıyıl tatilinde uçakla 
halasının yanına gidecekti. 
Yeşim uçağa bineceği için 
çok heyecanlıydı. Daha önce 
hiç uçağa binmemişti. Yeşim 
bavulunu hazırladı ve uçağa 
bineceği günü beklemeye 
başladı.

Yeşim yarıyıl tatilinde trenle 
halasının yanına gidecekti. 
Yeşim trene bineceği için 
çok heyecanlıydı. Daha önce 
hiç trene binmemişti. Yeşim 
bavulunu hazırladı ve trene 
bineceği günü beklemeye 
başladı.

Metinleri dinle. İki metin arasındaki farklara ait görselleri yuvarlak içine al.

ETKİNLİK 5
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Metinleri dinle. Aşağıdaki kutucuğa dinlediğin metinlerdeki farklara ait 
varlıkların resimlerini çiz.

ETKİNLİK 6

 Evimizin küçük bir 
balkonu var. Annem ve 
ben balkonda menekşe 
ve karanfil yetiştiriyoruz. 
Her gün onlara bakmak, 
ihtiyaç duydukları suyu 
vermek çok güzel bir 
duygu. Onları seviyor 
ve onlara  güzel sözler 
söylüyorum.

 Evimizin küçük bir 
balkonu var. Annem ve 
ben balkonda gül ve 
papatya yetiştiriyoruz. 
Her gün onlara bakmak, 
ihtiyaç duydukları suyu 
vermek çok güzel bir 
duygu. Onları seviyor 
ve onlara güzel sözler 
söylüyorum.
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Metinleri dinle. Aşağıdaki kutucuğa dinlediğin metinlerdeki farklara ait 
varlıkların resimlerini çiz.

ETKİNLİK 7

 Tatilde amcamın Ha-
tay’daki meyve bahçesine 
gittik. Bu bahçede kayısı, 
kiraz ve erik gibi birçok 
meyve ağacı vardı. Am-
cam ile birlikte ağaçları 
sulayıp meyveleri topladık.

 Tatilde amcamın Ha-
tay’daki meyve bahçe-
sine gittik. Bu bahçede 
elma, portakal ve zeytin 
gibi birçok meyve ağacı 
vardı. Amcam ile birlikte 
ağaçları sulayıp meyvele-
ri topladık.





SÖZLÜ 
İLETİŞİM
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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. 

Annem mutfakta 
çilekli pasta 
yapıyor.

Rahime telefonla 
konuşuyor.

Halide ve Emine 
mağazadan 
pantolon aldı.

Kuaför Yeşim’in 
saçını kesiyor.
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ETKİNLİK 2

Cümleyi dinle ve uygun resimle eşle. 

Melisa ile ablası 
bahçede arabayı 

yıkıyor.

Esra pazar 
günü kahvaltıda 
yumurta pişirdi.

Sündüs fotoğraf 
makinesiyle 

fotoğraf çekiyor.

Mustafa okula 
gitmek için servise 

bindi.
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ETKİNLİK 3

Cümleyi dinle ve uygun resimle eşle. 

Oğuz bahçedeki 
ağaçları suladı.

Elif ile Aslı 
satranç oynuyor.

Fazilet kedisine 
mama verdi.

Sabit bilgisayarda 
ders çalışıyor.

Oğuz bahçedeki 
ağaçları suladı.

Elif ile Aslı 
satranç oynuyor.

Fazilet kedisine 
mama verdi.

Sabit bilgisayarda 
ders çalışıyor.
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ETKİNLİK 4

Cümleyi dinle ve uygun resimle eşle. 

Ahmet ve Ozan 
kardan adam 

yaptı.

Eylül kardeşiyle 
resim yapıyor.

Eren parkta 
bisiklet sürüyor.

Gülşah limonata 
hazırladı.
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ETKİNLİK 5

Cümleyi dinle ve uygun resimle eşle. 

Yasemin 
civcivlere yem 

verdi.

 Köpeğim Tarçın 
kulübede uyuyor.

Atlar kırlarda 
koşuyor.

Kemal kuzulara ot 
verdi.
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ETKİNLİK 6

Cümleyi dinle. Cümleye ait olan resmi işaretle.

Ali babası ile evi boyuyor.

Hüseyin ile Erdem derede balık tutuyor.

Annem mutfakta kahvaltı hazırlıyor.
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ETKİNLİK 7

Cümleyi dinle. Cümleye ait olan resmi işaretle.

Teneffüste bahçede seksek oynadık.

Doktor, Selim’i muayene etti.

Sinemaya gitmek için gişeden bilet aldık.
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ETKİNLİK 8

Cümleyi dinle. Cümleye ait olan resmi işaretle.

Çocuklar karşıdan karşıya geçiyor.

Eylül ile Eren parka gittiler.

Babam kitap okumayı çok sever.
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ETKİNLİK 9

Cümleyi dinle. Cümleye ait olan resmi işaretle.

Ördekler derede yüzüyor.

Çocuklar piknikte ip atladılar.

Anneannem renkli iplerle bana atkı ördü.
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ETKİNLİK 10

Cümleyi dinle. Cümleye ait olan resmi işaretle.

Yeşim pikniğe götürmek için sandviç hazırladı.

Aslı kitapçıdan kitap alıyor.

Nilay bahçeye çiçek dikti.
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KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Söylenen cümleler arasından birbirine yakın anlamlı cümleleri 
söyler.

ETKİNLİK 1

Cümleleri dinle. Yakın anlamlı cümleleri işaretle.

Akşam erkenden uyudum.

Akşam dişlerimi fırçaladım.

Akşam erkenden yattım.

Annem sandviç yapıyor.

Annem sandviç hazırlıyor.

Annem kitap okuyor.
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Ayşe topacı çevirdi.

Ayşe topacı döndürdü.

Ayşe topacı kırdı.

Kedi süt içiyor.

Kedi yumağı tuttu.

Kedi yumağı yakaladı.

ETKİNLİK 2

Cümleleri dinle. Yakın anlamlı cümleleri işaretle.
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ETKİNLİK 3

Cümleleri dinle. Yakın anlamlı cümleleri işaretle.

Ödevlerimin hepsini yaptım.

Öğretmen ödev verdi.

Ödevlerimin hepsini bitirdim.

Annem fasulye yemeği yapıyor.

Annem fasulye yemeği yiyor.

Annem fasulye yemeği pişiriyor.
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Sabah okula gidiyorum.

Sabah uyanınca elimi 
yüzümü yıkarım.

Sabah kalkınca elimi 
yüzümü yıkarım.

Köpek kulübede uyuyor.

Köpek kulübede yatıyor.

Köpek kemik yiyor.

ETKİNLİK 4

Cümleleri dinle. Yakın anlamlı cümleleri işaretle.
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ETKİNLİK 5

Cümleleri dinle. Yakın anlamlı cümleleri işaretle.

Sarı ve kırmızıyı birleştirince 
turuncu oldu.

Sarı ve kırmızı çiçeklerden 
topladım.

Sarı ve kırmızıyı karıştırınca 
turuncu oldu.

Zehra tabakları masaya götürdü.

Zehra tabakları masaya taşıdı.

Zehra tabakları yıkadı.
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Ağaçtaki kuşları seyrettim.

Gece olunca yıldızları 
seyrettim.

Karanlık olunca yıldızları 
seyrettim.

Elimdeki kavanoz düşünce 
içindekiler yere döküldü.

Elimdeki kavanoz yere 
düşünce kırıldı.

Elimdeki kavanoz düşünce 
içindekiler yere saçıldı.

ETKİNLİK 6

Cümleleri dinle. Yakın anlamlı cümleleri işaretle.
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ETKİNLİK 7

Cümleleri dinle. Yakın anlamlı cümleleri işaretle.

Akşam ailece televizyon izledik.

Akşam ailece televizyon seyrettik.

Akşam ailece meyve yedik.

Kuzular kırlarda geziyor.

Kuzular kırlarda otluyor.

Kuzular kırlarda dolaşıyor.
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KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Söylenen cümleleri tekrar eder.

ETKİNLİK 1

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.

Çocuklar topladı.

Çocuklar çilek topladı.

Çocuklar bahçeden çilek topladı.

Çocuklar bahçeden bir sepet çilek topladı.
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Köpek oynuyor.

Köpek top oynuyor.

Köpek bahçede top oynuyor.

Köpek arka bahçede top oynuyor.

ETKİNLİK 2

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.
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ETKİNLİK 3

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.

Ablam sildi.

Ablam masayı sildi.

Ablam masayı ve sandalyeleri sildi.

Ablam bugün masayı ve sandalyeleri sildi.
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Çiçekler var.

Bahçemizde çiçekler var.

Bahçemizde sarı çiçekler var.

Bahçemizde sarı ve kırmızı çiçekler var.

ETKİNLİK 4

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.



201201

ETKİNLİK 5

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.

Babam yedi.

Babam yumurta yedi.

Babam kahvaltıda yumurta yedi.

Babam kahvaltıda peynirli yumurta yedi.
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Ayşe suladı.

Ayşe çiçekleri suladı.

Ayşe bahçedeki çiçekleri suladı.

Ayşe hortumla bahçedeki çiçekleri suladı.

ETKİNLİK 6

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.
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ETKİNLİK 7

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.

Annem gitti.

Annem manava gitti.

Annem sabah manava gitti.

Annem bu sabah manava gitti.
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Ekmek aldık.

Babamla ekmek aldık.

Babamla iki tane ekmek aldık.

Babamla fırından iki tane ekmek aldık.

ETKİNLİK 8

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.
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ETKİNLİK 9

Öğretmenini dinle, cümleleri tekrar et.

Annem yaptı.

Annem kek yaptı.

Annem kakaolu kek yaptı.

Annem bize kakaolu kek yaptı.
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KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Eksik bırakılan cümlenin devamını söyler.

ETKİNLİK 1

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Çocuklar parkta ............................................................................................................

Ali ağaçtan ....................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Dedem evde ...................................................................................................................

Eylül tavuklara ...............................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Nilay oyuncak .................................................................................................................

Aslı kedinin .....................................................................................................................
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ETKİNLİK 4

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Fatma televizyonda ......................................................................................................

Mustafa bahçede ..........................................................................................................
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ETKİNLİK 5

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Çocuk yatakta ................................................................................................................

Minik kedi .........................................................................................................................
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ETKİNLİK 6

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Kelebekler ........................................................................................................................

Yavru köpekler ..............................................................................................................
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ETKİNLİK 7

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Yeşim kitap ......................................................................................................................

Melisa resim ...................................................................................................................
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ETKİNLİK 8

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Ablam mutfakta ............................................................................................................

Babam bisikleti ...............................................................................................................
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ETKİNLİK 9

Eksik cümleyi devamını söyleyerek tamamla.

Ali ağaçları ......................................................................................................................

Murat ödev .....................................................................................................................
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KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Söylenen, söz dizimi hatası olan cümleyi düzelterek söyler.

ETKİNLİK 1

Cümleleri dinle, doğru yazılmış olanları işaretle.

Burada bir köpek var.

Ayşe’nin saçları örgülü var.

Yüzüyor balıklar akvaryumda.

Bir köpek var burada.

Ayşe’nin örgülü saçları var.

Balıklar akvaryumda yüzüyor.



216

ETKİNLİK 2

Cümleleri dinle, doğru yazılmış olanları işaretle.

Kuzular ne yer?

Fareyi kovalıyor kedi.

Çocuklar seksek oynuyor.

Yer ne kuzular?

Kedi fareyi kovalıyor.

Oynuyor seksek çocuklar.
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ETKİNLİK 3

Cümleleri dinle, doğru yazılmış olanları işaretle.

Oynuyor çamurda minik köpek.

Ahmet dişlerini fırçalıyor.

Elif yapıyor yemek.

Minik köpek çamurda oynuyor.

Dişlerini Ahmet fırçalıyor.

Elif yemek yapıyor.



218

ETKİNLİK 4

Cümleleri dinle, doğru yazılmış olanları işaretle.

Murat zıplıyor yatakta.

Oğuz giydi ayakkabısını.

Ninem örgü örüyor.

Murat yatakta zıplıyor.

Oğuz ayakkabısını giydi.

Örgü ninem örüyor.
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ETKİNLİK 5

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

İp bahçede çocuklar atlıyor.

Ders öğretmen anlatıyor.

Ot inekler ahırda yiyor.
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ETKİNLİK 6

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

Yağmurda Aysel ıslandı.

Kardan adam Yeşim yapıyor.

Şeker iki kilo marketten 
aldım.
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ETKİNLİK 7

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

Kalem bu kimin yerdeki?

Aldık manavdan kırmızı 
elma.

Köpek minik gitti nereye?
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KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Söylenen, anlam hatası olan cümleyi düzelterek söyler.

ETKİNLİK 1

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

Alperen kızakla yüzüyordu.

Aslı güzel bir bere pişirdi.

Kahvaltıda peynir, zeytin 
ve yumurta içti.
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ETKİNLİK 2

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

Eren bisikletle uyuyor.

Uğur bahçedeki çiçekleri 
boyadı.

Bahçıvan havuza tohum 
ekti.
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ETKİNLİK 3

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

Gonca yatağına gidip 
yüzdü.

Babam pastaneden pasta 
yaptı.

Köpeğim Çakıl kemiğini 
içiyor.
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ETKİNLİK 4

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

Onur elini kestiği için 
pazara gitti.

Yangın çıkınca hastaneyi 
aradık.

Babam kırılan oyuncağımı 
yazdı.
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ETKİNLİK 5

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

Zeynep banyoda saçını 
tartıyor.

Saatçi ayakkabıyı tamir 
ediyor.

Polis arabası hastaları 
hastaneye taşır.
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ETKİNLİK 6

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.

Nilay banyoda dişlerini 
boyadı.

Sonbaharda ağaçların 
yaprakları yere uzar.

Anneannem bana şemsiye 
örmüş.



228

ETKİNLİK 7

Esra çatıya çiçek dikti.

İnekler ağaca yuva yaptı.

Çocuklar masa atlıyorlar.

Cümleleri dinle. Cümledeki hatayı düzelterek cümleyi tekrar söyle.
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KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Söylenen cümleleri birleştirerek yeni oluşan cümleyi söyler.

ETKİNLİK 1

Cümleleri dinle. Cümleleri birleştirerek yeni cümle oluştur ve yaz.

Annem bugün markete gitti. Annem bugün alışveriş yaptı.

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

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

Zeynep hamur yoğurdu. Zeynep poğaça yaptı.

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

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

Ablam masayı sildi. Ablam sandalyeleri sildi.

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

..................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Cümleleri dinle. Cümleleri birleştirerek yeni cümle oluştur ve yaz.

Oyuncakçıda bebekler var. Oyuncakçıda arabalar var.

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

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

Ayşe bugün resim yaptı. Ali bugün resim yaptı.

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

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

İlkbaharda ağaçlar çiçek açar. İlkbaharda kelebekler uçar.

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

..................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Cümleleri dinle. Cümleleri birleştirerek yeni cümle oluştur ve yaz.

Annem pazara gitti. Annem pazardan domates 
aldı.

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

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

Halamla parka gittik. Halamla salıncakta sallandık.

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

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

Caner cümle yazdı. Caner dışarı baktı.

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

..................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 4

Cümleleri dinle. Cümleleri birleştirerek yeni cümle oluştur ve yaz.

Ayşe dışarıya baktı. Ayşe dışarıda kuşları gördü.

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

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

Bora olta aldı. Bora balık tuttu.

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

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

Minik kuşlar cama kondu. Kuşlar cik cik diye öttü.

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

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



233233

ETKİNLİK 5

Cümleleri dinle. Cümleleri birleştirerek yeni cümle oluştur ve yaz.

Serhat sabah uyandı. Serhat elini yüzünü yıkadı.

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

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

Akşam elma yedim. Akşam portakal yedim.

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

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

Hatice ekmek kızarttı. Hatice ekmeğe reçel sürdü.

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

..................................................................................................................................................
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KONU Cümlelerin anlamlarını ve söz dizimlerini ayırt eder.

KAZANIM Söylenen sözcüklerden cümle oluşturarak söyler.

ETKİNLİK 1

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

balık yedi Burcu

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

satıyor manav meyve

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

kırmış Merve vazoyu

...........................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

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

yarışmada birincioldu Efe

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

Seval halasınıözledi çok

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

etek Sinemaldı mor
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ETKİNLİK 3

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

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

yaptı temizlikDuru evde

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

döktü kedisütü yere

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

çağırdı öğretmenYeşim’i yanına
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ETKİNLİK 4

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

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

içti suyuportakal Ahmet

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

geç okulaEmine kaldı

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

ziyaret dedesinietti Sercan
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ETKİNLİK 5

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

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

öğreniyor arabaannem sürmeyi

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

babam anahtarlaaçtı kapıyı

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

hamuru Melikeoklavayla açıyor



239239

ETKİNLİK 6

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

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

Merve pembetutuyor şemsiye

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

Duygu kediyibeyaz seviyor

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

fırından alacağımekmek sıcak
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ETKİNLİK 7

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

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

kesiyor bıçaklakasap et

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

şarkı evdeBurak söyledi

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

bugün futboloynadı Cihan



241241

ETKİNLİK 8

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

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

top oynadımgelince okuldan

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

iki Elifyedi simit

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

topladı ağaçtanBegüm kayısı
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ETKİNLİK 9

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur.

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

yıkarım yemektenellerimi önce

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

çok severimokumayı kitap

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

fırçalarım dişlerimiönce yatmadan
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resimleri gösterilen bir öyküyü anlatır.

ETKİNLİK 1

Resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.



244

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve 
öyküyü anlat.

1

İlker’in babası ona tamirciye 
giderlerse bisikletinin yapılacağını 
söyledi ve birlikte tamirciye gittiler.

.......

O sırada babası da pencereden 
İlker’in üzüldüğünü gördü.

.......

2

İlker bisikletinin tekerleğinin havasının 
indiğini gördü.

.......

4

Bisikleti tamircide yaptırdıktan sonra 
eve döndüler.

.......

3
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ETKİNLİK 2

Resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.



246

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve 
öyküyü anlat.

1

Buse bugün annesi ile pazara gitti.

.......

Eve döndükten sonra aldıklarını 
buzdolabına yerleştirdiler.

.......

2

Buse annesiyle birlikte eve döndü.

.......

4

Pazardan meyve ve sebze aldılar.

.......

3



247247

ETKİNLİK 3

Resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.



248

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve 
öyküyü anlat.

1

Ayşe teyzem kek malzemelerini 
hazırladı.

.......

Piştikten sonra keki dilimledi.

.......

2

Kekin hamurunu tepsiye dökerek 
fırına koydu.

.......

4

Malzemeleri karıştırarak kekin 
hamurunu yaptı.

.......

3
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ETKİNLİK 4

Resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.
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Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve 
öyküyü anlat.

1

Kahvaltısını yaptı.

.......

Annesine sarılarak okuluna gitti.

.......

2

Deren sabah erkenden uyandı.

.......

4

Okul kıyafetlerini giydi.

.......

3
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ETKİNLİK 5

Resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır.



252

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve 
öyküyü anlat.

1

Ceren çiçeği cam kenarına yerleştirdi.

.......

Ceren saksıya toprak koyup çiçeği 
dikti.

.......

2

Ceren çiçek dikmek için toprak, çiçek 
ve saksı aldı.

.......

4

Diktiği çiçeği suladı.

.......

3
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resimleri gösterilen sıralı bir olayı anlatır.

ETKİNLİK 1

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

1

Parasını cüzdanına yerleştirip 
bankamatiğin önünden ayrıldı.

.......

Neslihan parasını çekmek için kartı 
bankamatiğe yerleştirdi.

.......

2

Ekrana çekeceği paranın miktarını 
yazdı.

.......

Parasını aldıktan sonra fişini de aldı.

.......

43
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ETKİNLİK 2

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

1

Deterjanı koyduktan sonra 
makinenin çalıştırma düğmesine 
bastı ve makineyi çalıştırdı.

.......

Annem akşamüzeri makineye kirli 
çamaşırları yerleştirdi.

.......

2

Deterjan gözüne bir ölçek deterjan 
koydu.

.......

Çamaşırları yerleştirdikten sonra 
uygun yıkama programını seçti.

.......

43
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ETKİNLİK 3

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

1

Pişen tostunu makineden çıkarıp 
tabağına koydu.

.......

Tostunu hazırlamadan önce ısınması 
için tost makinesini çalıştırdı.

.......

2

Nazlı karnı acıktığı için tost yapmaya 
karar verdi. Tost ekmeğini, kaşarı ve 
yağı masanın üstüne koydu.

.......

Ekmeğin üzerine kaşarı koydu 
ve üzerini ekmek ile kapatıp yağı 
sürerek tostunu hazırladı.

.......

43
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ETKİNLİK 4

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

1

Üzerine şeker de ilave edip tekrar 
karıştırdı.

.......

En son hazırladığı portakal suyunu 
bardağa doldurup içti.

.......

2

Ayla portakal suyu hazırlamak için 
portakalları sıkıp sürahiye döktü.

.......

Sıktığı portakal suyunun üzerine bir 
miktar su ekleyip karıştırdı.

.......

43
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ETKİNLİK 5

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

1

Kerem sokakta yürürken peşine 
takılan kediyi gördü.

.......

Kedinin içebilmesi için sütü bir kaba 
döktü.

.......

2

Kedinin aç olduğunu anlayınca 
evden süt getirmeye gitti.

.......

Sütü kedinin önüne koydu ve kedi 
karnını doyurdu.

.......

43
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ETKİNLİK 6

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

Kasaya gidip aldığı ekmeklerin 
tutarını ödedi.

.......

Ekmeklerini aldıktan sonra eve geri 
döndü ve ailesiyle güzel bir kahvaltı 
yaptı.

.......

Ekmek reyonundan istediği sayıda 
ekmek aldı.

.......

Harun sabah kahvaltısı için evine 
yakın olan markete gitti.

.......
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ETKİNLİK 7

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

Fotoğrafını çerçevenin içine dikkatlice 
yerleştirdi.

.......

Ardından çerçevenin arkasını sıkıca 
kapattı. 

.......

Tuğçe arkadaşı Aysun’la olan fotoğrafını 
yerleştirmek için çerçevenin arkasını 
çıkardı.

.......

Fotoğraflı çerçeveyi masasının 
üstüne koydu.

.......
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ETKİNLİK 8

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

Arkadaşlarıyla halı sahaya gitti.

.......

Birlikte futbol maçı yaptılar.

.......

Eve döndüğünde kıyafetlerini 
değiştirdi ve dinlenmek için odasına 
gitti.

.......

Çağrı ödevlerini bitirdikten sonra 
eşofmanlarını giydi.

.......



261261

ETKİNLİK 9

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

Annesinin en sevdiği çiçeklerden 
alarak eve döndü.

.......

Annesi teşekkür ederek Zeynep’e 
sarıldı.

.......

Çiçeği annesine verdi.

.......

Zeynep annesine çiçek almaya gitti.

.......
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ETKİNLİK 10

Cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.

Haluk ve babası köpeği Tarçın’a 
kulübe aldılar.

.......

Tarçın kulübesini görünce koşarak 
içine girdi ve oyunlar oynadı.

.......

Haluk ve babası Tarçın’ı izleyerek 
mutlu oldular. 

.......

Haluk kulübeyi babasıyla birlikte 
boyayarak süsledi.

.......
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resmi gösterilen bir varlığı tanımlar.

ETKİNLİK 1

Resimlere bak. Resimdeki varlığı tanımlayan bir cümle yaz.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ETKİNLİK 2

Resimlere bak. Resimdeki varlığı tanımlayan bir cümle yaz.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ETKİNLİK 3

Resimlere bak. Resimdeki varlığı tanımlayan bir cümle yaz.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ETKİNLİK 4

Resimlere bak. Resimdeki varlığı tanımlayan bir cümle yaz.

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

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

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

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

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

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

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

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



267267

ETKİNLİK 5

Resimlere bak. Resimdeki varlığı tanımlayan bir cümle yaz.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ETKİNLİK 6

Resimlere bak. Resimdeki varlığı tanımlayan bir cümle yaz.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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ETKİNLİK 7

Resimlere bak. Resimdeki varlığı tanımlayan bir cümle yaz.

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................. 
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resmi gösterilen belli bir uygulama sırasını takip eden etkinlikleri 
anlatır.

ETKİNLİK 1

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve anlat.

Önce: ............................................................................................................      

Sonra: ...........................................................................................................  

En Son: .........................................................................................................                             

Kumandanın arkasındaki pil kapağını açtı........

Pili kumandaya yerleştirip kapağını kapattı........

Ali televizyon kumandasını eline aldı........

3

21
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ETKİNLİK 2

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve anlat.

Önce: ............................................................................................................      

Sonra: ...........................................................................................................  

En Son: .........................................................................................................                             

Yusuf makası aldı ve kâğıdı tam ortadan kesti........

Elindeki makası masaya bırakıp kâğıdı tam ortadan ikiye katladı........

Yusuf kâğıdı ve makası aldı........

3

21
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ETKİNLİK 3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve anlat.

Önce: ............................................................................................................      

Sonra: ...........................................................................................................  

En Son: .........................................................................................................                             

Dikeceği yerin üzerine düğmeyi yerleştirdi........

Düğmeyi dikti........

Ayşe teyze iğneye iplik geçirdi........

3

21
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ETKİNLİK 4

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve anlat.

Önce: ............................................................................................................      

Sonra: ...........................................................................................................  

En Son: .........................................................................................................                             

Mutfak tezgâhının üzerine sandviç malzemelerini çıkardım........

Sandviçimi yedim........

Tüm malzemeleri ekmeğin içine yerleştirdim........

3

21
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ETKİNLİK 5

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve anlat.

Önce: ............................................................................................................      

Sonra: ...........................................................................................................  

En Son: .........................................................................................................                             

Fatma halam pencereden dışarıya baktı ve kar yağdığını gördü........

Alışverişini yaptıktan sonra eve geri döndü.......

Atkısını beresini takarak çantasını aldı ve markete doğru yola çıktı........

3

21
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ETKİNLİK 6

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve anlat.

Önce: ............................................................................................................      

Sonra: ...........................................................................................................  

En Son: .........................................................................................................                             

Yumurtaları buzdolabına yerleştirdi........

Kümesten yumurtaları topladı........

Deniz bahçelerindeki kümese geldi........

3

21
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ETKİNLİK 7

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri sıraya diz ve anlat.

Önce: ............................................................................................................      

Sonra: ...........................................................................................................  

En Son: .........................................................................................................                             

Eve gelip kıyafetlerini değiştirdi........

Hayri oynarken yere düştü ve üstü çamur oldu........

Hayri arkadaşlarıyla oynuyordu........

3

21
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resimleri gösterilen bir problem, çözüm ve sonuçtan oluşan bir 
olayı anlatır.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır. Problem, 
çözüm ve sonucu boşluklara yaz.

Problem: ...........................................................................................................
.............................................................................................................................
Çözüm: .............................................................................................................
.............................................................................................................................
Sonuç: ...............................................................................................................
.............................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve 
anlat.

1

3

2

4

Ablam dizliklerini ve kaskını takarak bisiklet sürmeye devam etti........

Annem dizindeki yarayı temizleyip sardı........

Ablam bahçede bisiklet sürüyordu........

Önündeki taşı fark etmedi ve takılarak bisikletten düştü. .......
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır. Problem, 
çözüm ve sonucu boşluklara yaz.

Problem: ...........................................................................................................
.............................................................................................................................
Çözüm: .............................................................................................................
.............................................................................................................................
Sonuç: ...............................................................................................................
.............................................................................................................................



280

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve 
anlat.

ETKİNLİK 4

1

3

2

4

Bahçede otururken karşımızdaki binada yangın çıktığını gördük........

Babam hemen itfaiyeyi aradı........

İtfaiye geldi........

İtfaiye yangını söndürdü........
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Problem: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
Çözüm: .............................................................................................................
...........................................................................................................................
Sonuç: ...............................................................................................................
.............................................................................................................................

ETKİNLİK 5

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır. Problem, 
çözüm ve sonucu boşluklara yaz.
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Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve 
anlat.

ETKİNLİK 6

1

3

2

4

Annesi Ali’yi doktora götürdü ve doktor Ali’ye ilaç verdi........

Ali ilaçlarını içti........

Ali hasta oldu ve okula gidemedi........

Ali ilaçlarını düzenli içince iyileşti ve okuluna gitti........
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ETKİNLİK 7

Problem: ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
Çözüm: .............................................................................................................
...........................................................................................................................
Sonuç: ...............................................................................................................
.............................................................................................................................

Aşağıdaki resimleri olayların oluş sırasına göre numaralandır. Problem, 
çözüm ve sonucu boşluklara yaz.
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ETKİNLİK 8

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve 
anlat.

1

3

2

4

Topu havuzdan aldılar........

Top süs havuzuna düştü........

Çocuklar bahçede top oynuyorlardı........

Topun havuza düşmemesi için havuzdan uzaklaştılar ve 
oynamaya devam ettiler.

.......
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resimleri gösterilen iki ögeyi karşılaştırarak anlatır.

ETKİNLİK 1

Resimleri incele. Benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Basketbol ve futbol topla oynanan takım oyunlarıdır. Basketbol 
elle futbol ise ayakla oynanır.

Benzerlikler

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

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

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

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

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

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

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

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

Farklılıklar

Basketbol ve futbol oyunlarının benzerlik ve farklılıklarını kutucuklara yaz.
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ETKİNLİK 2

Resimleri incele. Benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Benzerlikler

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

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

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

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

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

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

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

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

Farklılıklar

Otobüs ve arabanın benzerlik ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Otobüs ve araba karada giden ulaşım araçlarıdır. Arabada 
daha az insan seyahat ederken otobüste aynı anda daha çok 
insan seyahat edebilir.
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ETKİNLİK 3

Resimleri incele. Benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Benzerlikler

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

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

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

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

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

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

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

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

Farklılıklar

Karpuz ve erik meyvelerinin benzerlik ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Karpuz ve eriğin ikisi de yaz meyvesidir. Karpuz çok tatlıdır erik 
ise ekşidir.
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ETKİNLİK 4

Resimleri incele. Benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Benzerlikler

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

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

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

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

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

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

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

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

Farklılıklar

Portakal suyu ve limonatanın benzerlik ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Portakal suyu ve limonatanın ikisi de meyvelerden yapılır ve 
içecektirler. Portakal suyu daha tatlıdır ve portakaldan yapılır. 
Limonata ise daha ekşidir ve limondan yapılır.
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ETKİNLİK 5

Resimleri incele. Benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Benzerlikler

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

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

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

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

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

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

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

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

Farklılıklar

Aslan ve köstebeğin benzerlik ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Aslan ve köstebeğin ikisi de ormanda yaşayan hayvanlardır. Aslan 
daha büyük ve ağırdır, köstebek ise daha küçüktür.
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ETKİNLİK 6

Resimleri incele. Benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Benzerlikler

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

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

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

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

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

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

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

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

Farklılıklar

Fındık ve çekirdeğin benzerlik ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Fındık ve çekirdeğin ikisi de kabuklu yemiştir. Fındık yuvarlak ve 
daha büyüktür. Çekirdek ise ince, uzun ve küçüktür.
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ETKİNLİK 7

Resimleri incele. Benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Benzerlikler

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

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

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

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

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

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

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

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

Farklılıklar

Tencere ve kaşığın benzerlik ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Tencere ve kaşığın ikisi de mutfak araçlarındandır. Ancak tencerede 
yemek pişirilir, kaşık ile yemek yenir.
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KONU Resimlerle gösterilen farklı türdeki olayları ve durumları anlatır.

KAZANIM Resimleri gösterilen bir sorunun nedenlerini ve sonucunu anlatır.

ETKİNLİK 1

Cümleleri oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Yağmur yağdığı için çamaşırları topladım.

Kalemim kırıldığı için yeni kalem aldım.

Yağmur yağdığı için ne oldu? İşaretle.

Kalemi kırıldığı için ne oldu? İşaretle.
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ETKİNLİK 2

Cümleleri oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Elektrikler kesilince yatağıma yattım.

Tost makinemiz bozulduğu için yenisini aldık.

Elektrikler kesilince ne oldu? İşaretle.

Tost makinesi bozulunca ne oldu? İşaretle.
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ETKİNLİK 3

Cümleleri oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Tabağı yere düşürdüğüm için kırıldı.

Sokakta gördüğüm kediyi, yağmur çok yağdığı için 
evimizin garajına getirdim.

Tabağı yere düşürünce ne oldu? İşaretle.

Yağmur yağdığı için ne oldu? İşaretle.
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ETKİNLİK 4

Cümleleri oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Abimin doğum günü olduğu için pasta aldık.

Hava sıcak olduğu için dondurma aldık.

Abisinin doğum günü için ne aldılar?

Hava sıcak olduğu için ne aldılar? İşaretle.
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ETKİNLİK 5

Cümleleri oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Misafirimiz geleceği için annem kek yaptı.

Ali dişi ağrıdığı için diş hekimine gitti.

Misafir geleceği için annesi ne yaptı? İşaretle.

Ali dişi ağrıdığı için nereye gitti? İşaretle.
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ETKİNLİK 6

Cümleleri oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Tatile gitmek için valiz aldık.

Buse hasta olduğu için okula gidemedi.

Tatile gitmek için ne aldılar? İşaretle.

Buse neden okula gidemedi? İşaretle.
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ETKİNLİK 7

Cümleleri oku. Soruların cevaplarını işaretle.

Bugün kar yağdığı için dışarı çıkamadık.

Komşumuz yüksek sesle müzik dinlediği için teyzemin 
bebeği uyandı.

Kar yağdığı için ne oldu? İşaretle.

Komşusu yüksek sesle müzik dinlediği için ne oldu? İşaretle.
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KONU Yazılı bir cümlede özel isim, cins isim, sıfat, tekil ve çoğul 
isimlerin altını çizer.

KAZANIM Yazılı bir cümlede özel isimlerin altını çizer.

ETKİNLİK 1

Özel isimleri öğreniyorum.

Dünyada tek olan, benzeri 
bulunmayan varlıkların 

isimlerine “özel isim” denir. 
Kişi isimleri, hayvanlara 
verilen isimler, şehir 
isimleri, kitap ve dergi 
isimleri özel isimlerdir.

Unutma! Özel isimlerin 
baş harfi her zaman 

büyük yazılır.

Aşağıdaki cümleleri oku. Bu cümlelerde özel isimlerin altı çizilidir. Özel 
isimler nasıl yazılmış, dikkatle incele.

Yusuf hasta olduğu için uyanamadı.
Bu yaz ailemle İzmir’e gideceğiz.
Kıtır, benim kedimin ismidir. 
Salih benim erkek kardeşim.
Babam okumam için Define Adası dergisini aldı.
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Aşağıdaki elma ağacındaki özel isimleri bul. Özel isimlerin bulunduğu 
elmaları kırmızı renge boya.
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimleri bul ve altını çiz.

Celal çok güzel yazı yazıyor.

Kedim Tekir’in tüyleri yumuşacıktır.

Orhan hastalıktan korunmak için 
ne yapmalıdır? 

İstanbul kalabalık bir şehirdir.
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Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimleri bul ve altını çiz.

Oğuz yürürken yanlışlıkla 
arkadaşlarına çarptı.

Yunus Emre, köpeği Bobo’yu 
çok seviyor.

Arkadaşım Ozan İzmir’e gitti.

Hafta sonu pikniğe Coşkun ve 
Gökşen de geldi.
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimleri bul ve kutucuklara yaz.

Annesi Duru’yu parka 
götürdü. ...........................................................

Akşam yemeğe arkadaşım 
Nazik gelecek. ...........................................................

Turgut yarın şehir dışına 
gidecek. ...........................................................

Cem kızına oyuncak aldı. ...........................................................

Nisa bu sabah okula gitti. ...........................................................

Abim tavşanına Pamuk ismini 
koydu. ...........................................................

Kayseri, pastırması ile ünlü 
şehrimizdir. ...........................................................



304

ETKİNLİK 4

Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimleri bul ve altını çiz.

Yukarıdaki cümlelerde altını çizdiğin cins isimleri trenin vagonlarına yaz.
Treni boya.

Sabah otobüsle Ankara’ya gittim.

Minnoş her sabah mamasını yer, suyunu içer.

Türkiye’nin seksenbir tane ili var.

Parkta oynamak için arkadaşım Ahmet’i aradım.
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki özel isimleri bul ve boya.

kalem

Ankara

Abdullah

Türkiyegazoz Konya

Azerbaycanmasa

şemsiyeGözde

İzmir Nehir
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimleri bul ve altını çiz. Ardından 
karşısındaki yıldızı boya. 

Cansu Ankara’da oturuyor.

Köpeğim Karabaş kayboldu.

Yeşim, Eskişehir’de yaşıyor.

Bu gece Almanya’dan halam geldi

Karaburun’da deniz çok temiz.

Hep beraber Uludağ’a gideceğiz.

Kedim Tekir süt içmeyi çok sever.

Doruk ile Elif İstanbul’da yaşıyorlar.

Mustafa, Ümit ve Can Ankara’ya gittiler.



307307

KONU Yazılı bir cümlede özel isim, cins isim, sıfat, tekil ve çoğul 
isimlerin altını çizer.

KAZANIM Yazılı bir cümlede cins isimlerin altını çizer.

ETKİNLİK 1

Cins isimleri öğreniyorum.

Aynı türden birçok varlığın 
ortak olan ismine “cins 

isim” denir.

Aşağıdaki cümleleri oku. Bu cümlelerde cins isimlerinin altı çizilidir. Cins 
isimler nasıl yazılmış, dikkatle incele.

Ahmet kedisine mama aldı.
Annem papatyaları çok sever.
Dedem koltukta uyuyakalmış
Pazardan elma almayı unutma. 

Hayvan Adları: Kedi, köpek, 
inek, tavuk, ördek, arı, kelebek, 
solucan, aslan, fil vb.

Çiçek Adları: Gül, papatya, 
karanfil, sümbül, çiğdem, lale, 
yasemin, nilüfer vb.

Eşya Adları: Masa, sıra, 
kanepe, koltuk, sehpa, kalem, 
defter, kitap, çanta vb.

Meyve – Sebze Adları: 
Domates, biber, patlıcan, elma, 
armut, portakal, muz vb.
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Aşağıdaki cümlelerde geçen cins isimleri bul, altını çiz ve yıldızları boya.

Babam sabah işe giderken 
yolda bir kedi görmüş.

Arkadaşlarımla sinemaya 
gidip film izledik.

Dedemler her yaz köydeki 
evlerine giderler.

Parkta kırmızı güller vardı.

Sabit defterine su dökmüş.

Gülşah portakalı çok sever.
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki cümlelerde geçen cins isimleri bul ve altını çiz.

Sabah okula otobüsle gittim.

Annem her sabah yumurta yapar.

Bahçedeki güllere su vermeyi unutma.

Sınıftaki kitaplıkta kitaplar var.

Yukarıdaki cümlelerde altını çizdiğin cins isimleri trenin vagonlarına yaz.
Treni boya.
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Selcen çilek aldı.

Sabit kaç kilo portakal 
aldın?

Rahime buzdolabındaki 
muzları yedi.

Gülşah tabağa erik koydu.

ETKİNLİK 3

Aşağıdaki cümlelerde geçen cins isimleri bul ve altını çiz. Resimleri boya.
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki cümlelerde geçen cins isimleri bul ve kutucuklara yaz.

Okuyup doktor 
olacağını söylüyor.

Yeni aldığım kulaklık 
bozuldu. Bu süpürge bayağı eskimiş.

Sofraya çatal koymayı 
unutmuşsun.
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki şiirde geçen cins isimleri bul ve altını çiz.

İnekler süt verir,
Tavuklar yumurta verir,
Her gün tüketmek gerekir,
Sağlıklı olmak önemlidir.

Elma, armut, portakal,
Pazardan mutlaka al,
Ye bol bol sağlıklı kal,
Hastalıklardan uzak kal.

SAĞLIKLI OLMAK
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki metinde geçen cins isimleri bul ve altını çiz. Metinle ilgili resmi 
boya.

Toprak zilin sesini duyunca hemen çantasını alıp sınıftan çıktı. Servise 
binip eve geldi. Annesi Toprak’a patates ve köfte yapmıştı. Toprak 
yemeğini yedi ve ödevlerini yapmak için odasına geçti. Çantasını açtı 
ama defterini ve kalemliğini bulamadı. Defterini, kalemlerini ve silgisini 
okulda unutmuştu. Ödevlerini yapamadı. Sonraki gün okula gidince 
defterini ve kalemliğini masanın altında buldu.  Öğretmeni okuldan 
çıkarken masanın altını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini söyledi. 
Toprak bir daha eşyalarını hiçbir yerde unutmadı.

UNUTKANLIK
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KONU Yazılı bir cümlede özel isim, cins isim, sıfat, tekil ve çoğul 
isimlerin altını çizer.

KAZANIM Yazılı bir cümlede sıfatların altını çizer.

ETKİNLİK 1

Sıfatları öğreniyorum.

Varlıkların biçimini, rengini, 
sayısını ve durumunu 

bildiren sözcüklere “sıfat” 
denir. Sıfatlar tek başına 
sıfat olamazlar. Sözcüğün 
sıfat olabilmesi için ismin 
önüne gelmesi gerekir.

Aşağıdaki kelimeleri oku. Bu kelimelerde sıfatlar kırmızı yazılmıştır, dikkatle 
incele.

Yeni elbise

Yaşlı adam

Acı biber
Minik kedi

Kırmızı araba
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları bul ve altını çiz.

Babam, siyah kedi görmüş.

Annem bahçesine rengârenk  
çiçekler dikti.

Ahmet yeni defterini evde unutmuş.

Yaşlı amca yolda yürüyordu.
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki sıfatların altını çiz. Yandaki resimleri boya.

Yeşil top

Kurnaz tilki

Üç elma

Çiçekli defter

Büyük vazo

Çikolatalı dondurma
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki sözcükleri tablodaki varlıkların özelliğini belirten sözcüklerden 
uygun olanlarıyla tamamla.

Aşağıdaki özellik bildiren sözcüklerden sonra uygun olan birer varlık adı 
yaz.

kare

çürük

yaşlı

pahalı

ekşi

eski

çalışkan

beş

...................................öğrenci ...................................dolap

...................................adam ...................................kitap

...................................tabak ...................................diş

...................................ceket ...................................elma

çalışkan sarı

dar sıcak

küçük büyük

akıllı soğuk

yeşil karanlık

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

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

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

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

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

.........öğrenci........
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları bul ve altını çiz.

Hastalanınca sıcak çorba içtim.

Dedemin eski evini tamir ettirdik.

Babam bana yeni saat aldı.

Kırtasiyeden üç defter aldım.

Bu kitapta zor sorular var.

Yusuf yaşlı teyzeye yardım etti.

Kurabiyeye tatlı elma koyduk.

Bahçemizde yemyeşil ağaçlar var.

Evin daire pencereleri var.

Soğuk su içersen hasta olabilirsin.
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları bul ve altını çiz.

Özge’nin düz saçları var.

Annem sivri topuklu ayakkabı aldı.

Bu yıl ikinci sınıfta okuyoruz.

Soğuk havalara dikkat edelim.

Hastalanınca sıcak çorba yaptım.

Kardeşimin turuncu tokası var.

Araba eğri yollardan ilerliyordu.

Mor menekşe boynunu bükmüştü.

Babam bize yarım ekmek köfte aldı.

Kuşlar masmavi gökte uçuyor.

Evimizin geniş balkonu var.

Kırmızı arabası çok güzeldi.
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ETKİNLİK 7

Aşağıdaki metinde geçen sıfatları bul ve altını çiz. Metinle ilgili resmi boya.

YENİ KIYAFETLERİM

Babamla yeni kıyafetler almak için mağazaya gittik. Mağazadan 
pembe elbise ve mor kaban aldım. Yolda yaşlı bir amca gördük. Yaşlı 
amcanın elinde eski bir çanta ve karton poşetler vardı. Yolda yavaş yavaş 
yürüyordu. Babamla beraber yaşlı amcanın yanına gittik. Poşetlerini 
taşımasına yardımcı olduk. Yaşlı amca çok mutlu oldu. Bize kırmızı elma 
verdi. Teşekkür ettik. Eve dönüp yeni kıyafetlerimi anneme gösterdim. 
Annem yeni kıyafetlerimi çok beğendi.
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ETKİNLİK 1 Tekil İsimleri Öğreniyorum

Sayıca tek bir varlığı 
bildiren isimlere “tekil isim” 

denir.

Kalem tekil isimdir.

Araba tekil isimdir.

Kitap tekil isimdir.

Top tekil isimdir.

Bere tekil isimdir.

KONU Yazılı bir cümlede özel isim, cins isim, sıfat, tekil ve çoğul 
isimlerin altını çizer.

KAZANIM Yazılı bir cümlede tekil isimlerin altını çizer.

Yazılı bir cümlede çoğul isimlerin altını çizer.
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerdeki tekil isimlerin altını çiz.

Metin kalem aldı.

Rüya kitap okuyor.

Tekin top oynamayı çok sever.

Sinem’e bere çok yakışmış.

Murat araba yıkıyor.

Tekil İsimleri Öğreniyorum
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ETKİNLİK 3 Çoğul İsimleri Öğreniyorum

Sayıca birden fazla varlığı 
bildiren isimlere çoğul 
isimler denir. Çoğul 

isimler “-ler, -lar” eki alır. 

-ler -lar

Kalemler çoğul isimdir.

Bereler çoğul isimdir.

Kitaplar çoğul isimdir.

Arabalar çoğul isimdir.

Toplar çoğul isimdir.
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerdeki çoğul isimlerin altını çiz.

Kitaplar yere düştü.

Kalemler Sinan’a ait.

Bahçedeki toplar kimin?

Aynur renkli bereler ördü.

Arabalar kırmızı ışıkta durdu.

Çoğul İsimleri Öğreniyorum
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ETKİNLİK 5 Tekil ve Çoğul İsimleri Öğreniyorum

Unutma! Tekil isimlere 
“-ler, -lar” eki getirilerek 

“çoğul isim” yapılır. 
Örneğin; masa tekil bir 
isimdir. Ama “-lar” eki 

aldığında (masalar) çoğul 
isim olur.

Gözlük tekil isimdir.

Gözlükler çoğul isimdir.

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

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

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

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

Resimleri incele. Boşluklara resimlerdeki varlıkların tekil ve çoğul 
hallerini yaz.



326

ETKİNLİK 6

Aşağıdaki kutularda yazılı olan sözcükleri uygun ağaca yerleştir.

Tekil ve Çoğul İsimleri Öğreniyorum

muz

ağaçlar

şarkı

defterler

sandalye

boyalar

çatallar

gömlekler

bardak

maymun

köpekler

koltuk
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ETKİNLİK 7

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerde tekil isimlerin altı kırmızı ile çoğul 
isimlerin altı yeşil ile çizilidir. Dikkatle incele.

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerdeki tekil isimlerin altını kırmızı kalem 
ile, çoğul isimlerin altını yeşil kalem ile çiz.

Ali gözlük takar.

Parkta bir çocuk var.

Siyah gözlükler dolabın içinde

Çocuklar top oynuyor.
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Babası Nil’e bisiklet aldı.

Kedi süt içiyor.

Kuş yuva yapıyor.

Bisikletler yere düştü.

Kediler oyun oynuyor.

Gökyüzünde kuşlar uçuyor.

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerdeki tekil isimlerin altını kırmızı kalem 
ile, çoğul isimlerin altını yeşil kalem ile çiz.
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ETKİNLİK 8

Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerde tekil isimlerin altını kırmızı kalem ile 
çoğul isimlerin altını yeşil kalem ile çiz. Altını çizdiğin isimleri ait oldukları 
resimlerle eşle.

Koyun çayırda otluyor. 

Kuşlar göç etti. 

Pazara kavun almaya gittik. 

Ağaçta elma var. 

Sepetteki üzümler çürümüş. 
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Aşağıdaki cümleleri oku. Cümlelerde tekil isimlerin altını kırmızı kalem ile 
çoğul isimlerin altını yeşil kalem ile çiz. Altını çizdiğin isimleri ait oldukları 
resimlerle eşle.

Öğrenciler gösteri yaptı.

Kâğıtlar rüzgârdan uçtu.

İnekler ot ile beslenir.

Kim çilek sevmez ki?

Yolcular otobüsü kaçırdı.
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Yeni bardaklar aldık. 

Bu en sevdiğim kitaptır. 

Odamda bir tane koltuk var. 

Sonbaharda yapraklar dökülür.

Marketten yeni meyveler sipariş ettik.

ETKİNLİK 9

Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri kırmızı kalem ile çoğul isimleri 
yeşil kalem ile daire içine al. Daire içine aldığın isimleri ait oldukları 
resimlerle eşle.
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Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri kırmızı kalem ile çoğul isimleri 
yeşil kalem ile daire içine al. Daire içine aldığın isimleri ait oldukları 
resimlerle eşle.

Balonlar havada uçuyordu.

Mavi silgim kayboldu.

Maymunlar en sevdiğim hayvandır.

Denizde küçük kayıklar gördüm.

Bakkaldan yeşil top aldım.
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ETKİNLİK 10

Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri kırmızı kalem ile çoğul isimleri 
yeşil kalem ile daire içine al. Daire içine aldığın isimleri ait oldukları 
resimlerle eşle.

Kırmızı bir atkı ördüm.

Sabah erkenden tavukları besledi.

Bahçedeki köpeklere kulübe yaptı.

Ormanda yaşayan hayvanlar hangileridir?

Parkta oynayan çocuklar çok eğlendi.
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Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri kırmızı kalem ile çoğul isimleri 
yeşil kalem ile daire içine al. Daire içine aldığın isimleri ait oldukları 
resimlerle eşle.

Pazarda renkli balonlar satılıyordu.

Cebinden bir tane silgi çıktı.

Eline bir kuş kondu.

Kurabiyeler çok güzel kokuyor.

Aslı çikolatalı kek yaptı.
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Bütün kaşıklar kirlendi.

Marketin üstündeki ev dedeme ait.

Sarı kedi uyuyor.

Kalemlerim okulda kalmış.

Banyodaki sepet yere düşmüş.

ETKİNLİK 11

Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri kırmızı kalem ile çoğul isimleri 
yeşil kalem ile daire içine al. Daire içine aldığın isimleri ait oldukları 
resimlerle eşle.
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Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri kırmızı kalem ile çoğul isimleri 
yeşil kalem ile daire içine al. Daire içine aldığın isimleri ait oldukları 
resimlerle eşle.

Cebimdeki kalemin mürekkebi akmış.

Koridordaki sandalyeler çok kirli görünüyor.

Arka odanın penceresi kırıldı.

Anahtarlar kapının üstünde kaldı.

Arabalar korna çaldı.
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ETKİNLİK 12

Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri karenin içine, çoğul isimleri 
dairenin içine yaz.

Balıklar suda yaşar.

Kedi ip yumağını kaptı.

Sarı kalemler kalemliğin içinde.

Murat fırından ekmek aldı.

Ekmekler çok güzel kokuyor.

Ayşe arkadaşına ödünç kalem verdi.

Kediler süt içmeyi çok sever.

Sinan olta ile bir balık tuttu.

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

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

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

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

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

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

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

................................................
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ETKİNLİK 13

Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri tekil ağacına, çoğul isimleri çoğul 
ağacına yaz.

Masadaki örtü kirlendi.

Yeşim bahçede bir cüzdan buldu.

Melisa çantasını kaybetti.

Yasemin sarı çiçekler çizdi.

Selcen mağazadan kırmızı bir kazak aldı.

Anahtarlar dolabın içinde.

Bütün kurabiyeler yere düştü.

Yazın göle ördekler gelir.
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