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iSTiKLAL MAR$1 

Korkma, sonmez bu ~afaklarda yOzen al sancak; 
Sonmeden yurdumun Ostunde tuten en son ocak. 
0 benim milletimin y1ld1z1d1r, parlayacak; 
0 benimdir, o benim milletimindir ancak. 

c;atma, kurban olay1m, c;ehreni ey nazh hilal! 
Kahraman 1rk1ma bir gOI! Ne bu ~iddet, bu celal? 
Sana olmaz dokOlen kanlanm1z sonra helal. 
Hakk1d1r Hakk'a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akif ERSOY 



ANDIMIZ 

Tiirkiim, dogruyum, <;ah~kamm. 

ilkem kii<;iiklerimi korumak, biiyiiklerimi saymak; yurdumu, milletimi oziimden <;ok 

sevmektir. 

Ulkiim yiikselmek, ileri gitmektir. 

Ey Biiyiik Atatiirk! 

A<;t1gm yolda, gosterdigin hedefe durmadan yiiriiyecegime ant i<;erim. 

Varhg1m Tiirk varhgma armagan olsun. 

Ne mutlu Tiirkiim diyene! 
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KiTABIMl21 TANIYALIM 

Bu ders kitab1 okudugunu anlama, ~az1l1 ifade, dinledigini anlama 

ve sozlu ileti$im olmak uzere dort ogrenme alan1n1n hedef ve 

hedef davran1$larin1 i<;:inde barind1ran bir kitapt1r. Kitapta ~er alan 

etkinliklerde butuncul bir ~akla$1m benimsenmi$tir. 

Kitapta; o~ku, an1, s1ralama metni ve tan1msal metin turleri ile ilgili 

okudugunu ve dinledigini anlama metinleri, metinlerle ilgili anlama 

sorulari ve metni anlatma etkinlikleri bulunmaktad1r. Metin ile ilgili 

etkinliklerde ~ine butuncul bir ~akla$1m benimsenmi$; okudugunu 

anlama, ~az1l1 ifade, sozlu ileti$im ve dinledigini anlama ogrenme 

alanlari ile ilgili etkinliklere ~er verilmi$tir. Her metin turu (o~ku, an1, 

s1ralama metni ve tan1msal tur) ile ilgili sekiz tone metin bulunmaktad1r. 

Bu metinlerden ilk alt1 tanesi okudugunu anlama ogrenme alan1n1n, 

son iki metin ise dinledigini anlama ogrenme alan1n1n hedef ve hedef 

davran1$larina ~onelik hazirlanm1$ metinlerdir. Metinlerin hepsinde 

metin anlama O$amas1na ~onelik metin ile ilgili anlama sorulari ve 

metni anlatma~a ~onelik "Okudugumu Anlat1~orum" ba$l1kl1 kendini 

izleme tablolar1 bulunmaktad1r. 

[]] 



Metin ile ilgili sorulara cevap verme ve metni anlatma~a ~onelik 

etkinliklerden sonra ise ~az1l1 ifade, dinledigini anlama ve sozlu ileti$im 

ogrenme alanlarin1n hedef ve hedef davran1$larina ~onelik etkinlikler 

bulunmaktad1r. Ornegin; ~az1l1 ifade ogrenme alanina ~onelik bakarak 

~azma metinleri ve bu metinlerin ~er ald191 sa~fa sonlarinda ~az1m 

kurallarin1 u~gulama O$Omas1 ile ilgili "Nas1l Yazd1m?" ba$l191 ile 

verilen kendini izleme tablolari bulunmaktad1r. Sozlu ileti$im ogrenme 

alan1 ile ilgili "Sozcuk Ogreni~orum" ba$l1kl1 ~eni ogrendigi sozcukleri 

cumle i<;:erisinde kullanma, sozcuk ve resim e$leme gibi farkl1 etkinlikler 

bulunmaktad1r. 

Kitapta ~er alan etkinliklerin hangi hedef ve hedef davran1$1n ogretimi 

i<;:in haz1rland191 ve nas1l ogretiminin ~ap1laca91 ogretmen ki lavuz 

kitab1nda deta~l1 bir $ekilde anlat1lm1$t1r. Ogretimini hedeflediginiz 

hedef davran1$lar i<;:in ders kitab1 i<;:erisinde ~er alan etkinlikler ~eterli 

olmad191 takdirde benzer etkinlikleri ogrencinizin performans1n1 9oz 

onunde bulundurarak kendiniz haz1rla~abilirsiniz. 

[]] 



KiTABIM121 TANIYALIM 

Kaybolan Kuzu 

Kerim, ailesiyle c;iftlikte y::i;,1yorcL, Kerim her gun kuzulari 

beslerdi, Br sabah Si ne kuzular1 besledi, Arna bir kuzu y::iktu 

Kuzunun ka.:Jboldugunu fork etti, Blltlln aile birlikte kuzuj'-J 

arad lar, aradilar, Minik kuz½Ju bir agac1n arkas1nda buldular 

Metin ve Metin Gorseli 

Bakarak Y az1~orum ve 

Kendimi Degerlendiri~o

rum Etkinligi 

Kaybolan Kuzu 

Kerim, ailesiyle c;iftlikte ya~1y::irdu, Kerim her gun kuzulm beslerdi, Bir 

sabah ~ne kuzulari besledi, Amo bir kuzu ychu, Kuzunun kO::Jbd dJgunu 

fork etti, BUtUn aile birlikte kuzu~ aradilar, aradilar, Minik kuz½Ju bir 

agac1n arkas1nda buldular 

Boi b,rak,lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

Nas,I Yazd,m? 
Sat1r takibi y::iparak yazdim 

Si::izcUkler aras1nda uygun bo~luklcr birakt1m 

[!Q] 

Metne gore dogru cevab, iiaretle! 

Kimler bahc;e<::Je c;ic;ek dikti? 

BetUl ve dedesi 

BetUl ve annesi 

Betul ve bab::is1 

2. Betul bahc;ede ne yapt1? 

(\rn O::Jnadi 

(:ic;ekleri sulad 

Cicek dikti 

3 , Betul c;ic;ek dikerken giysilerine ne oldu? 

Giyc;ileri y1rt1ldi 

GiY"ileri c;amur ddu 

Giyc;ileri toz d du 

4 . Behflln annesi kirli giysileri ne y::ipt1? 

(:ama~1r makinesinde y1kadi 

Kirli sepetine att1 

Bir torb0::r kO::flu 

Metnin Turu/Okudugu

nu Anlama Etkinlikleri 

Okudugumu Anlat1~0-

rum Etkinligi 

"T emiz Giysiler· adl1 O::JkUyJ ogretmenine anlat OJU::JU anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m T tablosunu dCl releri 60::P::Jarak 

doldur 

N as,I Anlatt,m? 

Betul ve dedesinin b::ihi;:e<::Je i;:ii;:ek diktigini sajedim 

Betul'un giysilerinin i;:cruur oldugunu s0::jledim 

Annesinin i;:ama~1rlari i;:ama~1r makinesine k~dugunu 

ve ~kad 91n1 s0::jledim 

* Betul' Un giysilerinin tertemiz oldugunu s0::jledim 

,, .. 
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Okudugumu Anlat1yorum 

Okudugumu Anlat1~orum Sembolu 
Ogretmenlerin ogrencilere okuduklarin1 s1ras1na u~gun anlatt1rmalarina 

ili$kin hat1rlatma ~apmas1 1c;:1n okudugumu anlat1~orum sembolu olarak 

kullan1lm1$t1r. 

Bakarak Yaz1yorum 

Bakarak Y az1~orum Sembolu 
Ogretmenlerin ogrencilere bakarak ~azmalarina, metni takip etmelerine 

ve ~az1m kurallarina ili$kin hat1rlatma ~apmas1 1c;:1n bakarak ~az1~orum 

sembolu olarak kullan1lm1$t1r. 

gozcok Ogreniyorum 

I I 

Sozcuk Ogreni~orum Sembolu 
Ogretmenlerin ogrencilere ogrenilen ~eni kelimeleri kullanmalari, ko

nu$malarinda ve ~az1larinda kullanmalarina ili$kin hat1rlatma ~apmas1 

ic;:in sozcuk ogreni~orum sembolu olarak kullan1lm1$t1r. 

Metni Dinliyorum 

Metni Dinleme Sembolu 
Ogretmenlerin ogrencilere dinleme strate jilerine u~gulamalarina ili$kin 

hat1rlama ~apmas1 ic;:in dinleme sembolu olarak kullan1lm1$t1r. 

[II] 



Kaybolan Kuzu 

Kerim, ailesi~le c;:iftlikte ~0$1~ordu. Kerim her gun kuzulari 

beslerdi, Bir sabah ~ine kuzulari besledi. Arna bir kuzu ~oktu, 

Kuzunun ka~boldugunu fork etti. Butun aile birlikte kuzu~u 

arad1lar, arad1lar, Minik kuzu~u bir agac1n arkas1nda buldular, 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 
1. Kerim oilesi ile birlikte nerede ~0$1~ordu? 

Q Aportmondo 

Q (iftlikte 

Q Kulubede 

(iftlikte kimler ~0$1~ordu? 

Q Kerim ve oilesi 

0 Betul ve oilesi 

0 Kemol ve oilesi 

Kerim c;:iftlikte her gun ne ~opord1? 

Q (iftligi temizlerdi. 

Q T ovuklori beslerdi. 

Q Kuzulori beslerdi. 

Kerim kuzulori beslerken ne~i fork etti? 

Q Kuzulordon birinin tu~lerinin c;:omur oldugunu 

0 Kuzulordon birinin ko~boldugunu 

0 Kuzulordon birinin hosto oldugunu 

Kerim ve oilesi kuzunun ko~boldugunu fork edince ne ~opt1? 

Q Kuzu~u orod1lor. 

0 Ko~lulere hober verdiler. 

0 Kerim' e kizd1lor. 

Kerim ve oilesi kuzu~u nerede buldu? 

Q Korlorin olt1ndo 

0 Bir 09oc1n orkos1ndo 

0 Otlorin ic;:inde 

r_ -_i--_~~----------· mr ., ,.,. ' ' 



@ 
·~ Okudugumu Anlat1yorum 

"Ka~bolan KuzuJJ adl1 o~ku~u ogretmenine anlat O~ku~u anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

r 
I 

N asll Anlatt1m? 

* Kerim'in ve ailesinin bir c;:iftlikte ~O$ad191n1 so~ledim. 0 

* Kerim'in her gun kuzulari besledigini so~ledim. Q 

* Bir kuzunun ka~boldugunu so~ledim. Q 

* Kerim ve ailesinin kuzu~u arad1klarin1 so~ledim. Q 

* Kuzu~u bir a9ac1n arkas1nda bulduklarin1 so~ledim. 0 



Bakarak Yaz1yorum 

Kaybolan Kuzu 

Kerim, oilesi~le c;:iftlikte ~0$1~ordu. Kerim her gun kuzulori beslerdi. Bir 

soboh ~ine kuzulori besledi. Amo bir kuzu ~oktu. Kuzunun ko~boldugunu 

fork etti. Butun oile birlikte kuzu~u orod1lor, orod1lor. Minik kuzu~u bir 

09oc1n orkos1ndo buldulor. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

Nasll Yazd1m? 
Q Sot1r tokibi ~oporok ~ozd1m. 

Q Sozcukler oros1ndo u~gun bo$luklor b1rokt1m. 



Temiz Giysiler 

Betul, dedesi ile bahc;:e:je c;:ic;:ek dikti. Gi:jsileri hep c;:amur oldu. 

Betul buna c;:ok uzulmu$tu. Annesi, "Uzulme onlari :j1karim." 

dedi. Kirli gi:jsileri c;:ama$1r makinesine ko:jdu. Onlar1 :j1kad1. 

Betul' un gi:jsileri tertemiz oldu. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Kimler bahc;:e~e c;:ic;:ek dikti? 

Q Betu l ve dedesi 

Q Betul ve annesi 

Q Betul ve babas1 

Betul bahc;:ede ne ~apt1? 

Q O~un o~nad1. 

Q (ic;:ekleri sulad1. 

Q (ic;:ek dikti. 

Betul c;:ic;:ek dikerken gi~silerine ne oldu? 

Q Gi~sileri ~1rt1ld1. 

Q Gi~sileri c;:amur oldu. 

Q Gi~sileri toz oldu. 

Betul' un annesi kirli gi~sileri ne ~apt1? 

Q (ama$1r makinesinde ~1kad1. 

Q Kirli sepetine att1, 

0 Bir torba~a ko~du. 

r_ -_i--_~~----------· tTir .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"T emiz Gi~silerJJ adl1 o~ku~u ogretmenine an lat O~ku~u anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

r 
I 

N asll Anlatt1m? 

* Betul ve dedesinin bahc;:e~e c;:ic;:ek diktigini so~ledim. Q 

* Betul' un gi~silerinin c;:amur oldugunu so~ledim. Q 

* Annesinin c;:ama$1rlar1 c;:ama$ir makinesine ko~dugunu Q 
ve ~1kad191n1 so~ledim. 

* Betul' un gi~silerinin tertemiz oldugunu so~ledim. 0 



gozcok Ogreniyorum 

[c;:ama~1r Makinesi 

Evimizde kulland191m1z c;:ama~1r makinesi ile benzer ozellikte olanlar1 

i~aretle! 

= 00 

Camas1r makinesL buzdolab1J ocak ve bulas1k makinesini evde 
I I I 

kullanir1z. Bunlar1n hepsine birden ne denir? i~aretle! 

0 0 0 



lslanan Resim 

Okulda resim dersi~di. Hul~a sulu bo~a~la c;:ok guzel bir resim 

~ap1~ordu. Bu s1rada arkada$1 s1ran1n uzerindeki su barda91na 

c;:arpt1. Sular Hul~a' n1n resmine dokuldu. Resim 1slanm1$h 

Ogretmeni geldi. Resmi al1p kaloriferin uzerine ko~du. Resim 

kurudu. Hul~a c;:ok mutlu oldu. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Kim sulu bo~a~la resim ~ap1~ordu? 

0 Naz 

0 Hul~a 

0 Ece 

Hul~a resim ~aparken ne oldu? 

Q Sulu bo~as1 bitti. 

Q Gi~sileri bo~a oldu. 

0 Resmine SU dokuldu, 

Hul~a' n1n resminin uzerine neden su dokuldu? 

Q Arkada$1 su barda91na c;:arpt191 ic;:in 

Q Yemek ~erken bo~a ~apt191 ic;:in 

0 Su ic;:erken barda91 du$tugu ic;:in 

Hul~a' n1n resmi 1slan1nca ogretmeni ne ~apt1? 

Q Resmi kaloriferin uzerine ko~du. 

Q Hul~a' ~a ~eni bir ka91t verdi. 

Q Hul~a' n1n resmini pano~a ast1. 

Resim kuru~unca Hul~a ne hissetti? 

Q (ok he~ecanland1. 

Q (ok sevindi. 

Q (ok mutlu oldu. 

r_ -_i--_~~----------· mf .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"lslanan ResimJJ adl1 o~ku~u ogretmenine anlat O~ku~u anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

N asll Anlatt1m? 

* Hul~a' n1n resim dersinde c;ok gUzel bir resim Q 
~apt191n1 so~ledim. 

Hul~a' n1n resm1ne SU dokuldugunu so~ledim, 0 

* Ogretmenin resm1 kaloriferin uzerine ko~dugunu Q 
so~ledim. 

* Resim kurudugu ic;:in sonra Hul~a' n1n c;:ok mutlu Q 
oldugunu so~ledim. 



Bakarak Yaz1yorum 

lslanan Resim 

Okulda res1m dersi~di. Hul~a sulu bo~a~la c;:ok guzel bir res1m 

~ap1~ordu. Bu s1rada arkada$1 s1ran1n uzerindeki su barda91na c;:arpti. 

Sular Hul~a' n1n resmine dokuldu. Resim 1slanm1$h Ogretmeni geldi. 

Resmi al1p kaloriferin uzerine ko~du. Resim kurudu. Hul~a c;:ok mutlu 

oldu. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

N asll Yazd1m? 

Q Sat1r takibi ~aparak ~azd1m. 

Q Sozcukler aras1nda u~gun bo$luklar b1rakt1m. 



Kuc;:uk bir orman varm19. Bu ormanda birc;:ok ha~van ~a9arm19. 

Bu ha~vanlar hep birbirlerine ~ard1m edermi9. Bir gun c;:ok fazla 

~agmur ~a9m19. Y agmur ku9larin agac;:taki ~uvalarin1 bozmu9. 

Ormandaki butun ha~vanlar c;:al19m19lar. Ku9lara ~eni ~uvalar 

~apm19lar. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Ha~vanlar nerede ~O$arm1$? 

Q Evde 

Q Ormanda 

Q (iftlikte 

Q (ok ~agmur ~agd191 ic;:in 

Q Agac1n dal1 kirild191 ic;:in 

Q (ok ruzgar estigi ic;:in 

Q Ku$lari kendi ~uvalarina alm1$lar. 

Q Ku$lara ~em getirmi$ler. 

Q Ku$lara ~eni ~uvalar ~apm1$lar. 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Ku$larin Yuvas1JJ adl1 o~ku~u ogretmenine anlat O~ku~u anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

r 
I 

N asll Anlatt1m? 

* Ha~vanlarin birbirlerine ~ard1m ettiklerini so~ledim. Q 

* Bir gun c;:ok ~agmur ~agd191n1 so~ledim. Q 

* Y agmurun, ku$larin agac;:taki ~uvalarin1 bozdugunu Q 
so~ledim. 

* Ormandaki butun ha~vanlarin ku$lara ~eni ~uva Q 
~apt1klarin1 so~ledim. 



gozcok Ogreniyorum 

[ Orman] 

A~a91daki ha~vanlardan hangileri ormanda ~a~ar? i~aretle! 

AslanJ fiL zurafaJ ma~mun ormanda ~a~ar. Bunlar1n hepsine 

birden ne denir? i~aretle! 

l Bitki j 
0 



.-:=:::::::::= 
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Kumdan Kale 

Selim kumsalda kumlarla o~nu~ordu, Arkada$1 Ze~nep ise 

onu se~redi~ordu, Selim kumdan bir kale ~apt1, Amo bu~uk bir 

dalga kale~i ~1kt1, Selim c;:ok uzulmu$tu, Arkada$1 Ze~nep ona: 

- Hadi, birlikte ~eni bir kale ~apal1m m1, di~e sordu, Birlikte 

~eniden bir kale ~apt1lar, 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Selim nerede o~un o~nu~ordu? 

Q Odas1nda 

Q Kumsalda 

Q Parkta 

Selim kumsalda kumdan ne ~apt1? 

Q Ev 
Q Araba 

Q Kale 

Selim' in ~apt191 kumdan kale neden ~1kild1? 

Q Kumdan kale~e bu~uk bir dalga c;:arpt191 ic;:in 

Q Kumdan kale~e top c;:arpt191 ic;:in 

Q Kumdan kale~e arkada$1 c;:arpt191 ic;:in 

Selim ve Ze~nep birlikte ne ~apt1lar? 

Q Kumdan kale ~apt1lar. 

Q Kumsalda top o~nad1lar. 

Q Kumsalda gune$lendiler. 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Kumdan Kale}} adl1 o~ku~u ogretmenine anlat O~ku~u anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

N asll Anlatt1m? 

* Selim' in kumsalda kumdan bir kale ~apt191n1 so~ledim. Q 

* Kumdan kale ~1kil1nca Selim' in c;:ok uzuldugunu Q 
so~ledim. * Arkada$1 Ze~nep'in Selim' e "Hadi birlikte ~en1 bir Q 
kale ~apal1m m1?JJ dedigini so~ledim. 

* Ze~nep ve Selim'in birlikte ~eniden bir kale ~aptklarin1 Q 
so~ledim. 



Bakarak Ya21yorum 

Kumdan Kale 
Selim kumsalda kumlarla o~nu~ordu. Arkada$1 Ze~nep ise onu 

se~redi~ordu. Selim kumdan bir kale ~apt1. Amo bu~uk bir dalga 

kale~i ~1kt1. Selim c;:ok uzulmu$tu. Arkada$1 Ze~nep ona: 

- Hadi, birlikte ~eni bir kale ~apal1m m1, di~e sordu. Birlikte ~eniden 

bir kale ~apt1lar. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

Nasll Yazd1m? 
Q Sat1r takibi ~aparak ~azd1m. 

Q Sozcukler aras1nda u~gun bo$luklar b1rakt1m. 



Bahkc1 Ka21m Dede 

Gune$li bir gundu. Kaz1m Dede 1rmakta bal1k tutma~a gitmi$ti. 

Oltas1na ~em takt1. Oltas1n1 1rmaga att1. Bekledi, bekledi. Fakat 

hie;: bal1k ~akala~amad1. Oltas1n1 c;:ekti. Yem du$mU$tu. Kaz1m Dede 

olta~a tekrar ~em takti. Oltas1n1 1rmaga att1. Bu defa kocaman 

bir bal1k ~akalad1. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Kim bal1k tutma~a gitmi$? 

Q Kaz1m Dede 

Q Mustafa Dede 

0 Yusuf Dede 

Kaz1m Dede ne zaman bal1k tutma~a gitmi$? 

Q Yagmurlu bir gunde gitmi$ti. 

Q Gune$li bir gunde gitmi$ti. 

Q Karl1 bir gunde gitmi$ti. 

Kaz1m Dede oltas1n1 c;:ekince ne oldugunu gordu? 

Q Oltas1ndaki ~em du$mU$tu. 

Q Oltas1 kirilm1$t1. 

0 Kocaman bir bal1k tutmu$tU. 

Kaz1m Dede tekrar oltas1na ~em takip 1rma9a att1ktan 

sonra ne oldu? 

Q U~ku~a dald1. 

Q Oltas1 kirild1. 

Q Bal1k ~akalad1. 
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Okudugumu Anlat1yorum 

"Bal1kc;:1 Kaz1m Dede}} adl1 o~ku~u ogretmenine anlat O~ku~u 

anlatt1ktan sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri 

bo~a~arak doldur. 

Nasll Anlathm? 

* Bal1kc;:1 Kaz1m Dede' nin bal1k tutma~a gittigini so~ledim. Q 

* Oltas1na ~em takip 1rmaga att191n1 so~ledim. Q 

* KOz1m Dede' nin oltas1n1 c;:ektiginde, ~em1n dU9mU9 Q 
oldugunu so~ledim. 

* Oltas1na tekrar ~em takip 1rmaga att191n1 so~ledim. Q 

* Kaz1m Dede' nin kocaman bir bal1k tuttugunu so~ledim. Q 



gozcok Ogreniyorum 

Olta 

lrmak 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 

~erlereJ mavi kutulardaki sozcuklerden u~gun olani ~az! 

L olta _J ~ mak J 
Bizim ko~de bu~uk bir ....................................................... var. 

Babam bal1k tutmak ic;:in bona ~eni bir ................................................. ald1. 



Metni Dinliyorum 

Metni ogretmeninden dinle! 

Kaplumbaga 
Emre ve arkada$lari ormanda ~uru~U$ ~ap1~orlard1. Bir sure 

~urudukten sonra ~erde ters donmu$ bir kaplumbaga gorduler. 

Kaplumbaga c;:1rp1n1p duru~ordu. Amo bir turlu donemi~ordu. 

Emre bu duruma c;:ok uzuldu. Hemen kaplumbaga~a ~ard1m etti. 

Kaplumbaga~1 duzeltti. Kaplumbaga art1k ~uru~ebildigi ic;:in c;:ok 

mutlu~du. 



Dinledim, Anlad1m, Cevaphyorum 

Dinledigin metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

1. Emre ve arkada$lari nerede ~uru~U$ ~ap1~orlard1? 

0 Ormanda 

0 Parkta 

0 Bahc;:ede 

Emre ve arkada$lari ~uru~U$ ~aparken ~olda ne gorduler? 

0 Kanad1 ~aral1 bir ku$ 

0 A~a91 ~aral1 bir tav$an 

0 Ters donmu$ bir kaplumbaga 

Emre ters donmu$ kaplumbaga~1 gorunce ne hissetti? 

0 (ok uzuldu. 

0 (ok $0$1rd1. 

0 (ok ofkelendi. 

Emre ters donmu$ kaplumbaga~1 gorunce ne ~apt1? 

0 Kaplumbaga~1 duzeltti. 

0 Arkada$larin1 c;:a91rd1. 

0 Bekc;:i~i arad1. 

Kaplumbaga neden mutlu~du? 

0 Ormanda oldugu ic;:in 

0 Yuru~ebildigi ic;:in 

0 Arkada$larin1 gordugu ic;:in 



Dogru Resmi Buluyorum 

Ogretmenini dikkatle dinle! 

(ok ~ova$ ~uru~en bir ha~vand1r. S1rt1nda evini 

ta$1r. Bu ev c;:ok sert kabukludur. U~kusu gelince 

ba$1n1 bu kabugun ic;:ine c;:ekerek u~ur. 

Ogretmeninin anlatt191 ha~vani bul ve i~aretle! 



goylenenleri g,ras1yla Yap1yorum 

/- --------
Ogretmeninin so~lediklerini s1ra~la ~ap! 

• Agoc1n uzerindeki ~oproklori ~e$ile bo~o! 

• Yerdeki koplumbogon1n kobugunu kohverengi~e bo~o! 

• Hovodo u<;:U$On ~oproklori sori~o bo~o ! 

• Hovo~o bir ku$ resmi c;:iz! 

• Yere bir tone <;:ic;:ek resmi c;:iz! 

• So~fon1n en ustune od1n1 ~oz! 

t 
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Metni Dinliyorum 

Metni ogretmeninden dinle! 

Ucurtma 
Okon uc;:urtmolori c;:ok severdi. Ruz9arl1 bir gunde uc;:urtmo 

uc;:uru~ordu. Birden uc;:urtmon1n ipi koptu. Uc;:urtmos1 bir evin 

bohc;:esine du$tU. Ko$orok eve dogru gitti. Bohc;:e~e girdi. Ancok 

bir kopek hovlo~orok ono dogru geldi. Okon korktu ve orodon 

uzoklo$tl. Okon uc;:urtmos1n1 olomod1. Bobos1 ono ~eni bir uc;:urtmo 

~opt1. 



Dinledim, Anlad1m, Cevaphyorum 

Dinledigin metne gore dogru cevab1 iiaretle! 
1. Kim uc;:urtmolori c;:ok severdi? 

Q Mehmet 

Q Okon 

Q Emroh 

Okon nos1l bir gunde uc;:urtmo uc;:uru~ordu? 

Q Y ogmurlu bir gunde 

Q Gune$li bir gunde 

Q Ruz9arl1 bir gunde 

Uc;:urtmon1n ipi kopunco ne oldu? 

Q Uc;:urtmo bir ogoco tokild1. 

Q Uc;:urtmo bir evin bohc;:esine du$tU. 

Q Uc;:urtmo ko~boldu. 

Okon uc;:urtmo~1 olmok ic;:in bohc;:e~e girince ne oldu? 

Q Bir kopek ko$orok Okon' o dogru geldi. 

Q Evin sohibi pencereden seslendi. 

0 Evin sohibi kop1~1 oc;:t1. 

Okon bohc;:edeki uc;:urtmos1n1 neden olomod1? 

Q Kopekten korktugu ic;:in 

Q Evin sohibinden korktugu ic;:in 

Q Evin sohibi izin vermedigi ic;:in 



Dogru Resmi Buluyorum 

Ogretmenini dikkatle dinle! 

Ahmet' e annesi ~eni bir uc;:urtma aldi. Ahmet ~eni 

uc;:urtmas1n1 c;:ok sevdi. Her gun ~eni uc;:urtmas1n1 

bahc;:ede uc;:urdu. Ah met' in uc;:urtmas1 mavi renkte. 

Uzerinde kirm1z1 c;:izgileri var. Ku~rugu do ~e$il. 

Ogretmeninin anlatt191 uc;:urtma~1 bul ve 



goylenenleri g,ras1yla Yap1yorum 

Ogretmeninin so~lediklerini s1ra~la ~ap! 

• (ocugun srn;:larin1 sari~a bo~a! 

• (ocugun ti$6rtune bir gune$ <;:iz! 

• Uc;:urtman1n ku~rugunu istedigin bir renkle bo~a! 

• Uc;:urtman1n uzerine kuc;:uk ~uvarlaklar <;:iz! 

• Kopegi kahverengi~e bo~a! 

t 
• Kopege bir isim bul ve bu ismi kopek resminin alt1na ~oz! 
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Ayn, Hediye 

Dogum gunumdu. ~ok he~ecanl1~d1m. Arkada9larim geldi. 

Arkada9larim bana hedi~eler alm19lard1. Hedi~eleri ac;:t1m. Hedi~eleri 

gordugumde c;:ok 9a91rd1m. Uc;: arkada91m da bana a~n1 kitabi 

alm19t1. Hepimiz c;:ok gulduk. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

(ocuk neden c;:ok he~econl1~m1$? 

Q Arkodo$lori geldigi ic;:in 

Q Hedi~e old191 ic;:in 

Q Dogum gunu oldugu ic;:in 

(ocugun dogum gunune kimler gelmi$? 

Q Arkodo$lori 

Q Dedesi ve boboonnesi 

Q Kom$unun c;:ocuklori 

Arkodo$lori dogum gununde ne hedi~e olm1$lor? 

Q Kolem 

Q Kitop 

Q (onto 

(ocuk hedi~eleri oc;:1nco neden $O$irm1$? 

Q Tum hedi~eler o~n1 oldugu ic;:in 

Q En sevdigi o~uncok orobo~1 old1klor1 1c;:1n 

Q Hedi~enin kirilm1$ oldugunu gordugu ic;:in 

Hedi~elerin o~n1 oldugunu onlo~1nco c;:ocuklor ne ~opm1$? 

Q Hedi~e~i degi$tirmi$ler. 

Q Gulmu$ler. 

Q Uzulmu$ler. 
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·® 
~ Okudugumu Anlat1yorum 

"A~n1 Hedi~eJJ adl1 an1~1 ogretmenine anlat An1~1 anlatt1ktan sonra 

ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak doldur. 

r 
I 

N asll Anlatt1m? 

* 0 gun c;:ocugun dogum gunu oldugunu so~ledim. Q 

* Arkada$larin1n ona hedi~e ald1klarin1 so~ledim. Q 

* Hepsinin a~n1 hedi~e~e c;:ok gulduklerini so~ledim. 0 

i 



Bakarak Ya21yorum 

Ayn, Hediye 
Dogum gunumdu. (ok he~ecanl1~d1m. Arkada$larim geldi. Arkada$larim 

bona hedi~eler alm1$lard1. Hedi~eleri ac;:t1m. Hedi~eleri gordugumde c;:ok 

$0$1rd1m. Uc;: arkada$1m do bona a~n1 kitab1 alm1$t1. Hepimiz c;:ok gulduk. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

N asll Yazd1m? 
Q Harfler aras1nda u~gun bo$luklar b1rakt1m. 

Q Cumleler aras1nda u~gun bo$luklar b1rakt1m. 



Bir Sepet Elma 

Yazlari dedeme giderim. Dedemin bahc:;:esinde elma agac:;:lari 

var. Dedemle elma toplariz. Dedemle onlari kasalara ko~ariz. 

Dedem onlari satma~a goturur. Her gittigimde de bona bir sepet 

elma verir. Sulu sulu elmalari ~eme~i c:;:ok severim. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

(ocuk ~azlari kime gidermii;;? 

Q Dedesine 

Q Ninesine 

Q Amcas1na 

Dedesinin bahc;:esinde ne varm1$? 

Q $eftali agac;:lari 

Q Erik agac;:lari 

() Elma agac;:lari 

Dedesi elmalari toplad1ktan sonra ne ~aparm1$? 

Q Kom$ulara da91t1rm1$, 

O Satma~a gotururmU$, 

Q Su~unu s1karlarm1$, 

(ocuga dedesi ne verirmi$? 

Q Bir sepet elma 

Q Bir sepet kiraz 

Q Bir sepet uzum 

(ocuk ne ~apma~1 severmi$? 

Q T atil ~apma~1 

Q Elma satma~1 

Q Elma ~eme~i 
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·® 
~ Okudugumu Anlat1yorum 

"Bir Sepet Elma}} adl1 an1~1 ogretmenine anlat An1~1 anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

N asll Anlatt1m? 

* (ocugun ~azlari dedesine gittigini so~ledim. Q 

* Dedesinin bahc;:esinde elma agac;:lari oldugunu so~ledim. Q 

* Dedesi ile elma toplad1klarin1 so~ledim. Q 

* Dedesinin elmalari satma~a goturdugunu so~ledim. Q 

* Dedesinin ona do bir sepet elma verdigini so~ledim. Q 

* (ocugun sulu sulu elma ~eme~i c;:ok sevdigini so~ledim. Q 



gozcok Ogreniyorum 

Kasa 

[ Sepet 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 

~erlereJ mavi kutulardaki sozcuklerden u~gun olani ~az! 

l sepet 
r 

J 
Manavda me~veler ............................................. ic;:inde sat1l1r. 

Annem bir ............................................. aldi ve koluna takt1 sonra bahc;:ede 

kiraz toplad1. 



Cocuk Park, 
Omer'in kuzeni A~$e ko~den gelmi$ti. Omer, A~$e'~i c;:ocuk 

parkina goturdu. A~$e ilk defa c;:ocuk parkina gitmi$ti. Onlar 

once sal1ncaga bindiler. Sonra ka~d1raktan ka~d1lar. Birlikte top 

o~nad1lar. (ok eglenceli bir gun gec;:irdiler. A~$e c;:ocuk parkin1 hie;: 

unutamad1. Ko~e donunce, karde$lerine c;:ocuk parkin1 anlatt1. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Kim ko~den geldi? 

0 Ceren 

0 Ze~nep 

0 A~9e 

Omer, A~9e' ~i nere~e goturdu? 

Q Ha~vanat bahc;:esine 

Q (ocuk parkina 

Q Lunaparka 

A~9e ve Omer pakta s1ras1 ile neler ~apt1lar? Bo9luklara u~

gun sozcukleri ~oz! 

Once: ................................. bindiler. 

Sonra: Ka~d1raktan ................................ . 

En son: ............................... o~nad1lar. 

A~9e ko~e donunce, karde9lerine ne~i anlatt1? 

O Ko~u 

Q Pazari 

Q (ocuk parkin1 
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Okudugumu Anlat1yorum 

"(ocuk Parkin adl1 an1~1 ogretmenine anlat An1~1 anlatt1ktan sonra 

ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak doldur. 

r 

N asll Anlatt1m? 

* Omer'in kuzeni A~$e'nin ko~den geldigini so~ledim. Q 

* Omer' in, A~$e' ~i c;:ocuk parkina goturdugunu so~ledim. 0 

Onlarin once sal1ncaga bindiklerini, sonra ka~d1raktan 

ka~d1klarin1, en son top o~nad1klarin1 so~ledim. 
0 

* A~$e' nin ko~e donunce, karde$lerine c;:ocuk parkin1 Q 
anlatt191n1 so~ledim. 



Bakarak Ya21yorum 

C,ocuk Park, 
Omer' in kuzeni, A~$e ko~den gelmi$ti. Omer, A~$e' ~i c;:ocuk parkina 

goturdu. A~$e ilk defa c;:ocuk parkina gitmi$ti. Onlar once sal1ncaga 

bindiler. Sonra ka~d1raktan ka~d1lar. Birlikte top o~nad1lar. (ok eglenceli 

bir gun gec;:irdiler. A~$e c;:ocuk parkin1 hie;: unutamad1. Ko~e donunce, 

c;:ocuk parkin1 karde$lerine anlatt1. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

) Nasll Yazd1m? 
Q Harfler aras1nda u~gun bo$luklar b1rakt1m. 

Q Cumleler aras1nda u~gun bo$luklar b1rakt1m. 



Ninem ve Viineli Dondurma 
Ninesi, Meral

1

i her gun parka gotururdu. Onu sal1ncakta sallard1. 

Meral park donu$unde marketin onunde dururdu. Ninesi Meral
1 

in 

ne istedigini anlard1. Meral dondurma~1 c;:ok sevi~ordu. En c;:ok do 

vi$neli dondurma~1. Ninesi marketten ona vi$neli dondurma al1rd1. 

Meral i$tahla dondurma~1 ~erdi. Meral art1k bu~udu. $imdi o 

marketi 9orunce, hep ninesini ve vi$neli dondurma~1 hat1rlar. 
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Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Meral' i her gun kim parka gotururdu? 

Q Ninesi 

Q Dedesi 

Q Babas1 

Meral park donu$U neden marketin onunde dururmu$? 

Q Me~ve su~u almak istedigi ic;:in 

Q Markette gezmek istedigi ic;:in 

Q Dondurma ~emek istedigi ic;:in 

Meral en c;:ok hangi dondurma~1 ~eme~i sevi~ormu$? 

Q (ikolatal1 

Q Vi$neli 

Q Limonlu 

Meral marketi gorunce ne hat1rl1~ormu$? 

Q Ninesini ve Vi$neli dondurma~1 

Q (ocuk parkin1 ve sakiz1 

Q Evin ~olunu ve ekmegi 
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Okudugumu Anlat1yorum 

"Ninem ve Vi$neli DondurmaJJ adl1 an1~1 ogretmenine anlat An1~1 

anlatt1ktan sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri 

bo~a~arak doldur. 

Nasll Anlathm? 

* Ninesinin Meral'i her gun parka goturdugunu so~ledim. Q 

* Park donu$U Meral' in marketin onunde durdugunu Q 
so~ledim. 

* Meral' in Vi$neli dondurma~1 sevdigini so~ledim. Q 

* Ninesinin Meral' e Vi$neli dondurma ald191n1 so~ledim. Q 

* Meral' in art1k bu~udugunu so~ledim. Q 

* Meral' in o marketi gorunce, ninesini ve Vi$neli dondurma~1 Q 
hat1rlad191n1 so~ledim. 



gozcok Ogreniyorum 

· Market 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 

~erlereJ mavi kutulardaki sozcuklerden u~gun olani ~az! 

L vi~ne j l market J 
Dedem bize bahc;:eden ..................................................... topla~1p getirdi. 

Bizim mahallede bu~uk bir ...................................................... var. 



\ 
Kaybolan Kedim 

(ok kuc;:uktum. Evde ~avru bir kedi besli~orduk. Kedimi c;:ok 

severdim. Bir gun evde kedimi bulamad1m. Arad1m ama hic;:bir 

~erde ~oktu. Kedinin ka~boldugunu anneme ve ablama so~ledim. 

Birlikte de arad1k ama ~ine bulamad1k. Tam iki soot sonra kedicik 

c;:ama$ir makinesinin ic;:inden c;:1kt1. Hepimiz c;:ok gulmu$tuk. 
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Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

(ocuk kuc;:ukken evde ne besli~orlarm1$? 

Q Kedi 

Q Kopek 

Q Tav$an 

Bir gun evde ne olmu$? 

Q Y avru kedi ka~bolmu$, 

Q Kopek <;:ic;:ekleri devirmi$, 

() Ban~o~u su basm1$, 

(ocuk anne ve ablas1na ne so~lemi$? 

Q Kedinin ~avrusunun oldugunu 

Q Kedinin ka~boldugunu 

Q Kedinin ~aramazl1k ~apt191n1 

Y avru kedi~i nerede bulmu$lar? 

Q Dolab1n ic;:inde 

Q Koltugun alt1nda 

Q (ama$ir makinesinde 

Y avru kedinin c;:ama$ir makinesinden c;:1kt191n1 goren c;:ocuk, 

annesi ve ablas1 ne ~apm1$lar? 

0 K1zm1$lar. 

0 Gulmu$ler. 

0 $a$irm1$lar. 
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Okudugumu Anlat1yorum 

"Ka~bolan KedimJJ adl1 an1~1 ogretmenine anlat! An1~1 anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

Nasll Anlathm? 

* (ocugun kuc;:ukken evde kedi besledigini so~ledim. Q 

* (ocugun bir gun evde kedisini bulamad191n1 so~ledim. 

* (ocugun kedisinin ka~boldugunu annesine ve ablas1na 

so~ledigini so~ledim. * (ocugun annesi ve ablas1~la birlikte kedi~i arad1klarin1 
ama bulamad1klarin1 so~ledim. 

0 

0 

0 

* Sonra kedinin c;:ama$1r makinesinin ic;:inden c;:1kt191n1 Q 
so~ledim. 



Bakarak Yaz1yorum 

Kaybolan Kedim 
(ok kuc;:uktum. Evde ~avru bir kedi besli~orduk. Kedimi c;:ok severdim. 

Bir gun evde kedimi bulamad1m. Arad1m ama hic;:bir ~erde ~oktu. 

Kedinin ka~boldugunu anneme ve ablama so~ledim. Birlikte de arad1k 

ama ~ine bulamad1k. Tam iki soot sonra kedicik c;:ama$1r makinesinin 

ic;:inden c;:1kti. Hepimiz c;:ok gulmu$tuk. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

Nasll Yazd1m? 
Q Harfler aras1nda u~gun bo$luklar b1rakt1m. 

Q Cumleler aras1nda u~gun bo$luklar b1rakt1m. 



Yanm1i Pilav 
Annem kuc;:uk karde$imi u~utacakt1. T eleviz~onda c;:izgi film 

izli~ordum. Bona "Ocakta pilav var. Be$ dakika sonra oca91 kapat.JJ 

dedi. Ben de "T amam annecigim.JJ dedim. Mutfaktan ~an1k kokusu 

geldi. Birden annemin dedigini hat1rlad1m. Ancak c;:ok gec;:ti. Pilav 

~anm1$t1. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Anne, kuc;:uk karde$i u~uturken c;:ocuk ne ~ap1~ormu$? 

Q T eleviz~onda c;:izgi film izli~ormu$, 

Q Odas1nda o~uncaklari~la o~nu~ormu$, 

Q Bahc;:ede top o~nu~ormu$, 

(ocuk televiz~on izlerken annesi ona ne demi$? 

Q Ac1kirsan masan1n uzerinde ~emek var, 

Q Ocakta pilav var, be$ dakika sonra oca91 kapat 

Q Sessiz ol, karde$in u~u~or. 

Mutfaktan neden ~an1k kokusu gelmi$? 

Q Ocaktaki pilav ~anm1$, 

Q Ocaktaki sut ta$ml$, 

Q F1rindaki kek ~anm1$, 

Ocaktaki pilav neden ~anm1$? 

Q (ocuk oca91n alt1n1 kapatma~1 unuttugu 1c;:1n 

Q Annesi pilava oz su ko~dugu 1c;:1n 

Q Ocak c;:ok h1zl1 ~and191 ic;:in 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Yan ml$ Pila/ adl1 an1~1 ogretmenine an lat! An1~1 anlatt1ktan sonra 

ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak doldur. 

r.--------~--~----~~---~-------....-... 
I 

N asll Anlatt1m? 

* Annesinin c;:ocugun karde$ini u~uttugunu so~ledim. 

* (ocugun televiz~onda c;:izgi film izledigini so~ledim. 

Annesinin c;:ocuga, "Ocakta pilav var, be$ dakika sonra 

oca91 kapat.JJ dedigini so~ledim. 

0 

0 

0 

* Bir sure sonra mutfaktan ~an1k kokusu geldigini Q 
so~ledim. 

* (ocugun, annesinin so~ledigini unuttugunu so~ledim. 0 

0 



t 

gozcok Ogreniyorum 

Yanik ~emek 

[ Ocak l 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 

~erlereJ mavi kutulardaki sozcuklerden u~gun olani ~az! 

[ ocak J 
Babam evimize ~emek pii;;irmek ic;:in ~eni bir ............................................ ald1. 

Dugunde herkese .............................................. vermek zorunda kald1lar. 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Metni Oinliyorum 

Metni ogretmeninden dinle! 

gallanan Diiim 
ilkokul birinci s1n1fo gidi~ordum. Arkodrn;,lorim1n hepsinin sut 

di$i du$mU$tu. Amo benim butun sut di$lerim soglomdi. Sonro 

bir soboh bir di$imin sollond191n1 fork ettim. Gunler gec;:ti, c;:ok 

bekledim omo di$im du$mu~ordu. Bir ok$om c;:orbo ic;:i~ordum, 

birden 09z1mo bir $e~ du$tu. A9z1mo du$en sollonon di$imdi. 

~orbo ic;:erken di$imin du$mesine c;:ok gulmu$tuk. 



Dinledim, Anlad1m, Cevaphyorum 

Dinledigin metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

1. (ocuk kac;:1nc1 s1n1fa gidi~ordu? 

Q Birinci s1n1fa 

Q ikinci s1n1fa 

0 Uc;:uncu s1n1fa 

(ocuk bir sabah ne~i fork etmii;;? 

Q Bir di$inin salland191n1 

Q Ate$inin c;:1kt191n1 

Q Di$lerinin c;:urudugunu 

Bir ak$am c;:ocuk c;:orba ic;:erken ne olmu$? 

Q Karn1 agrima~a ba$lam1$, 

Q Di$i agrima~a ba$lam1$, 

Q Sallanan di$i agz1na du$mU$, 

(orba ic;:erken sallanan di$i du$unce, c;:ocuk ve ailesi ne ~apm1$? 

Q Korkmu$lar. 

Q (ok gulmu$ler. 

Q K1zm1$lar. 



Dogru Resmi Buluyorum 

t Ogretmenini dikkatle dinle! 1 
Denizde ~ap1l1r. Once bir kol at1l1r, daha 

sonra diger kol at1l1r. A~aklar do c;:1rp1l1r. 

Bo~lece denizde ilerlenir. Sizce bu hangi 

e~lemdir? 

Ogretmeninin anlatt191 e~lemi bul ve i~aretle! 

--r...., 



goylenenleri g,ras1yla Yap1yorum 

Ogretmeninin so~lediklerini s1ra~la ~ap! 

• (ocugun sac;:larin1 kahverengi~e bo~a! 

• (ocugun elindeki di$ macununu mavi~e bo~a! 

• (ocugun diger eline bir di$ f1rc;:as1 c;:iz! 

• (izdigin di$ f1rc;:as1n1 sari~a bo~a! 

• Sa~fan1n en ustune kendi ad1n1 ~oz! 

t 

r_ -_i--_~~----------· mf .. ,.,. , ' 



Metni Dinliyorum 

Metni ogretmeninden dinle! 

Eglenceli Lunapark 
Gec;:en ~oz tatilimi hie;: unutamam. (unku annemle babam beni 

ilk defa bir lunaparka goturduler. Lunapark ne kadar eglenceli 

bir ~erdi! Atl1karinca vard1. Donme dolap c;:ok bu~uktu, surekli 

donu~ordu. Bir de vucudunuzu komik gosteren sihirli a~nalar 

vard1. Gerc;:ekten her $e~ c;:ok guzeldi. 



{f Oinledim, Anladrm, Cevaplryorum 
----~ 

Dinledigin metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

(ocuk gec;:en ~oz tatilini nic;:in unutam1~ormu$? 

Q (unku ilk defa bir lunaparka gitmi$, 

Q (unku ilk defa deniz kenarina tatile gitmi$, 

0 (unku ilk defa bir ha~vanat bahc;:esine gitmi$, 

Lunapark nas1l bir ~ermi$? 

Q $a$1rt1c1 

Q Hareketli 

0 Eglenceli 

Lunaparkta neler vard1? 

Q Atl1karinca, donme dolap ve sihirli a~nalar 

Q (arp1$an arabalar ve sal1ncaklar 

Q Korku tuneli, uc;:an balerin ve h1zl1 tren 

Sihirli a~nalarin ozelligi ne~di? 

Q E$~alari ~ok etmesi 

Q Vucudunuzu komik gostermesi 

0 insanlari ters gostermesi 



Dogru Resmi Buluyorum 

r Ogretmenini dikkatle dinle! 

Kar ~agd191nda ~ap1l1r. Once karlardan iki 

tone kocaman kar topu ~ap1l1r. Bu kar toplari 

ust uste konur. Sonra ona havuc;:tan bir burun 

ve ta$lardan gozler ~ap1l1r. Sizce bu hangi 

e~lemdir? 

Ogretmeninin anlatt191 e~lemi 



goylenenleri g,rasryla Yapryorum 

Ogretmeninin so~lediklerini s1ra~la ~ap! 

• (ocugun bindigi at1 sari~a bo~a! 

• Atlardan birini mavi~e bo~a! 

• At1n ustundeki c;:ocugun ti$ortunu kirm1z1~a bo~a! 

• Sa~fan1n ustune 
1

lunapark}} ~oz! 



Kuru Fasulye Ekiyorum 

Ogretmeni Burcu
1 

don kuru fasul~e ekmesini istedi. Burcu kuru 

fasul~eleri ald1. Onlari pamuklarin aras1na ko~du. Pamuklarin 

uzerine su doktu. Sonra onlari gune$ alan bir pencerenin kenarina 

ko~du. Birkac;: gun bekledi. Fasul~eler bu~umu$tu. 

1 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Kim Burcu' don kuru fasul~e ekmesini istedi? 

Q Ogretmeni 

Q Annesi 

Q Dedesi 

Burcu fasul~eleri pamuklarin aras1na ko~duktan sonra ne ~apt1? 

Q Fasul~eleri odada karanl1k bir ~ere ko~du. 

Q Fasul~eleri gune$ alan bir pencerenin kenarina ko~du. 

Q Fasul~elerinin uzerine su ko~du. 

Burcu fasul~eleri sulad1ktan sonra ne ~apt1? 

Q Fasul~eleri odan1n karanl1k ~erine ko~du. 

Q Fasul~eleri gune$e ko~du. 

Q Fasul~elerin alt1na toprak ko~du. 

Birkac;: gun sonra fasul~elere ne oldu? 

0 Fasul~eler bu~udu. 

0 Fasul~eler <;:ic;:ek ac;:t1. 

0 Fasul~eler soldu. 

r_ -_i--_~~----------· tnr .. ,.,. , ' 
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O kudugu mu Anlat1yorum 

"Kuru Fasul~e Eki~orumJJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni 

anlatt1ktan sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri 

bo~a~arak doldur. 

Nasll Anlathm? 

* Ogretmenin Burcu' don kuru fasul~e ekmesini istedigini Q 
so~ledim. * Kuru fasul~eleri once pamugun aras1na ko~dugunu Q 
so~ledim. 

* Sonra pamuklarin uzerine su doktugunu so~ledim. Q 

* Doha sonra fasul~eleri gune$ alan bir pencere Q 
kenarina ko~dugunu so~ledim. 

Birkac;: gun bekledikten sonra Burcu' nun fasul~elerinin 

bu~udugunu so~ledim. 
0 



Bakarak Yaz1yorum 

Kuru Fasulye Ekiyorum 
Ogretmeni Burcu' don kuru fasul~e ekmesini istedi. Burcu kuru 

fasul~eleri ald1. Onlari pamuklarin aras1na ko~du. Pamuklarin uzerine 

su doktu. Sonra onlari gune$ alan bir pencerenin kenarina ko~du. 

Birkac;: gun bekledi. Fasul~eler bu~umu$tu. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

N asll Yazd1m? 
Q Cumlelere bu~uk harfle ba$lad1m. 

Q Cumle sonuna nokta ko~dum. 



Ayakkabr Boyama 

A~akkabilarim1 bo~ama~1 c;:ok severim. Once a~akkabim1n tozunu 

al1rim. Bunun ic;:in onu firc;:alarim. Sonra kuc;:uk bir sungere 60~0~1 

surerim. A~akkabim1n her ~erini bo~arim. Son olarak bir sungere 

cila surerim. Sungeri a~akkabima surerim. Bo~lece onu parlat1rim. 

A~akkabim p1ril p1ril olur. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

(ocuk ne ~apma~1 sevi~ormu$? 

Q A~akkabilarin1 bo~ama~1 

Q Odas1n1 toplama~1 

Q Resim ~apma~1 

(ocuk a~akkab1larin1 bo~arken ilk olarak ne ~aparm1$? 

Q A~akkab1larin1 ~1karm1$, 

Q A~akkab1larin1n tozunu al1rm1$, 

() A~akkab1n1n iplerini c;:ozermi$, 

(ocuk a~akkab1~1 f1rc;:alad1ktan sonra ne ~aparm1$? 

Q A~akkab1larin1 dolaba ko~arm1$, 

Q A~akkab1larin1 bo~a ile bo~arm1$, 

Q A~akkab1larin1 torba~a ko~arm1$, 

(ocuk a~akkab1larin1 bo~ad1ktan sonra ne ~aparm1$? 

Q A~akkab1s1n1 dolaba kald1rirm1$ 

Q A~akkab1s1n1 cila ile parlat1rm1$, 

Q A~akkab1s1n1 kaloriferin ~an1na ko~arm1$, 

(ocugun a~akkab1lar1 bo~an1nca nas1l olurmu$? 

Q P1ril p1ril 

Q $1ril $1ril 

0 F1ril f1ril 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"A~akkab1 Bo~amaJJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

r-~------------~-~--------
1 N asll Anlatt1m? "'1 

* (ocugun a~akkab1larin1 bo~ama~1 c;:ok sevdigini 
so~ledim. * Once f1rc;:a~la a~akkab1larin1n tozunu ald191n1 
so~ledim. * Sonra sungere bo~a surerek a~akkab1larin1 
bo~ad191n1 so~ledim. * Son olarak sungere cila surerek a~akkab1larina 

surdugunu so~ledim. * En sonunda a~akkab1larin1n p1ril p1ril oldugunu 
so~ledim. 

0 

0 

0 

0 

0 



gozcok Ogreniyorum 

[ Cila ] 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 

~erlereJ mavi kutulardaki sozcuklerden u~gun olani ~az! 

L cila j 
Babam her sabah a~akkab1larin1 ................................................... ile f1rc;:alar. 

Karde$im parlamas1 ic;:in ~eni ald191 botlarina ............................................. surdu. 



Tost 

T ost ~apmak ic;:in ekmek ve pe~nir gerekir. Once ekmekten iki 

dilim kesilir. Sonra bu iki dilim ekmek aras1na pe~nir konur. Doha 

sonra tost makinesi 1s1t1lir. S1cak tost makinesine ekmekler konur. 

j Ekmekler bzarip pe~nir eri~ince tost olmu$ demektir. En son 

ekmeklerin uzerine ~ag surulur. Art1k tost ~enme~e hazird1r. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

T ost ~apmak ic;:in neler gerekir? 

Q Rec;:el ve sucuk 

Q Ekmek ve pe~nir 

Q Ze~tin ve ~umurta 

T ost ~apmak ic;:in once ne ~ap1l1r? 

Q Buzdolab1ndan ~umurtalar c;:1karil1r. 

Q Marketten ekmek, pe~nir al1n1r. 

Q Ekmekten iki dilim kesilir. 

T ost ~apmak ic;:in ekmekler kesildikten sonra ne ~ap1l1r? 

Q Ekmeklerin aras1na pe~nir konur. 

Q Ekmeklerin aras1na ~ag ve rec;:el surulur. 

Q Ekmekler kizart1l1r. 

Ekmekler kizarip pe~nir eridikten sonra en son ne ~ap1l1r? 

Q Ekmeklerin uzerine bal surulur. 

Q Ekmeklerin uzerine ~ag surulur. 

Q Ekmeklerin uzerine rec;:el surulur. 

T ostun oldugunu nas1l anlariz? 

Q Ekmekler kizarip pe~nir eri~ince 

Q Y ag eri~ip ekmek parc;:alan1nca 

Q Pe~nir kizarip ekmek ~an1nca 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"T osf adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan sonra 

ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak doldur. 

Nasll Anlathm? 

* T ost ~apmak ic;:in ekmek ve pe~nir gerektigini so~ledim. 

* Once ekmekten iki dilim kesildigini so~ledim. 

* Sonra iki dilim ekmek aras1na pe~nir kondugunu 
so~ledim. 

* Doha sonra tost makinesinin 1s1t1ld191n1 so~ledim. 

* S1cak tost makinesine ekmeklerin kondugunu so~ledim. 

* Ekmekler kizarip pe~nir eri~ince tosttun oldugunu 
so~ledim. 

* En son ekmeklerin uzerine ~ag suruldugunu so~ledim. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Bakarak Ya21yorum 

Tost 
T ost ~apmak ic;:in ekmek ve pe~nir gerekir. Once ekmekten iki dilim 

kesilir. Sonra bu iki dilim ekmek aras1na pe~nir konur. Doha sonra tost 

makinesi 1s1t1l1r. S1cak tost makinesine ekmekler konur. Ekmekler kizarip, 

pe~nir eri~ince tost olmu$ demektir. En son, ekmeklerin uzerine ~ag 

surulur. T ost art1k ~enme~e haz1rd1r. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

Nasll Yazd1m? 
0 Cumlelere bu~uk harfle ba$lad1m. 

0 Cumle sonuna nokta ko~dum. 



Ka91ttan Gemi 

Ka91ttan 9em1 ~ap1p ~uzdurmek c;:ok eglencelidir. Bunun ic;:in 

sadece bir ka91t gereklidir. Once bir ka91t al1n1r, ka91t katlana 

katlana gemi ~ap1l1r. Sonra bu~uk bir legene su doldurulur. Ka91t 

gemi, su~a konur ve ka91t geminin arkas1ndan uflenir. Ka91t gemi 

suda ~uzer. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

(ocuk ic;:in eglenceli olan $e~ nedir? 

Q Ka91ttan gemi ~ap1p ~uzdurmek 

Q Ka91ttan uc;:ak ~ap1p uc;:urmak 

Q Ka91ttan kurbaga ~ap1p z1platmak 

Ka91ttan gemi ~apmak ic;:in ne gerekir? 

Q Bir ka91t 

Q Renkli karton 

() Bir ~ap1$t1ric1 

Ka91ttan gemi nas1l ~ap1l1r? 

Q Bir ka91t al1n1p katlan1r. 

Q Kartona gemi c;:izilir. 

Q Ka91tlar birbirlerine ~ap1$t1ril1r. 

Ka91ttan gemi~i ~uzdurmek ic;:in ne ~ap1l1r? 

Q Y agmurun ~agmas1 beklenir. 

Q Bir gol ki~1s1na gidilir. 

Q Bu~uk bir legene su doldurulur. 

Ka91ttan gemi nas1l ~uzdurulur? 

Q Arkas1ndan iterek 

Q Arkas1ndan uflenerek 

0 Ustune basarak 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Ka91ttan Gemi'1 adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

N asll Anlatt1m? 

* Ka91ttan gemi ~ap1p ~uzdurmenin eglenceli oldugunu Q 
so~ledim. 

* Ka91ttan gemi ~apmak ic;:in bir ka91t gerektigini so~ledim. Q 

* Ka91ttan gemi ~apmak ic;:in once ka91t al1n1p katland191n1 
so~ledim. * Sonra bu~uk bir legene su dolduruldugunu so~ledim. 

0 

0 

* En sonunda ka91ttan geminin su~a kondugunu ve Q 
arkas1ndan uflendigini so~ledim. * Ka91ttan geminin suda ~uzdugunu so~ledim. Q 



gozcok Ogreniyorum 

[ Gem~ 

[ Legen J 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 

~erlereJ mavi kutulardaki sozcuklerden u~gun olani ~az! 

L gem~ l legen j 
Ben daha once ne deniz ne de ............................... gordum. 

Annem pazardan c;:ama$1r ~1kamak ic;:in mavi renkli bir ..................... alm1$, 



[g [g [g [g 
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Okula Ha21rlanma 

[g [g [g ~ 

[g '-=li--. ~ 
[g ~ 

Ben ilkokula gidi~orum. Okula gittigim gunler sabah erkenden 

kalkarim. Once elimi ~uzumu ~1karim. Kahvalt1m1 ~aparim. 

Kahvalt1dan sonra di$lerimi f1rc;:alarim. Okul gi~silerimi gi~erim. 

En son c;:antam1 haz1rlar, evden c;:1karim. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 
1. (ocuk hangi gunler erkenden kalki~ormu$? 

Q Cumartesi ve pazar gunleri 

Q Okula gittigi gunler 

Q Ba~ramlarda 

(ocuk okula gittigi gunler ilk olarak ne ~aparm1$? 

Q Sutunu ic;:ermi$. 

Q Y ata91n1 toplarm1$, 

0 Elini ~uzunu ~1karml$, 

(ocuk elini ~uzunu ~1kad1ktan sonra ne ~aparm1$? 

Q Annesini opermi$, 

Q Odevlerini ~aparm1$, 

Q Kahvalt1s1n1 ~aparm1$, 

(ocuk kahvalt1 ~apt1ktan sonra ne ~aparm1$? 

Q Di$lerini f1rc;:alarm1$, 

Q Oglen ~emegini ~ermi$, 

Q O~uncaklari~la o~narm1$, 

(ocuk kahvalt1 ~ap1p di$lerini f1rc;:alad1ktan sonra ne ~aparm1$? 

Q Okul gi~silerini gi~ermi$, 

Q Okul servisine binermi$, 

Q Kitap okurmu$, 

(ocuk okula haz1rlan1rken en son ne ~aparm1$? 

Q (antas1n1 haz1rlarm1$, 

Q Annesini opermi$, 

Q A~akkab1larin1 gi~ermi$, 

_r=-==--------~· ~ !---~----------



Okudugumu Anlat1yorum 

"Okula Haz1rlanmaJJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

Nasll Anlathm? 

* (ocugun ilkokula gittigini so~ledim. 0 

* (ocugun okula gittigi gunler erkenden kalkt191n1 0 so~ledim. 

* (ocugun okula haz1rlan1rken elini " " " once ~uzunu 0 ~1kad191n1 so~ledim. 

* Elini ~UzUnU ~1kad1ktan sonra kahvalt1 ~apt191n1 sii~ledim. Q 

* Kahvalt1 ~apt1ktan sonra di$lerini f1rc;:alad191n1 so~ledim. Q 

* Di$lerini f1rc;:alad1ktan sonra okul gi~silerini gi~digini Q 
so~ledim. * (ocugun okula haz1rlan1rken en son c;:antas1n1 haz1rla~1p Q 
evden c;:1kt191n1 so~ledim. 



Bakarak Ya21yorum 

Okula Ha21rlanma 
Ben ilkokula gidi~orum. Okula gittigim gunler sabah erkenden 

kalkarim. Once elimi ~uzumu ~1karim. Kahvalt1m1 ~aparim. Kahvalt1dan 

sonra di$lerimi f1rc;:alarim. Okul gi~silerimi gi~erim. En son c;:antam1 

haz1rlar, evden c;:1karim. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

Nasll Yazd1m? 
Q Cumlelere bu~uk harfle ba$lad1m. 

Q Cumle sonuna nokta ko~dum. 



Korebe Oyunu 

Korebe eglenceli bir c;:ocuk o~unudur. Korebe o~namak i<;:in en az 

uc;: ~a da dort c;:ocuk olmal1d1r. Once c;:ocuklardan biri ebe sec;:ilir. 

Ebenin gozleri kapat1lir. Sonra ebe ortada durur. Diger c;:ocuklar 

ebenin etraf1nda konu$arak donerler, Ebe bu konu$malari dinler 

ve c;:ocuklari ~akalama~a c;:al1$ir, Ebe bir c;:ocuk ~akala~1nca, ebe l olmaktan kurtulur. Yakalad,91 c;ocuk ebe olur. 

§. Ir. .. ... • ~. ,. .. .. .. rt; 
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Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Korebe nedir? 

Q Bilgisa~ar o~unu 

Q Eski bir c;:ocuk o~unu 

0 Eglenceli bir c;:ocuk o~unu 

Korebe o~namak ic;:in ilk ne ~ap1l1r? 

Q (ocuklar ~ere otururlar. 

Q (ocuklar el ele tutu$urlar 

Q (ocuklar aras1ndan bir ebe sec;:ilir. 

Korebe o~narken ebe sec;:ildikten sonra ne ~ap1l1r? 

Q Ebenin gozleri kapat1l1r. 

Q Ebe~e eldiven gi~dirilir. 

Q Ebenin kulaklari kapat1l1r. 

Ebe ortada dururken diger c;:ocuklar ne ~apar? 

Q Ona kadar sa~arlar. 

Q Konu$arak ebenin etraf1nda donerler. 

Q Ko$arak ebe~i kovalarlar. 

Ebe bir c;:ocuk ~akala~1nca ne olur? 

Q Y akalad191 c;:ocuga ceza verilir. 

Q Y akalad191 c;:ocuk ebe olur. 

0 Y akalad191 c;:ocuk o~undan c;:1kar. 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 
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Okudugumu Anlat1yorum 

"Korebe O~unuJJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle birlikte "Nas1l Anlatt1m ?JI tablosunu daireleri 

bo~a~arak doldur. 

Nasll Anlathm? * Korebenin eglenceli bir c;:ocuk o~unu oldugunu 

so~ledim. * Korebe o~namak ic;:in uc;: dort c;:ocuk olmas1 gerektigini 
so~ledim. * Korebe o~namak ic;:in once c;:ocuklardan birinin ebe 
sec;:ildigini so~ledim. 

* Ebenin gozlerinin kapat1ld191n1 so~ledim. 

* Ebenin ortada durdugunu, diger c;:ocuklarin konu$arak 
ebenin etraf1ndan donduklerini so~ledim. * Ebenin bir c;:ocuk ~akala~1nca ebe olmaktan 
kurtuldugunu so~ledim. * Ebenin ~akalad191 c;:ocugun ebe oldugunu so~ledim. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



gozcuk Ogreniyorum 

(ocuklarin sokakta o~nad191 o~unlar nelerdir? i$aretle! 

Saklamba<; Bilgisa~ar o~unu 

Korebe o~unu Seksek o~unu Evcilik o~unu 

Korebe., saklambac;:., ~akan top .. sek sek gibi o~unlari c;:ok eskiden 

beri c;:ocuklar sokakta o~nar. Bunlarin hepsine birden ne denir? 

i$aretle! 

f MUzik J 
aletleri 

0 
f Cocuk 7 

o~unlar1 ? 
0 

J Bilgisa~arl 
l o~unlari 

0 



Metni Dinliyorum 

Metni ogretmeninden dinle! 

Annemin Cilek Receli 
Annem her ~oz bize c;:ilek rec;:eli ~apar. Once, bahc;:emizde 

~eth;;tirdigimiz c;:ilekleri toplar. (ilekleri ~1kar. Sonra c;:ileklerin 

saplarin1 a~1klar. (ileklerin uzerine toz $eker doker. (ilekler bir 

gece $ekerli $ekerli bekler. Sonra $ekerli c;:ilekleri ka~nat1r. En son 

c;:ileklerin uzerine birkac;: damla limon damlat1r. (ilekler p1$1nce 

rec;:el olmu$ demektir. 



Dinledim, Anlad1m, Cevaphyorum 

Dinledigin metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

(ocugun annesi her sene ne ~aparm1$? 

Q Salatal1k tur$USU 

0 (ilek rec;:eli 

0 Vi$ne rec;:eli 

Anne c;:ilek rec;:eli ~apmak ic;:in ilk olarak ne ~aparm1$? 

Q Manavdan c;:ilek al1rm1$, 

Q Pazardan taze c;:ilek al1rm1$, 

Q Bahc;:ede ~eti$tirdikleri c;:ilekleri toplarm1$, 

Anne c;:ilekleri ~1kad1ktan sonra ne ~aparm1$? 

Q (ileklerin saplarin1 a~1klarm1$, 

0 (ilekleri kuc;:uk kuc;:uk dograrm1$, 

Q (ileklerin su~unu s1karm1$, 

Anne c;:ilekleri bir gece $ekerli $ekerli beklettikten sonra ne 

~aparm1$? 

0 Butun c;:ocuklarina c;:ilek verirmi$ 

Q (ilekleri ka~nat1rm1$, 

Q (ilekleri kavanoza ko~arm1$, 

(ilek rec;:elinin oldugu nas1l anla$1l1r? 

0 (ilekler su~un ustune c;:1kinca 

Q (ilekler pi$ince 

Q Ev mis gibi c;:ilek kokunca 



Oogru Resmi Buluyorum 

{ Ogretmenini dikkatle dinle! 

(ocuk c;:ok $O$kind1. Gozleri kocaman kocamand1. 

Sanki biraz do korkmu$tu. Yerde renkli renkli 

balon parc;:alari vard1. 

Ogretmeninin anlatt191 c;ocugu bul ve i~aretle! 

------------~ ------------------



Soylenenleri S1ras1yla Yap,yorum 

Ogretmeninin so~lediklerini s1ra~la ~ap! 

• Resimdeki tum c;:ilekleri kirm1z1~a bo~a! 

• K1z1n elindeki sepeti sari~a bo~a! 

• Hava~a bir gune$ resmi c;:iz! 

• ~izdigin gune$i sari~a bo~a! 

• K1z1n elbisesini istedigin bir renge bo~a! 

• K1z1n $apkas1n1 mavi renge bo~a! 



Metni Dinliyorum 

Metni ogretmeninden dinle! 

FIRIN 

Ekmek N asll Yap1hr? 
Yedigimiz ekmek nas1l ~ap1l1r, hie;: du$undunuz mu? Once 

tarlalarda bugda~lar ~eti$tirilir. (iftc;:iler bugda~lari toplar. 

T oplanan bugda~lar ezilerek un ~ap1l1r. Sonra unlari f1rinc1lar 

al1r. Una, su ve tuz ekle~erek ekmek hamuru ~aparlar. Ekmek 

hamurundan parc;:a parc;:a ekmek ~apar, bu ekmekleri bu~uk 

f1rinlarda pi$irirler. Biz de f1rindan taze taze ekmekler al1r, ~eriz. 



Dinledim, Anlad,m, Cevaphyorum 

Dinledigin metne gore dogru cevab, iiaretle! 

T arlalarda ~eth;;en bugda~lari kimler toplar? 

Q (iftc;:iler 

Q Bahc;:1vanlar 

Q Bekc;:iler 

T oplanan bugda~lar ezilerek ne ~ap1l1r? 

Q Tuz 

Q $eker 

O un 
Ekmek ~apmak ic;:in unlari kimler al1r? 

Q (iftc;:iler 

Q Bakkallar 

0 F1rinc1lar 

F1rinc1lar una, su ve tuz katarak ne ~aparlar? 

Q Kek hamuru 

Q Ekmek hamuru 

0 Borek 

F1rinc1lar ekmekleri nerede pi$irir? 

0 Bu~uk f1rinlarda 

0 Bu~uk ocaklarda 

0 Bu~uk tencerelerde 



Dogru Resmi Buluyorum 

[ 6gretmenini dikkatle dinle!} 

Benim karde$im, kuc;:uk bir kiz. Sac;:lari si~ah, 

uzun ve kiv1r kiv1r. Her zaman sac;:1na c;:ic;:ekli bir 

tac;: takar. Bir de gozluk kullan1r. 

Ogretmeninin anlatt191 bz1 bul ve i~aretle! 



goylenenleri g,ras1yla Yap1yorum 

Ogretmeninin so~lediklerini s1ra~la ~ap! 

• F1rinc1n1n kuregini kohverengi~e bo~o! 

• F1rinc1n1n kureginin uzerine iki tone ekmek c;:iz! 

• F1rinc1n1n onlugunu movi~e bo~o! 

• Resmin ustune kendi od1n1 ~oz! 

t 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Ablas1 Orhan' a bir kopek alm19t1. Kopegin uzun tu~leri vard1. 

Tu~leri kahverengi~di. Kuc;:uk si~ah bir burnu vard1. Kocaman bir 

dili vard1. Dilini uzat1nca c;:ok komik olu~ordu. Burnunun ustunde 

si~ah benekleri vard1. Orhan onu c;:ok sevi~ordu. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Kim Orhan' a bir kopek alm1$? 

Q Dedesi 

Q Annesi 

Q Ablas1 

Kopegin tu~leri nas1lm1$? 

Q Uzun ve kahverengi 

Q K1v1rc1k ve si~ah 

Q K1sa ve sari 

Kopegin burnu nas1lm1$? 

Q Kuc;:uk ve si~ah 

Q Bu~uk ve kirm1z1 

Q Sivri ve 1slak 

A$091dakilerden hangisi kopegin ozelliklerinden biridir? 

Q Kuc;:ucuk iki kula91n1n olmas1 

Q Tu~suz bir ku~rugunun olmas1 

Q Kocaman bir dilinin olmas1 

Kopegin ad1 nedir? 

Q Tarc;:1n 

Q Benekli 

Q Tomar 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"T arc;:1nJJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan sonra 

ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak doldur. 

r---~-~----~--~-~----------
) 

Nasll Anlathm? 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Ablas1n1n Orhan' a bir kopek ald191n1 so~ledim. 

Kopegin tu~lerinin uzun ve kahverengi oldugunu so~ledim. 

Kopegin kuc;:uk, si~ah bir burnu oldugunu so~ledim. 

Kopegin kocaman bir dili oldugunu so~ledim. 

Orhan' 1n kopeginin dilini uzat1nca c;:ok komik oldugunu 

so~ledim. 

Kopegin burnunun ustunde si~ah beneklerinin oldugunu 

so~ledim. 

Orhan' 1n kopegini c;:ok sevdigini so~ledim. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



Bakarak Yaz1yorum 

Tarc1n 
Ablas1 Orhan' a bir kopek alm1$t1. Kopegin uzun tu~leri vard1. Tu~leri 

kahverengi~di. Kuc;:uk si~ah bir burnu vard1. Kocaman bir dili vard1. 

Dilini uzat1nca c;:ok komik olu~ordu. Burnunun ustunde si~ah benekleri 

vard1. Orhan onu c;:ok sevi~ordu. 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

Nasll Yazd1m? 
Q Cumlelere bu~uk harfle ba$lad1m. 

Q Ozel isimlerin ba$ harfini bu~uk harfle ~azd1m. 



Babamrn Koyo 

Ben her ~oz babam1n ko~une giderim, Babam1n ko~unde kiraz 

bahc;:eleri vard1r. Bu bahc;:elerin aras1ndan bir dere gec;:er. Ko~de 

evler hep tek katl1d1r, Bahc;:elerinde kumes vardir, T avuklar., civcivler 

bahc;:elerde gezer. Sokaklarin iki ~an1nda agac;:lar vard1r. Babam1n 

ko~unde ~e$illik boldur. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 
1. (ocuk her ~oz nere~e gidermii;;? 

Q Dedesinin c;:iftligine 

Q Anneannesinin evine 

Q Babas1n1n ko~une 

Babas1n1n ko~unde ne bahc;:eleri varm1$? 

Q Elma 

Q Kiraz 

Q Portakal 

Ko~de bahc;:elerinin aras1ndan ne gec;:ermi$? 

Q Yol 

Q Dag 

Q Dere 

Ko~deki evler nas1lm1$? 

Q Tek katl1 

Q Apartman $eklinde 

Q iki katl1 

Ko~deki bahc;:elerde hangi ha~vanlar gezermi$? 

Q inek ve e$ekler 

Q Kedi ve kopekler 

Q T avuklar ve civcivler 

Sokaklarin iki ~an1nda ne varm1$? 

Q (ic;:ekler 

Q (al1lar 

Q Agac;:lar 
--

r_ -_i--_~~----------· d .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Babam1n Ko~(/ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

r---------------~----------... .... 
I I 

N asll Anlatt1m? 

* (ocugun her ~oz babas1n1n ko~une gittigini so~ledim. Q 

* Bu ko~de kiraz bahc;:elerinin oldugunu so~ledim. Q 

* Kiraz bahc;:elerinin aras1ndan dere gec;:tigini so~ledim. Q 

* Bahc;:elerinde kumes oldugunu ve tavuklarin, civcivlerin Q 
bahc;:elerde gezdiklerini so~ledim. * Sokaklarda agac;:lar oldugunu, ko~de bol ~e$illigin Q 
oldugunu so~ledim. 



gozcok Ogreniyorum 

Dere 

[ Kumes 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 

~erlereJ mavi kutulardaki sozcuklerden u~gun olani ~az! 

L dere j 1 kumes ~ 

T avuklarim1z ve civcivlerimiz ic;:in ~eni bir .................................... ~apt1k. 

Bizim ko~de kuc;:uk bir .................................... var. 



Karde$im ilhami benden uc;: ~a$ kuc;:uk. Adi ilhami. Sac;:lari 

ve gozleri kahverengi. Bo~u kisa, benim omzuma gelir. Sac;:lari 

uza~1nca aln1na dokulur. Gozlerini goremem. 0 c;:ok tatl1d1r. Hep 

benimle top o~namak ister. Hafta sonlari onunla parka gideriz. 

Top o~nariz. Onunla c;:ok egleniriz. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

(ocuk kimi tan1t1~or? 

Q Karde9ini 

Q Arkada91n1 

Q Babas1n1 

Karde9inin ad1 ne~mi9? 

0 iskender 

0 Ibrahim 

0 ilhami 

Karde9inin sac;:lari ve gozleri hangi renkmi9? 

Q Si~ah 

Q Kahverengi 

Q Sari 

A9a91dakilerden hangisi ilhami' nin ozelliklerinden biridir? 

Q Kuc;:uk gozlerinin olmas1 

Q Sac;:lari uza~1nca aln1na dokulmesi 

Q Bo~unun uzun olmas1 

(ocuk ve karde9i parkta ne ~aparlarm19? 

Q Top o~narlarm19. 

Q Sal1ncaga binerlermi9. 

Q Uc;:urtma uc;:ururlarm19. 

r_ -_i--_~~----------· d .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Kuc;:uk Karde$imJJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan 

sonra ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

Nasll Anlathm? * Karde$inin c;:ocuktan uc;: ~a$ kuc;:uk oldugunu so~ledim. Q 

* Karde$inin ad1n1n ilhami oldugunu so~ledim. Q 

* Karde$inin sac;:larin1n ve gozlerinin kahverengi oldugunu r) 
so~ledim. 

* Karde$inin sac;:larin1n uza~1nca aln1na dokuldugunu ve Q 
gozlerinin gorunmedigini so~ledim. 

* (ocuk ve karde$inin hafta sonu birlikte parka gittiklerini Q 
so~ledim. 

* (ocuk ve karde$inin parkta top o~nad1klarin1 so~ledim. Q 

* (ocuk ve karde$inin parkta birlikte c;:ok eglendiklerini Q 
so~ledim. 

----------1~ 1 

~ ~ ~ ~~ 



Bakarak Ya21yorum 

Kocok Kardeiim 
Karde$im ilhami benden uc;: ~a$ kuc;:uk. Adi ilhami. Sac;:lari ve gozleri 

kahverengi. Bo~u kisa, benim omzuma gelir. Sac;:lari uza~1nca aln1na 

dokulur. Gozlerini goremem. 0 c;:ok tatl1d1r. Hep benimle top o~namak 

ister. Hafta sonlari onunla birlikte parka gideriz. Top o~nariz. Onunla 

c;:ok egleniriz. 

Metni tekrar oku! Boi b1rak1lan yere bakarak yaz! 

Nasll Yazd1m? 
Q Butun cumlelere bu~uk harfle ba$lad1m. 

Q Ozel isimlerin ba$ harfini bu~uk harfle ~azd1m. 



. ·•' .. · ··.' 

rai~;1111ii; __ 
~ ... 

Gullo Elbise 

Annem c;:an,:;1~0 gitmi$ti. Elinde bir paketle dondu. Bona bir 

elbise alm1$t1. Be~az renkli~di . LJzerinde kirm1z1 guller vard1. 

Etekleri kabarikt1. Kollarinda ve eteklerinde tuller vard1. He~ecanla 

onu gi~dim. Arkas1nda fermuar vard1. Annem fermuari c;:ekti. ~ok 

guzel olmu$tu. Bona c;:ok ~aki$ml$tl. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Annesi nere~e gitmii;;? 

Q Markete 

Q (an;;1~a 

Q Hastane~e 

Annesi kiz1na ne alm1$? 

Q Elbise 

Q $ort 

Q Ceket 

Annesinin ald191 elbise ne renkmi$? 

Q Mavi 

0 K1rm1z1 

Q Be~az 

Annesinin aldi91 elbise nas1lm1$? 

Q Uzerinde kirm1z1 guller varm1$, etekleri kabarik ve tullu~mu$, 

Q Uzerinde ~1ld1zlar varm1$, kisa kollu~mU$, 

Q Uzerinde mavi kurdeleleri varm1$, onu dugmeli~mi$, 

A$a91dakilerden hangisi elbisenin ozelliklerinden biridir? 

Q Arkas1nda dugme olmas1 

Q Arkas1nda fermuar olmas1 

Q Arkas1nda kurdelenin olmas1 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Gullu ElbiseJJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan sonra 

ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak doldur. 

Nasll Anlathm? 

* Annesinin c;:ar$1~a gittigini so~ledim. Q 

* Annesinin c;:ocuga bir elbise ald191n1 so~ledim. Q 

* Elbisenin be~az renkli oldugunu so~ledim. Q 

* Elbisenin uzerinde kirm1z1 guller oldugunu, eteklerinin Q 
kabarik ve tullu oldugunu so~ledim. 

* Elbisenin fermuarl1 oldugunu so~ledim. 0 

0 



gozcok Ogreniyorum 

Tul 

[ Fermuar] 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 
~erlere ~eni ogrendigin sozcukleri ~az! 

r tul 7 l fermuar 1 
Karde$imin gi~digi elbisenin eteklerinde be~az ........................................... vard1. 

Benim paltomdaki ........................................... bozulmu$, 



Ben Neyim? 

insanlar beni se~retme~i c;:ok sever. Ekran1m vard1r. Kumandam 

vard1r. Kumandan1n tu$una basarsan1z ac;:1l1rim. Ekran1mda 

goruntuler c;:1kar. Benim ekran1mda c;:izgi filmleri, haberleri 

izle~ebilirsiniz. Sesim ac;:1labilir, kis1labilir. Baz1 evlerde kuc;:uk, baz1 

evler de bu~uk bo~larim vard1r. Bilin bakal1m ben ne~im? 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Metinde anlat1lan e$~O hangisidir? 

Q (ama$ir makinesi 

Q T eleviz~on 

Q Telefon 

Metinde anlat1lan e$~O nas1l ac;:1l1r? 

Q Ekran1na bas1nca ac;:1l1r. 

0 Ac;:1l dediginizde ac;:1l1r. 

Q Kumandan1n tu$una basarak ac;:1l1r. 

Metinde anlat1lan e$~ada ne izlenir? 

Q (izgi filmler ve haberler 

0 Sinema ve ti~atro 

0 Bir gunde ~apt1klarim1z 

A$091dakilerden hangisi metinde anlat1lan e$~an1n 

ozelliklerinden biridir? 

Q Arkas1nda dugme olmas1 

Q Kumandas1n1n olmas1 

Q T U$larin1n olmas1 

r_ -_i--_~~----------· id .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Ben Ne~im?JJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan sonra 

ogretmeninle "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak doldur. 

r-------------~----~------...... 
I 

Nasll Anlathm? 

* Metinde tan1t1lan1n televiz~on oldugunu so~ledim. Q 

* insanlarin televiz~on se~retme~i c;:ok sevdigini Q 
so~ledim. 

* Ekran1 ve kumandas1 oldugunu so~ledim. 0 

* Kumandan1n tu$una bas1nca ac;:1ld191n1 so~ledim. 0 

* (izgi film ve haberlerin izlendigini so~ledim. 0 

* Sesinin ac;:1l1p kis1labildi9ini so~ledim. 0 

* Baz1 evlerde bu~uk, baz1 evlerde kuc;:uk bo~larda 0 
oldugunu so~ledim. 



Bakarak Yaz1yorum 

Ben Neyim? 
insanlar beni se~retme~i c;:ok sever. Ekran1m vard1r. Kumandam vard1r. 

Kumandan1n tu$una basarsan1z ac;:1l1rim. Ekran1mda goruntuler c;:1kar. 

Benden c;:izgi filmleri, haberleri izle~ebilirsiniz. Sesim ac;:1labilir, kis1labilir. 

Baz1 evlerde kuc;:uk, baz1 evlerde bu~uk bo~larim vard1r. Bilin bakal1m 

ben ne~im? 

Boi b1rak1lan yere, okudugun metni bakarak yaz! 

Nasll Yazd1m? 
Q Butun cumlelere bu~uk harfle ba$lad1m. 

Q Ozel isimlerin ba$ harfini bu~uk harfle ~azd1m. 



Ben Kimim? 

$imdi size bir meslek tan1taca91m. Bu meslektekiler hastanede 

c;:al1$1r. Be~az onluk gi~erler. Onlarin gorevi hasta insanlari 

mua~ene etmektir. Onlar insanlarin i~ile$mesi 1c;:1n ilac;: ~azar. 

Hasta olunca onlara gitmeli~iz. 



t 

Metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Metinde hangi meslek tan1t1lmaktad1r? 

Q Hem9ire 

Q Polis 

(; Doktor 

Metinde anlat1lan meslektekiler nerede c;:al191r? 

Q Okulda 

Q Hastanede 

() Pastanede 

Bu meslegi ~apanlarin gorevi nedir? 

Q Hasta insanlari mua~ene etmek 

Q Hasta insanlari ambulansa bindirmek 

Q Hasta insanlara ~emek vermek 

Onlar insanlarin i~ile9mesi 1c;:1n ne ~apar? 

Q ilac;: ~azarlar. 

Q Bilgi verirler. 

Q Y ard1m ederler. 

Hasta olunca kime gitmeli~iz? 

Q Eczac1~a 

Q Hem9ire~e 

0 Doktora 

r_ -_i--_~~----------· ifd! .. ,.,. , ' 



Okudugumu Anlat1yorum 

"Ben Kimim?JJ adl1 metni ogretmenine anlat! Metni anlatt1ktan sonra 

ogretmeninle birlikte "Nas1l Anlatt1m?JJ tablosunu daireleri bo~a~arak 

doldur. 

r-------~~-------~----~-----. 

Nasll Anlathm? 

* Anlatt191 meslegin doktor oldugunu so~ledim. Q 

* Doktorlarin hastanede c;:al1$t1klarin1 so~ledim. Q 

* Doktorlarin be~az onluk gi~diklerini so~ledim. Q 

* Doktorlarin 9orev1n1n insanlari mua~ene etmek Q 
oldugunu so~ledim. 

* Doktorlarin insanlarin i~ile$mesi ic;:in onlara ilac;: Q 
~azd1klarin1 so~ledim. 

* Hastalan1nca doktora gidilmesi gerektigini so~ledim. Q 



t 

gozcok Ogreniyorum 

Mua~ene etmek 

0 
[ bnluk J 

l) l) 

A~a91da baz1 cumleler bulunmaktad1r. Cumlelerde bo~ b1rablan 

~erlereJ mavi kutulardaki sozcuklerden u~gun olani ~az! 

onluk ~ 
I 

mua~ene 
etti ( 

Ogretmenimiz resim dersinde be~az .......................................... gi~mh;;ti. 

Dedem hastaland191nda eve doktor gelip onu ......................................................... , 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Metni Oinliyorum 

Metni ogretmeninden dinle! 

Okulum 
$imdi size okulumu tan1taca91m. Okulum iki katl1d1r. Sari renkte 

bo~anm1$tir. Kocaman bir bahc;:esi vard1r. Bahc;:ede bir kantin vard1r. 

Ac1kinca oradan tost al1riz. Okulumun bu~uk bir 9iri$ kap1s1 vard1r. 

Kap1dan bahc;:e~e gireriz. Okuluma girince hep mutlu olurum. 



Dinledim, Anlad1m, Cevaphyorum 

Dinledigin metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Okul kac;: katl1~m1$? 

0 Uc;: 

0 iki 
0 Dort 

Okul hangi renge bo~anm1$? 

0 Sari 

0 Kahverengi 

0 Mavi 

Okulun bahc;:esinde ne varm1$? 

Q Kantin 

0 Park 

0 Bank 

Ogrenciler ac1kinca kantinden ne al1rlarm1$? 

0 Me~ve su~u 

0 Kek 

0 Tost 

A$a91dakilerden hangisi okulun ozelliklerinden biridir? 

Q Bu~uk agac;:larin olmas1 

Q Bu~uk bir giri$ kap1s1n1n olmas1 

Q Bu~uk havuzunun olmas1 



Dogru Resmi Buluyorum 

L Ogretmenini dikkatle dinle! 

Di$lerimizin c;:urumesini isteme~iz. Bu ~uzden 

di$ f1rc;:0s1 ve di$ mocunu kullon1riz. Soboh 

kohvolt1don sonro oglen ve ok$om ~emeklerden 

sonro bon~o~o gider, di$ f1rc;:0s1no di$ mocunu 

sureriz. F1rc;:0~1 di$lerimizin ustune ko~orok 0$091 

~ukori horeket ettiririz. 

gretmeninin anlatt191 e~lemi bul ve i~aretle! 



I 
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Ogretmeninin so~lediklerini s1ra~la ~ap! 

• Okulun pencerelerini mavi~e bo~a! 

• Okulun bahc;:esindeki agadari ~e$ile bo~a! 

• Okulun kap1s1n1 mavi~e bo~a! 

• Okulun duvarlarin1 sari~a bo~a! 

t 

r_ -_i--_~~----------· ~ .. ,.,. , ' 



Metni Dinliyorum 

Metni ogretmeninden dinle! 

Arllar 

Arilorin bol ~opt1klorin1 bili~orsunuz degil mi? Arilor bol 

~opmok ic;:in tum gun <;:ic;:ek <;:ic;:ek gezerler. Siz orilori hep uc;:orken 

gorursunuz. Amo osl1ndo orilor kovon denen ~uvolordo ~O$Or. 

Arilor uc;:on boceklerdir. Konotlori vord1r. Korinlorin1n ucundo do 

bir igne vord1r. Eger bir or1~1 kizd1rirson1z size bu ignesini bot1rir, 

sizi sokor. 



Dinledim, Anlad1m, Cevaphyorum 

Dinledigin metne gore dogru cevab1 iiaretle! 

Arilar bal ~apmak ic;:in tum gun ne ~apar? 

C (ic;:ek <;:ic;:ek gezerler. 

0 (imenleri ~erler. 

0 Agac;:lara konarlar. 

Arilar nerede ~O$ar? 

0 Agac;:larin uzerinde 

0 Kovan denen ~uvalarda 

0 Yerin alt1nda 

Arilarin karinlarin1n ucunda ne vard1r? 

Q igne 

O Kanat 

0 Anten 

Eger bir ar1~1 kizd1rirsan1z, ari size ne ~apar? 

C Sizi di$leri ile 1s1rir. 

0 Size ignesini bat1rir, sizi sokar. 

0 Sizi kovalar. 

A$a91dakilerden hangisi arilarin ozelliklerinden biridir? 

0 Agac;:ta ~O$amalari 

Q Bebeklerinin olmas1 

Q Uc;:malari 



Dogru Resmi Buluyorum 

Fatih c;:ok ac1km1$t1. Mutfaga gitti. 

Kendine kocaman bir sandvic;: ~apt1. 

Sandvic;:i i$tahla ~edi. 

Ogretmeninin anlatti91 ola~1 bul ve i$aretle! 



goylenenleri g,ras1yla Yap1yorum 
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Ogretmeninin so~lediklerini s1ra~la ~ap! 

• Arin1n kanatlarin1 sari~a bo~a! 

• Kovan1 sari ve si~aha bo~a! 

• Yere iki c;:ic;:ek c;:iz! 

• Ari~a bir isim ver ve arin1n alt1na bu ismi ~oz! 

• Agac1n uzerine uc;: tone elma c;:iz! 

• (izdigin elmalari kirm1z1~a bo~a! 
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