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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  

O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  

O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 

Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 

Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 

Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 

Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 
 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 

Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 

Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 

Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn  

 

 

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 
 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 

Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 

Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 

Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 

Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 

Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 

Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  

Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 

         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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KİTABIMIZI TA NIYALIM

Bu ders kitabı okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama 

ve sözlü iletişim olmak üzere dört öğrenme alanının hedef ve 

hedef davranışlarını içinde barındıran bir kitaptır. Kitapta yer alan 

etkinliklerde bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir.

Kitapta; öykü, anı, şiir, sıralı olay ve sıralı etkinlik, tanımsal, 

karşılaştırma, listeleme, neden-sonuç ve problem-çözüm metin 

türleri ile ilgili okuduğunu ve dinlediğini anlama metinleri, metinlerle 

ilgili anlama soruları ve metni anlatma etkinlikleri bulunmaktadır. 

Metin ile ilgili etkinliklerde yine bütüncül bir yaklaşım benimsenmiş, 

okuduğunu anlama, yazılı ifade, sözlü iletişim ve dinlediğini anlama 

öğrenme alanları ile ilgili etkinlikleri yer verilmiştir. Her metin 

türü ile ilgili dörder tane metin bulunmaktadır. Bu metinlerden 

ilk iki tanesi okuduğunu anlama öğrenme alanının, son metin ise 

dinlediğini anlama öğrenme alanının hedef ve hedef davranışlarına 

yönelik hazırlanmış metinlerdir. Metinlerin hepsinde metin anlama 

aşamasına yönelik metin ile ilgili anlama soruları ve metni anlatmaya 

yönelik “Okuduğumu Anlatıyorum” başlıklı kendini izleme tabloları 

bulunmaktadır. Ayrıca metnin konusunu bulma, metne farklı bir 

başlık bulma gibi etkinliklerle anlama çalışmaları zenginleştirilmiştir.
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Metin ile ilgili sorulara cevap verme ve metni anlatmaya yönelik 

etkinliklerden sonra ise yazılı ifade, dinlediğini anlama ve sözlü 

iletişim alanlarının hedef ve hedef davranışlarına yönelik etkinlikler 

bulunmaktadır. Örneğin; yazılı ifade öğrenme alanına yönelik bakarak 

yazma metinleri ve bu metinlerin yer aldığı sayfa sonlarında yazım 

kurallarını uygulama aşaması ile ilgili “Nasıl Yazdım?” başlığı ile verilen 

kendini izleme tabloları bulunmaktadır. Dinlediğini anlama öğrenme 

alanı ile ilgili yönergeleri yerine getirme, resimli/resimsiz anlatılarla 

ilgili sorulan sorulara cevap verme; sözlü iletişim öğrenme alanı ile 

ilgili “Sözcük Öğreniyorum” başlıklı yeni öğrendiği sözcükleri cümle 

içerisinde kullanma, sözcük ve resim eşleme gibi farklı etkinlikler ve 

dil bilgisi ile ilgili hedef davranışlara yönelik etkinlikler bulunmaktadır. 

Kitapta yer alan etkinliklerin hangi hedef ve hedef davranışın öğretimi 

için hazırlandığı ve nasıl öğretiminin yapılacağı öğretmen kılavuz 

kitabında detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Öğretimini hedeflendiğiniz 

hedef davranışlar için ders kitabı içerisinde yer alan etkinlikler yeterli 

olmadığı takdirde benzer etkinlikleri öğrencinizin performansını göz 

önünde bulundurarak kendiniz hazırlayabilirsiniz. 
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KİTABIMIZI TA NIYALIM

Bisiklet Kazası 
 Ahmet, bisiklet sürmeyi çok severdi. Bir pazar günü 
arkadaşlarıyla bisiklet sürmek için parka gitti. 
 Arkadaşları bisiklete binmeden önce kasklarını taktı. Ama 
Ahmet kask takmayı sevmiyordu. Bu yüzden kaskını takmadan 
bisiklete bindi.  
 Bisikletini sürmeye başladı. Sonra birden önüne bir taş 
çıktı. Ahmet bisikletten yere düştü. Ahmet başını çarpmıştı, çok 
acımıştı. Bir daha bisiklete binerken kask takması gerektiğini 
öğrenmişti.

12

4.  Ahmet bisikleti sürerken ne oldu? 
      Önüne bir taş çıktı. 
      Bir köpek önüne çıktı. 
      Bir polis durdurdu.

1.  Ahmet ne yapmayı çok seviyormuş? İşaretle!
     Oyuncak ile oynamayı
     Bisiklete binmeyi
     Top oynamayı
2.  Ahmet arkadaşlarıyla bisiklet sürmek için nereye gitmiş? İşaretle!
     Bahçeye 
     Sahaya 
     Parka
3.  Aşağıdaki resimde Ahmet ve arkadaşları var. Resimde Ahmet’ i 
bularak işaretle!

Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

13

Aşağıdaki şiiri oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Satır takibi yaparak yazdım. 
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Çiçek Bahçesi

Benim güzel çiçeklerim.

Hepsini kendim ekerim.

Bakar, sular, beslerim.

Sonra büyüsün diye beklerim.

Karanfiller, papatyalar, güller,

Bahçemi ne güzel süsler.

Koparmam hiç onları, 

Çok sever, koklarım.

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

29

Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

    “Hayvanat Bahçesinde Bir Gün” adlı anıyı öğretmenine anlat! 

Anıyı anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl 

Anlattım?” tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Anne, baba ve çocuğun hayvanat bahçesine gittiğini söyledim.

Hayvanat bahçesinde fil, kaplan, maymun, zürafa ve yılan 

gördüklerini söyledim.

Babasının gergedanı sevdiğini söyledim.

Annesinin ise zürafaları sevdiğini söyledim.

Çocuğun en çok maymunları sevdiğini söyledim.

  “Hayvanat Bahçesinde Bir Gün” isimli anının konusu nedir? İşaretle!

Hayvanları beslemek Hayvanat bahçesinde gezi 

Anne babayı sevmek

Metnin Konusunu Buluyorum 

40

Metin ve metin görseli

Okuduğumu anlatıyo-
rum etkinliği 

Bakarak yazıyorum ve 
kendimi değerlendiriyo-
rum etkinliği 

Metnin türü/okuduğu-
nu anlama etkinlikleri 
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Öy kü Yazıyoru m 

Öğretmenlerin öğrencilere öykü ögelerini ve yazılı anlatım bece-
rilerinin aşamalarına ilişkin hatırlatma yapması amacıyla bakarak 
yazıyorum sembolü olarak kullanılmıştır.

Sözcük Öğreniyorum

Öğretmenlerin öğrencilere öğrenilen yeni kelimeleri kullanmaları, 
konuşmalarında ve yazılarında kullanmalarına ilişkin hatırlatma yap-
ması için sözcük öğreniyorum sembolü olarak kullanılmıştır. 

Metn i  Din l iyoru m

Öğretmenlerin öğrencilere dinleme stratejilerine uygulamalarına 
ilişkin hatırlama yapması için dinleme sembolü olarak kullanılmıştır. 

Din led im,  An ladım,  Ceva pl ıyoru m

Öğretmenlerin öğrencilere dinleme stratejilerine uygulamalarına ve 
soruları cevaplamalarına ilişkin hatırlama yapması amacıyla dinleme 
sembolü olarak kullanılmıştır.



Bisiklet Kazası 
 Ahmet, bisiklet sürmeyi çok severdi. Bir pazar günü 
arkadaşlarıyla bisiklet sürmek için parka gitti. 
 Arkadaşları bisiklete binmeden önce kasklarını taktı. Ama 
Ahmet kask takmayı sevmiyordu. Bu yüzden kaskını takmadan 
bisiklete bindi.  
 Bisikletini sürmeye başladı. Sonra birden önüne bir taş 
çıktı. Ahmet bisikletten yere düştü. Ahmet başını çarpmıştı, çok 
acımıştı. Bir daha bisiklete binerken kask takması gerektiğini 
öğrenmişti.
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4.  Ahmet bisikleti sürerken ne oldu? 
      Önüne bir taş çıktı. 
      Bir köpek önüne çıktı. 
      Bir polis durdurdu.

1.  Ahmet ne yapmayı çok seviyormuş? İşaretle!
     Oyuncak ile oynamayı
     Bisiklete binmeyi
     Top oynamayı
2.  Ahmet arkadaşlarıyla bisiklet sürmek için nereye gitmiş? İşaretle!
     Bahçeye 
     Sahaya 
     Parka
3.  Aşağıdaki resimde Ahmet ve arkadaşları var. Resimde Ahmet’ i 
bularak işaretle!

Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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5.  Ahmet yere düşünce ne oldu?
     Ayağını çarptı.
     Başını çarptı.
     Kolunu çarptı.

6.   Bu olayın sonunda Ahmet ne öğrendi? İşaretle!
     Bisiklete binerken kask takması gerektiğini öğrendi.
  Arkadaşlarıyla iyi geçinmesi gerektiğini öğrendi.

     Bisikletini temiz tutması gerektiğini öğrendi.

Okuduğumu Anlatıyorum
   “Bisiklet Kazası” adlı öyküyü öğretmenine anlat! Öyküyü 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Ahmet’ in bisiklete binmeyi çok sevdiğini söyledim.

Ahmet’ in bisiklet sürmek için arkadaşlarıyla birlikte parka 

gittiğini söyledim.

Ahmet’ in kask takmadan bisiklet sürmeye başladığını söyledim. 

Ahmet’ in bir taşa takılarak bisikletten düştüğünü söyledim.

Ahmet’ in başını yere çarptığını söyledim.

Ahmet’ in bisiklete binerken kask takması gerektiğini 

öğrendiğini söyledim.

Nasıl Anlattım ?
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“Bisiklet Kazası” isimli öyküye farklı bir başlık seç!

   Aşağıdaki resimlerle sözcükleri eşleştir! Sözcük kutusunu 
doldur!

Ahmet’ in Parktaki Kazası 

Kaza

Bisiklet

Park  

Kask 

Yeni Bisikletim

Ahmet Köyde

Metne Farklı Başlık Buluyorum

Sözcük Öğreniyorum

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Eş Anlamlıları Buluyorum
Aşağıdaki sözcükleri eş anlamlarıyla 
eşleştir!

YaşKirli

Pis Islak

HekimEv

Konut Doktor

GüzSonbahar

Eş Anlamlı Sözcükler
Yazılışları farklı 
anlamları aynı olan 
sözcüklere denir. 
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Doğru Resmi Buluyorum

Öğretmenini dikkatle dinle!

Öğretmeninin anlattığı çantayı bul ve işaretle!

  Burak’ın okul çantası büyük ve mavi 
renkte.  Üzerinde sayılar var.  Burak 
çantasını çok seviyor ve her gün kullanıyor.

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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1.  Aşağıdaki noktalama işaretlerinden nokta olan kutucuğu boya!

2.  Aşağıdaki cümleleri oku! Noktanın cümledeki yerine dikkat et!
Sevim abla kahvaltıda yemek için börek yaptı.
Ramazan Bey bugün çok çalıştı.
Zuhal çok güzel resim yapıyor.  
Sabri abimin gözlüğü kayboldu.

3.  Cümlelerin sonuna “nokta” koy!
 Bilge sabah uykudan uyandı( ) Elini yüzünü yıkadı( )  
Kahvaltısını yaptı( ) Okul çantasını hazırladı( ) Annesi ile birlikte 
okula gitti( ) 

Unutma! 
Cümle sonlarına 

nokta konur. 

Benim adım nokta. 
Konarım her zaman 
cümlelerin sonuna. 

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

(

? . !
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Aşağıdaki şarkı sözlerini oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Satır takibi yaparak yazdım.

Bisiklet
Bisiklete binerim.

Kırlarda gezerim. 

Dağa taşa, uçan kuşa,

Selam veririm.

Bir, iki, üç, dört,

Dört tekerlekli bisikletim.

Çevirip pedalları,

Parklarda gezerim.

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bir Buket Papatya
 Anneler günüydü. Ali kumbarasında para biriktirmişti. 
Ali paralarını kumbarasından çıkardı. On lirası vardı. “Anneme 
güzel bir hediye almalıyım?” diye düşündü. Çiçek almaya 
karar verdi. 
    Çiçekçiye gitti. Ali karanfilleri çok beğenmişti. Ancak, 
onlara parası yetmedi. Annesine bir buket papatya aldı. 
 Annesini kucakladı ve ona papatyaları verdi. Annesi 
“Ben papatyaları çok severim.” dedi. Ali’yi kucakladı. Ali “İyi ki 
papatya aldım.” diye düşündü.  

20



Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1.   Ali neden para biriktiriyordu? İşaretle!

      Anneler günü için        

      Babalar günü için          

      Doğum günü için

2.   Ali’nin kumbarasında kaç lirası varmış? Yaz! 

3.   Ali annesine ne almaya karar vermiş? İşaretle!

      Kitap       

      Çiçek          

      Elbise

4.  Ali karanfillere parası yetmediği için annesine hangi çiçekleri   

almış? Yaz!

5.   Ali çiçekleri annesine verince annesi ne demiş? İşaretle!

      Ben papatyaları çok severim, demiş.       

      Teşekkür ederim yavrum, demiş.         

      Beni çok mutlu ettin oğlum, demiş.

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

   “Bir Buket Papatya” adlı öyküyü öğretmenine anlat! Öyküyü 

anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 

tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Anneler günü için Ali’nin kumbarasında para biriktirdiğini 

söyledim. 

Ali’nin biriktirdiği parayla annesine çiçek almaya karar 

verdiğini söyledim. 

Ali’nin çiçekçide karanfilleri çok beğendiğini söyledim.  

Parası yetmediği için annesine karanfil yerine papatya 

aldığını söyledim. 

Ali’nin papatyaları annesine verdiğini söyledim. 

Annesinin çok sevindiğini ve Ali’yi kucakladığını 

söyledim.  
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“Bir Buket Papatya” isimli öykünün konusu nedir? İşaretle! 

Aşağıdaki resimlerle sözcükleri eşleştir! Sözcük kutusunu doldur!

Anneler günü

Buket 

Kucaklamak

 Kumbara 

 Çiçekçi

Para biriktirmek 
Alışveriş

Metnin Konusunu Buluyorum 

Sözcük Öğreniyorum

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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    Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş 
bırakılan yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz!

Yusuf amcam bana para biriktirmem için yeni bir           almış. 
         dükkanında çeşit çeşit çiçekler var.
Öğretmenler gününde öğretmenime bir             çiçek aldım. 
Anne bebeğini ağladığı için                .

Öykü

Anı

Elbise

Hediye
Giysi

Hikâye 

Hatıra

Armağan

Eş Anlamlıları Buluyorum
    Aşağıdaki sözcükleri yazı tahtasında eş anlamlılarının yanına 
yaz!

çiçekçikumbara
kucakladıbuket
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Yusuf amcam bana para biriktirmem için yeni bir           almış. 
         dükkanında çeşit çeşit çiçekler var.
Öğretmenler gününde öğretmenime bir             çiçek aldım. 
Anne bebeğini ağladığı için                .

Öğretmenini dikkatle dinle!
Merhaba ben Ayla. 

 Dayım bana yeni bir bisiklet aldı. Bisikletim 

kırmızı. Önünde mor bir sepeti var. Yeni 

bisikletimi çok sevdim. 

Ayla’nın anlattığı bisikleti bul ve işaretle!

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

   Metindeki cümlelerin sonuna “nokta” koy!

Anneannem örgü örmeyi çok sever( ) Her gün 

örgü örer( ) Bu kış bana bir kazak ördü( ) 

Kardeşime de renkli patikler ördü( ) Şimdi de 

anneme atkı örüyor( )

Unutma! 
Cümle sonlarına 

nokta konur. 

Doğru Resmi Buluyorum

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bakarak Anlatıyorum
Aşağıda resimleri verilen öyküyü öğretmenine anlat! 

1

3

2

4
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Cümle Oluşturuyorum

seve
r

yavr
uları 

ördek

yüzüyor ve

gölde

kedil
er

süt
içmeyi

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Cümle Oluşturuyorum

annemle
çikolat

alı
pasta

yaptık

suladı

babam

bahçedekiçiçekleri
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Aşağıdaki şiiri oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Satır takibi yaparak yazdım. 
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Çiçek Bahçesi
Benim güzel çiçeklerim.

Hepsini kendim ekerim.

Bakar, sular, beslerim.

Sonra büyüsün diye beklerim.

Karanfiller, papatyalar, güller,

Bahçemi ne güzel süsler.

Koparmam hiç onları, 

Çok sever, koklarım.

Öykü/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Yaralı Köpek
 Hüseyin hayvanları çok severdi. En sevdiği hayvan köpekti. 
Bir köpeği olsun istiyordu. Ama annesi buna izin vermiyordu. 
Hüseyin bir gün yolda giderken bir köpek gördü. Köpek yaralıydı. 
Onu hemen eve götürdü. Annesi köpeğin yaralı olduğunu 
görünce çok üzüldü. Hüseyin’ in köpekle ilgilenmesine izin verdi. 
İlk önce birlikte köpeğin yaralarını sardılar. Daha sonra köpeğe 
güzel bir kulübe yaptılar. Hüseyin bir köpeği olduğu için çok 
mutluydu. 

Metn i  öğretmen inden d in le!

Metn i  Din l iyoru m
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Din led im,  An ladım,  Ceva pl ıyoru m

1.  Hüseyin’ in en sevdiği hayvan hangisidir? Yaz!

2.  Hüseyin yolda giderken ne görmüş? Yaz!

3.  Hüseyin yaralı köpeği nereye götürmüş? Yaz!

4.    Hüseyin ve annesi yaralı köpek için ne yapmışlar? Yaz!

Önce: 

Sonra:

Öykü/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Öy kü Yazıyoru m 

Sen de bir kedi ile ilgili bir öykü yaz!
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Eş Anlamlıları Buluyorum

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

   Metindeki cümlelerin sonuna “nokta” koy! 

Sağlıklı ve düzenli beslenmek çok önemlidir( ) 

Bu yüzden her gün kahvaltı  yaparım( ) Öğlen 

okulda yemek yerim( ) Akşam annemin yaptığı 

sebze ve et yemeklerini yerim( ) Gece uyumadan 

önce de süt içerim( ) 

Unutma! 
Cümle sonlarına 

nokta konur. 

Yaşlı

Ad

Siyah

Baş

Ak

Kara
İsim
İhtiyar
Kafa

Beyaz

    Aşağıdaki sözcükleri yazı tahtasında eş anlamlılarının yanına 
yaz!

Öykü/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Öğretmenini dikkatle dinle!
   Hüseyin annesiyle bir köpek kulübesi yaptı.
Bu kulübeyi tahtalardan yaptılar. Çatısını 
kırmızıya, duvarlarını kahverengiye boyadılar. 
Kapısının üzerine bir kemik resmi yapıştırdılar. 

Öğretmeninin anlattığı köpek kulübesini bul ve işaretle!

Doğru Resm i Bu luyoru m
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Cümleleri oku ve uygun 
resimle eşleştir!

Benim köpeğim bembeyaz 

ve uzun tüylü. 

Benim köpeğim siyah beyaz 

benekli ve kırmızı tasması var. 

Benim köpeğim sarı tüylü 

minik bir yavru. 

Öykü/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Köpeği kahverengiye boya!
Çuvalın üzerindeki yıldızları kırmızıya boya!
Çuvalın üzerindeki ponponları kırmızıya boya!
Çuvalın yanına yere bir tane top çiz!
Resmin üstüne kendi adını yaz!

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 
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Aşağıdaki tekerlemeyi oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Harfler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Küçük Dostum

Tek tek tekerleme, 

Küçük dostum gelsene, 

Ellerini versene,

Bir iki üç dönsene,

Bir şöyle, bir böyle.

Dans edelim seninle.

Öykü/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Hayvanat Bahçesinde Bir Gün 

 Yaz tatiliydi. Annem ve babamla hayvanat bahçesine 

gittik. Bu anımı hiç unutamam. Çünkü ilk defa bir hayvanat 

bahçesine gitmiştim. Hayvanat bahçesinde birçok hayvan 

gördük. Fil, kaplan, maymun, zürafa, hatta yılan bile 

gördük. Babam en çok gergedanı sevdi. Annem de zürafaları 

beğendi. Ben de en çok oyuncu maymunları sevdim. Tüm 

gün hayvanlarla olmak çok eğlenceliydi. 
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 1.  Çocuk, anne ve babası ile nereye gitmiş? İşaretle!
  Hayvanat bahçesine
  Çocuk parkına
  23 Nisan törenine
 2.  Çocuk hayvanat bahçesinde hangi hayvanları görmüş? Resim    
içinde bul ve işaretle!

 3.  Anne, baba ve çocuk hangi hayvanları sevmiş? Yaz!

Anne

Baba

Çocuk

Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

Anı/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

    “Hayvanat Bahçesinde Bir Gün” adlı anıyı öğretmenine anlat! 

Anıyı anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl 

Anlattım?” tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Anne, baba ve çocuğun hayvanat bahçesine gittiğini söyledim.

Hayvanat bahçesinde fil, kaplan, maymun, zürafa ve yılan 

gördüklerini söyledim.

Babasının gergedanı sevdiğini söyledim.

Annesinin ise zürafaları sevdiğini söyledim.

Çocuğun en çok maymunları sevdiğini söyledim.

  “Hayvanat Bahçesinde Bir Gün” isimli anının konusu nedir? İşaretle!

Hayvanları beslemek Hayvanat bahçesinde gezi 

Anne babayı sevmek

Metnin Konusunu Buluyorum 
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Sözcükler ile anlamlarını eşleştir ve sözcük kutusunu doldur!

Aşağıdaki hayvan isimleri ile resimlerini eşleştir! 

Fil 

Anı Hayvanların beslendiği, korunduğu ve gösterildiği 
büyük bahçelerdir.

İnsanların başından geçen unutulmayan olaylardır.
Hayvanat 
Bahçesi

Gergedan

Zürafa

Kaplan 

Maymun

Yılan

Sözcük Öğreniyorum

“Anı” sözcüğü ile ilgili bir cümle yaz!

“Hayvanat bahçesi” sözcükleri ile ilgili bir cümle yaz!

Anı/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Cümle Tamamlıyorum
   Aşağıda metinden alınan cümleler bulunmaktadır. 
Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yaz!

Yaz tatilinde annem ve babamla                           
gittik.
Ben en çok oyuncu                    sevdim.
Bu benim için unutulmaz bir                  oldu.

  Aşağıdaki hayvanat bahçesini istediğin renklerle boya!

anı maymunlarıhayvanat bahçesine
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Yaz tatilinde annem ve babamla                           

Ben en çok oyuncu                    sevdim.

Öğretmenini dikkatle dinle!
   Bir cumartesi günüydü. Babam beni evcil 
hayvanlar parkına götürdü. Orada ilk kez 
tavşan gördüm. Bu sevimli tavşana biraz 
havuç yedirdim.

Nisa “Evcil Hayvanlar Parkında” ne yaptı? İşaretle!

Öğretmenin sana Nisa’nın bir anısını anlatacak. 

Doğru Resm i Bu luyoru m

Anı/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum
 Aşağıdaki noktalama işaretlerinden soru işareti olan 
kutucuğu boya!   

Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koy!

Birlikte kahvaltı yapalım mı(  )

Annem bana börek yapmış(  ) 

Ne zaman eve geleceksin(  )

Parkta oyun oynadık(  )

Fillerin hortumları çok uzundur(  )

Kim benimle oynamak ister(  )

Neden benimle konuşmuyorsun(  )

?- ! ,.
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Beni dinle söylediklerimi yaz!

Öğretmenimin Söylediğini Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Sözcükleri doğru yazdım.
     Cümle sonuna nokta koydum.
     Noktadan sonra büyük harfle başladım.

Küçük Sincap
Ormanda yaşarım.

Ağaçlardır benim evim.

Cevizi, fındığı çok severim.

Nerde görsem hemen yerim.

Uzun kuyruğum var benim,

Bir de keskin gözlerim.

Bir gün gelirseniz ormana

Belki size selam veririm.

Anı/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Pazarda Kaybolan Çocuk
 Annemle birlikte pazara gitmiştik. Pazar, çok kalabalıktı. 
Meyve tezgâhının yanında küçük bir çocuk gördük. Çocuk 
ağlıyordu. Çocuğun yanına gittik. Ona:
- Sana ne oldu, neden ağlıyorsun? diye sorduk. 
Çocuk annesini kaybetmişti. Onunla birlikte pazarda 
annesini aramaya başladık. Çok geçmeden annesi çocuğa 
seslenerek geldi. Annesi:
- Kızım neredesin? Seni çok merak ettim, dedi. İkisi 
kucaklaştılar. Bu anımı hiç unutamam.
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Okuduğun metinle ilgili aşağıda verilen soruların cevaplarını boş 
bırakılan yerlere yaz!

1.   Anne ve çocuk nereye gitmiş? Yaz!

2.   Anne ve çocuk ağlayan kızı görünce ne yapmışlar? Yaz!

3. Çocuk neden ağlıyormuş? Yaz!

4. Annesi kızını bulunca ona ne demiş? Yaz!

5. Siz de unutamadığınız bir anınızı birkaç cümle ile anlatınız.

Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

Ben Olsam Ne Yaparım?

Polise giderim. Oturup ağlarım.

Evimi bulmaya çalışırım. 

Anı/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

Sen kaybolsan ne yaparsın? İşaretle!
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Pazarda Kaybolan Çocuk” adlı anıyı öğretmenine anlat! Anıyı 

anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 

tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Anne ve çocuğun pazara gittiğini söyledim.

Pazarda ağlayan bir çocuk gördüklerini söyledim.

Çocuğun annesini kaybettiği için ağladığını söyledim.

Annesinin ağlayan çocuğu bulduğunu söyledim.

“Pazarda Kaybolan Çocuk” isimli anıya farklı bir başlık seç!

Annesini Kaybeden Çocuk Köyde Bir Günüm

Canım Kedim 

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Aşağıdaki resimlerle sözcükleri eşleştir! Sözcük kutusunu doldur!

Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı birer cümle yaz! 

Tezgâh

Kucaklaşmak

Pazar 

Tezgâh

Pazar

Kucaklaşmak

Anı/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Cümle Tamamlıyorum
   Sevim size birer cümle ile anılarından bahsediyor. 
Anılarında hissettiği duygular neler olabilir? 
  Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yaz!

Kedimin kaybolduğu gün çok
Karne aldığım gün çok             oldum.
Kardeşim oyuncağımı kırdığında çok

Doğru Resm i Bu luyoru m

Öğretmenini dikkatle dinle!

Öğretmenin sana Alperen’ in bir anısını anlatacak. 

Alperen anneannesi ile birlikte ne yaptı? İşaretle!

   Bir yaz tatili günüydü. Anneannemin evine 
gittim. Anneannem bahçede çalışıyordu.
Benden kendisine yardım etmemi istedi. 
Birlikte bahçesine yeni çiçekler ektik.      

kızmıştımüzüldümmutlu
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Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum
  Aşağıdaki noktalama işaretlerini adlarıyla eşleştir!

  Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koy!

Bu sabah kahvaltı yaptın mı(  )

Kedinin karnı çok acıkmış(  )

Yarın okula geliyor musun(  )

Neden ağlıyorsun(  )

Okulda çok ders çalıştım(  )

Bu akşam nereye gideceğiz(  )

Soru İşareti

Nokta?

.

Anı/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Aşağıdaki şiiri oku!

Bakarak Yazıyorum 

Pazara Gidelim
Pazara gidelim, bir çilek alalım.

Pazara gidip bir çilek alıp ne 

yapalım?

Tatlı tatlı, tatlı tatlı yiyelim. 

Pazara gidelim, bir elma alalım.

Pazara gidip bir elma alıp ne 

yapalım?

Katır kutur, katır kutur yiyelim.
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Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Noktadan sonra büyük harfle başladım.
     Soru cümlesinin sonuna soru işareti koydum.

Yan sayfadaki şiiri boş bırakılan yere bakarak yaz!
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Göl Kıyısında Bir Gezi  
   O gün hava çok güzeldi. Komşularımızla birlikte pikniğe gittik. 
Babam mangalı hazırlamaya başladı. Annem ve Ayşe Teyze salata 
yaptı. Biz de arkadaşımla gölün kıyısında gezdik. 
  
   İlk defa bir göl görmüştüm. Göl çok büyük ve masmaviydi. 
Balıkçılar balık tutuyordu. Ördekler yavrularıyla yüzüyordu. Göl 
kıyısında kurbağalar bile vardı. Arkadaşımla ben o gün çok eğlendik. 

Metn i  Din l iyoru m

Metn i  öğretmen inden d in le!
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Din led im,  An ladım,  Ceva pl ıyoru m

1.  Çocuk ve ailesi, komşularıyla birlikte nereye gitmiş? İşaretle!
      Pikniğe
      Tiyatroya
      Parka
2.  Çocuk ve arkadaşı nereyi gezmişler? İşaretle!
        Parkın kıyısında                     
      Gölün kıyısında               
         Dere kıyısında
3.  Çocuk ve arkadaşı gezerken aşağıdakilerden hangilerini görmüş?    
İşaretle!

4.  Çocuk ve arkadaşının gezdikleri göl nasıldı? İşaretle!
      Küçük ve çamurluydu.
      Büyük ve masmaviydi.
          Kirli ve büyüktü. 

Anı/Dinliyorum ve Anlıyorum
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5.  Dinlediğin anıda neler anlatıldı? Anıda anlatılanların başındaki 
kutucuğu boya!
   Balıkçılar gölde balık tutuyordu.
   Çocuk ve kardeşi parkta oyun oynuyorlardı.
    Ördekler yavrularıyla gölde yüzüyordu.
    Çocuklar karne alacakları için çok heyecanlanmışlardı.
    Çocuk ve ailesi pikniğe gitmişlerdi.

Sözcük Öğreniyorum

Aşağıdaki resimleri anlamları ile eşleştir!

Göl: Toprak çevrili büyük su 
birikintisi

Balıkçı: Balık tutup satan kişi

Mangal: Et, balık ve sebze 
pişirmeye yarayan üstü açık 
ocak 

Komşu: Evleri birbirine yakın 
olan kişiler
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Cümle Tamamlıyorum
    Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş 
bırakılan yerlere uygun sözcükleri yaz!

göl mangal
Balıkçıkomsumuzun

Pikniğe gittiğimizde babam hep                   yakar.
                    tuttuğu balıkların hepsini sattı.
Babaannemin köyünde büyük bir                  var.
En sevdiğim arkadaşım                  oğlu Kutay’ dır.

Aşağıdaki resmi istediğin renklerle boya!

Anı/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Anne ördeği yeşile boya!
Yavru ördekleri sarıya boya! 
Ağacın altına bir tane çiçek çiz!
Ağacı yeşile boya!
Ağacın üstüne bir tane güneş çiz!

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 
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Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Harfler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Mavi Göl 
Gölde kuğular, ördekler,

Hepsi de çok güzeller!

Balık tutan balıkçılar,

Bir de yaramaz kurbağalar.

Atlasam bir sandala,

Gezsem bu mavi gölde.

Belki balık tutarım,

Aç bir balık gelirse!

Aşağıdaki şiiri oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Anı/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Benim Büyük Ailem
Nine, dede evimizde,
Anne, baba hep birlikte!
Çocuklar birer çiçektir,
Benim büyük ailemde.

Akşam eve gelince biz,
Sıcacık sohbetler ederiz.
Kestaneyi çok severiz,
Hep birlikte bol bol yeriz.
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   Aşağıdaki resimlerden hangisi “Benim Büyük Ailem” şiiri ile 
ilgilidir? İşaretle!

Şiirde çocuklar neye benzetilmiştir? İşaretle!

Aşağıdakilerden hangisi şiirde bahsedilen aile olabilir? İşaretle!

    Aşağıdakilerden hangisinde, şiirde anlatılan ailenin çok sevdiği 
yiyecek verilmiştir? İşaretle!

Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

Şiir/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

   “Benim Büyük Ailem” adlı şiiri öğretmenine anlat! Şiiri 

anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 

tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Nine, dede, anne ve babanın hep birlikte yaşadığını 

söyledim. 

Şiirde çocukların birer çiçeğe benzetildiğini söyledim. 

Büyük bir aile olduklarını söyledim. 

Akşam eve geldiklerinde sohbet ettiklerini söyledim. 

Kestaneyi çok sevdiklerini söyledim.

Akşam eve gelince hep birlikte kestane yediklerini 

söyledim.

“Benim Büyük Ailem” isimli şiire farklı bir başlık seç! 

Güzel Yurdum Canım Kardeşim

Benim Canım Ailem

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

  Aşağıdaki sözcüklerle resimlerini eşleştir! Sözcük kutusunu 
doldur!

   Cümlelerde boş bırakılan yerlere yeni öğrendiğin uygun 
sözcükleri yaz!

Sohbet

Kestane

Aile

sohbet
Ailem

                ile birlikte lokantada kebap yedik.
Babam akşam hep birlikte yememiz için                  almış.
Teyzem annemle oturup                 etmek için gelmiş.

kestane

Şiir/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum
  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilen 
uygun noktalama işaretlerini koy!

Atatürk çocukları çok severdi(  )

Silgini alabilir miyim(  )

Yarın saat kaçta buluşacağız(  )

Bugün kardeşimle evcilik oynadık(  )

Hangi kitabı okudun(  )

Babam yarın Ankara’ya gidecek(  )

Beni çok özledin mi(  ) 

Defterini ve kalemini niçin getirmedin(  )

Arkadaşlarıma karşı hoşgörülü davranırım(  )

Zeynep’ in tokası hangi renk(  )

?.
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Cümle Oluşturuyorum

Sümeyye

duvarları

oldu

Tavu
ğun

sevimli 

sar
ıya

tan
e

yıkıyor 

boyuyor

iki

köpeğini

Betül

yumurtası

    Aşağıdaki karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur! 
Boş bırakılan yere yaz!

Şiir/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Aşağıdaki şiiri oku!

Bakarak Yazıyorum 

En Güzel Mevsim
Her mevsimde bir meyve var.

Elma, armut, ayva ve nar.

Bol bol yersen hep sağlık var.

Yemezsen sana zarar.

Karpuz yaz meyvesidir.

Kiraz bir bal tanesidir.

Mandalina kışın yenir,

Portakalı soy da getir.
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Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Harfler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Yan sayfadaki şiiri boş bırakılan yere bakarak yaz!

67

Şiir/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum



Trafikte Taşıtlar
Arabası, minibüsü,
Sıra sıra otobüsü.
Yollardadır her türlüsü,
Gezdirir bizi taşıtlar.

Yürümeli kaldırımdan.
Taşıtlar geçer sağdan soldan.
Herkes gitmeli yolundan.
Gezdirir bizi taşıtlar.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

 1.  Şiirde adı geçen taşıtları işaretle!

  Araba              Gemi

  Otobüs             Uçak

  Helikopter     Minibüs

 2.  “Trafikte Taşıtlar” adlı şiirde aşağıdakilerden hangisi      

söylenmiştir? İşaretle!

     Uçak bir hava taşıtıdır.

     Taşıtlar yük veya yolcu taşır.

     Taşıtlar bizi gezdirir.

 3.  “Trafikte Taşıtlar” adlı şiire göre nereden yürümeliyiz? İşaretle!

     Yolun kenarından yürümeliyiz.

     Kaldırımdan yürümeliyiz.

     Yolun ortasından yürümeliyiz.

Şiir/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Trafikte Taşıtlar” adlı şiiri öğretmenine anlat! Şiiri anlattıktan 

sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” tablosunu 

daireleri boyayarak doldur!

Araba, minibüs ve otobüslerin yollarda olduğunu söyledim.

Taşıtların bizi gezdirdiğini söyledim.

Kaldırımdan yürümemiz gerektiğini söyledim.

Taşıtların sağımızdan solumuzdan geçtiğini söyledim. 

Herkesin kendi yolundan gitmesi gerektiğini söyledim.

“Trafikte Taşıtlar” isimli metne farklı bir başlık bul ve işaretle!

Güvenli Yollar Deniz Taşıtları 

Yolculuk

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Aşağıdaki sözcüklerle anlamlarını eşleştir ve sözcük kutusunu 
doldur!

tasıt

kaldırım

yol

İnsanların yürümesi için yapılan 
yollardır. 

İnsan, hayvan veya yük taşımaya 
yarayan araçlardır.  

Karada, havada veya suda bir 
yerden bir yere gitmek için 
gidilen yerdir.

   Cümlelerde boş bırakılan yerlere yeni öğrendiğin uygun 
sözcükleri yaz!

Yayalar                 yürümelidir.
Arabalar                  gider.
Otobüs bir kara                 .

kaldırımdanyoldan

Şiir/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

tasıtıdır
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Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

   Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilen uygun 
noktalama işaretlerini koy!

Bugün ödevlerimi bitirmem lazım( )

Oğuz hasta mı olmuş( )

Kim geldi( )

Yarın bunları konuşuruz( )

Anneler günü için anneme çiçek aldım( )

Kedim Boncuk odamı dağıtmış( )

Bahçedeki kedi senin mi( )

Dedem bize masal anlattı( )

? .
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Aşağıdaki şiiri oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Harfler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Saat ve Zaman
Önce saniye ilerler.

Ardında dakika bekler.

Gelince sıra saate,

Ağır ağır geçer günler.

Çalar saat, tik tak saat.

Her evde var birkaç saat.

Bilirsen zamanı, 

Her şey çok rahat.

Bilmezsen büyük kabahat!

Şiir/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Sağlık

Metn i  öğretmen inden d in le!

Metn i  Din l iyoru m

Mevsime göre giyinirim. 
Hiç üşütmem kendimi. 
Her gün kahvaltı yaparım.
Atlamam öğünlerimi!

Gördünüz mü arkadaşlar,
Sağlıklı olmak bizim elimizde.
Yeter ki söylediklerimi dinle.
Sağlığını her zaman önemse.

Temizliğime dikkat ederim.
Düzenli banyo yaparım.
Yemeklerden sonra,
Dişlerimi de fırçalarım.
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Din led im,  An ladım,  Ceva pl ıyoru m

1.  Çocuk sağlıklı olmak için neler yapıyormuş? Yaz!

2.   Şiire göre nasıl giyinmeliyiz? İşaretle!
       Mevsimine göre 
       Hava durumuna göre 
       Televizyondaki haberlere göre  
3.  Şiire göre çocuk temiz olmak için neler yapıyor? İşaretle! 
       Banyo yapıp dişlerini fırçalıyor. 
       Her sabah elini yüzünü yıkıyor.  
       Elini, ayağını yıkayıp tırnaklarını kesiyor.   

Şiir/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum
  Aşağıdaki cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti gelmeli 
incele! Uygun noktalama işareti ile eşle!

Arzu koluna ne oldu(  )

Mustafa televizyonun sesini çok açm
ış(  )

Bu kış hiç kar yağmadı(  )

Masanın ayağı kırılmış mı(  )

Babam tatilde bizi İstanbul’a götürdü(  )

Kitap okumayı seviyor musunuz(  )

En sevdiğim hayvan köpektir(  )

Gökçe nerede(  )

? .
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Çocuğun şapkasını kırmızıya boya!
Çocuğun atkısını kırmızı ve sarı renklerle boya! 
Yere beş tane kar topu çiz!
Çocuğun çizmesini siyaha boya!
Sayfanın üzerine kendi adını yaz!

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 

Şiir/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Bakarak Yazıyorum 
Aşağıdaki şiiri oku!

Bahar
Bahçemdeki ağaçlar,

Baharda çiçekler açar.

Odamda kuş sesleri,

Ormanda derelerin sesi.

Bahar gelmiş, hoş gelmiş!

Bize mutluluk getirmiş!

Yer, gök sevinç içinde,

Bahar hep düşlerimde. 
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Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Satır takibi yaparak yazdım.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Yan sayfadaki şiiri boş bırakılan yere bakarak yaz!

79

Şiir/Dinliyorum ve Anlıyorum



Okula Hazırlanma
  
   Benim kardeşim Selim çok düzenli bir çocuktur. İlkokul 
birinci sınıfa gitmesine rağmen okula kendi hazırlanır. Akşam 
yatmadan önce giyeceği okul giysilerini hazırlar. Sabahları 
annem onu uyandırır. Sabah kalkınca önce elini yüzünü 
yıkar. Sonra pijamalarını çıkarır ve okul giysilerini giyer. 
Daha sonra kahvaltısını yapar, dişlerini fırçalar. Çantasını 
hazırlar. Son olarak anneme veda eder. Servise biner ve 
okuluna gider. 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

 1.  Selim akşam yatmadan önce ne yapıyormuş? İşaretle!

 Süt içiyormuş.

 Pijamalarını giyiyormuş.

 Okul giysilerini hazırlıyormuş.

 2.  Selim’ i sabahları kim uyandırırmış? İşaretle! 

 Annesi

 Kardeşi

 Babası

 3.  Selim’ in sabahları uyandığında yaptıklarını “Önce, sonra, daha 

sonra ve en son”  sözcükleri ile eşleştiriniz! 

Önce

Sonra

Daha sonra

En son

Sıralı Olay Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Okul Hazırlanma” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Selim’in çok düzenli bir çocuk olduğunu söyledim. 

Selim’in okula kendisinin hazırlandığını söyledim. 

Selim’in sabahları kalkınca önce elini yüzünü yıkadığını söyledim. 

Sonra pijamalarını çıkararak okul giysilerini giydiğini söyledim. 

Daha sonra kahvaltısını yaptıktan sonra dişlerini fırçaladığını 

söyledim. 

Dişlerini fırçaladıktan sonra çantasını hazırladığını söyledim. 

En son annesine veda ederek servisle okula gittiğini söyledim.

“Okula Hazırlanma” isimli metnin konusu ile ilgili resmi işaretle!

Metnin Konusunu Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Aşağıdaki resimlerle sözcükleri eşleştir! Sözcük kutusunu 
doldur!

Pijama

Servis

Veda etmek 

   Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş bırakılan 
yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz!

Akşam uyumadan önce                 giyerim.

Okulum eve uzak olduğu için                gidiyorum.

Dedemden ayrılırken ona                 ettim.

Sıralı Olay Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Benim adım virgül. 
Art arda gelen sözcüklerin, sıra sıra küçük 
cümlelerin arasında ben varım.

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

    Aşağıdaki cümleleri oku! Virgülün cümledeki yerine dikkat et! 

Portakal, nar, mandalina kış meyveleridir.

Okuldan geldim, odama gittim, ders çalıştım.

Çantasından yeşil, kırmızı, mor toka çıkardı.

Siyah pantolonlu, kırmızı kazaklı bir çocuk kapıda bekliyor.

    Aşağıdaki noktalama işaretlerini adlarıyla eşleştir!

Virgül 

Soru işareti

Nokta?

.
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Öğretmenini dikkatle dinle!
Merhaba ben Serap. 
 Bugün arkadaşlarımla çok güzel vakit 
geçirdik. Yanımıza kürek, tırmık ve kova 
aldık. Daha sonra evimizin bahçesine gittik. 
Bahçedeki kumları kovalara doldurduk. Daha 
sonra bu kumlardan büyük bir kale yaptık.

Serap’ ın anlattığı olay ile ilgili resmi bul ve işaretle!

Doğru Resm i Bu luyoru m

Sıralı Olay Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bakarak Anlatıyorum

Aşağıda resimleri verilen öyküyü öğretmenine anlat! 

1

3

2

4
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Beni dinle söylediklerimi yaz!

Öğretmenimin Söylediğini Yazıyorum

Nasıl yazdım?
     Sözcükleri doğru yazdım.
     Cümle sonuna nokta koydum.
     Noktadan sonra büyük harfle başladım.    
     Eş görevli sözcüklerin arasına virgül koydum.

Alışveriş
  Bir gün Baran ve annesi birlikte alışverişe gitmiş. Önce pazardan 

elma, armut, muz almışlar. Daha sonra markete gidip ekmek, 

peynir, süt almışlar. En son eve dönerken yolda yaşlı bir satıcıdan 

da portakal satın almışlar. Baran ve annesi ellerinde ağır poşetlerle 

eve dönmüşler. 

Sıralı Olay Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Çanta Hazırlama
  

    Ben okul eşyalarımı evde unutmam. Bunun nedeni çantamı 

hazırlamamdır. Çantamı hazırlarken önce ders programına 

bakarım. Sonra günlük derslerime göre kitabımı, defterimi 

çantama koyarım. Kalem kutumu hiç unutmam. Onu da 

çantama koyarım. Son olarak çantama yaptığım ödevleri de 

koyar, çantamı kapatırım. Okula gidince defterimi, kalemimi 

ve kitabımı sırama koyar, öğretmenimi beklerim. 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

 1. Çocuk okul eşyalarını neden hiç evde unutmazmış? İşaretle!

  Çantasını hazırladığı için 

     Okuldaki eşyalarını eve getirmediği için 

  Annesi ona hatırlattığı için                   

 2. Çocuk çantasını hazırlarken önce ne yapıyormuş? İşaretle!

     Hangi eşyaları çantasına koyacağını annesine soruyormuş.

     Öğretmenini telefonla arıyormuş.

     Ders programına bakıyormuş.

 3. Çocuk ders programına baktıktan sonra ne yaparmış? İşaretle!

     Kitabını, defterini, kalem kutusunu çantasına koyarmış.

     Sulu boyalarını çantasına koyarmış.

     Okul giysilerini çantasına koyarmış.

 4. Çocuk çantasını hazırlarken en son ne yaparmış? İşaretle!

  Ödevlerini çantasına koyup çantasını kapatırmış. 

  Resim defterini ve boya kalemlerini çantasına koyarmış.

  Hikaye kitabını çantasına koyup çantasını kapatıyormuş.

Sıralı Olay Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Çanta Hazırlama” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Çocuğun, çantasını hazırladığı için okul eşyalarını hiç evde 
unutmadığını söyledim.
Çantasını hazırlarken önce ders programına baktığını 
söyledim.
Sonra derslerine göre kitabını, defterini çantasına 
koyduğunu söyledim.
Kalem kutusunu da unutmadan çantasına koyduğunu 
söyledim.
En son ödevlerini çantasına koyduğunu söyledim.
Okula gidince eşyalarını sıraya koyup öğretmeninin 
beklediğini söyledim.

“Çanta Hazırlama” isimli metne farklı bir başlık seç!

Okul Çantası Ömer’ in Bir Günü

Kitap Sevgisi 

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Cümle Tamamlıyorum
    Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş 
bırakılan yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz!

Aşağıdaki sözcüklerin karşısına uygun sayıyı yaz! 

Öğretmenimiz bugün bize hiç                vermedi.
Matematik                   çok seviyorum. 
Çantamı hazırlarken her zaman                       bakarım.
Ablam                        hiç evde unutmaz.

Ödev

Ders

Ders
Programı

Öğretmenin öğrencilere verdiği 
ev çalışmasıdır.

Okul derslerinin hangi gün 
ve saatte olduğunu gösteren 
programdır.

Öğretmenin, belirli bir konuda 
ve sürede öğrencilere bilgi 
vermesidir.

dersini
ders
programına

ödevokul 
eşyalarını

Sıralı Olay Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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    Aşağıdaki cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerini 
örnekteki gibi işaretle!

Bahçeden papatya, gül ve menekşeler topladık.  

Okullar yarın tatil mi?

Çantamda kalem kutusu, defter, kitap ve cetvel var. 

Ceren, Kerem ve Aslı da bizimle gelecek mi?

Çocuklar pencereden dışarı bakıyorlar.

Kahvaltıda peynir, zeytin ve yumurta yedim. 

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

   Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama 
işaretlerini koy! 

Soğuk bir kış günüydü( ) Kar yağmıştı. Esin( ) Soner( ) Bahar 

ve Nursel dışarda kar topu oynuyordu( ) Soner Esin’e kar 

topu attı( ) Kar topu Esin’ in yüzüne çarptı. Soner koşarak 

Esin’ in yanına geldi( ) “Esin canın acıyor mu( )” diye sordu( ) 

Esin’ den özür diledi( ) 
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Öğretmenini dikkatle dinle!
Merhaba ben Onur. 
 Bugün Türkçe dersinde önce defterimi 
ve kalem kutumu çıkardım. Tam yazmaya 
başlamıştım ki kalemin ucu bir yere, kalem 
bir yere fırladı. Üstelik elim de biraz acıdı.

Onur’un anlattığı olay ile ilgili resmi bul ve işaretle!

Doğru Resm i Bu luyoru m

Sıralı Olay Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

93



Sıralı Olay Metni Yazıyorum

    Köpeğin yaptıklarını, sırasıyla, önce, sonra ve en son sözcüklerini 
kullanarak yaz!

En son

Sonra

Önce
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Aşağıdaki metni oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Soru cümlesinin sonuna soru işareti koydum.
     Soru işaretinden sonra büyük harfle başladım.     

Sarı Kuş
   Benim güzel sarı bir kuşum var. Ama dün kafesinden çıkmış, 

pencereden uçup gitmiş. Aranızda hiç kuşumu gören var mı? 

Onu çok özledim. Hemen bulmak istiyorum. Şimdi belki bir 

ağaca konmuş, beni bekliyordur.

Sıralı Olay Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Alışveriş
   Annem ve ben her hafta alışverişe gideriz. Evimizin yiyecek 
ihtiyacını alırız. Annem önce alacaklarının listesini yapar. Sonra 
cüzdanına parasını koyar. Sonra da birlikte markete gideriz. 
Markette önce sebze ve meyvemizi alırız. Sonra temizlik 
malzemelerini alırız. En son da kahvaltılık malzemeleri alırız. 
Alışverişimiz bitince kasaya gideriz. Kasiyer aldıklarımızı kasadan 
geçirir. Aldıklarımızın parasını öderiz. Alışverişimizi bitiririz. 

Metn i  Din l iyoru m

Metn i  öğretmen inden d in le!
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum

1.   Annesi ile çocuk ne zaman alışverişe gidiyorlarmış? Yaz!

2.   Çocuğun annesi markete gitmeden neler yaparmış? Sırasıyla yaz!

Önce:

Sonra:

3.   Çocuk ve annesi markette neler yapıyorlarmış? Sırasıyla yaz!

Önce:

Sonra:

En Son:

4. Çocuk ve annesinin marketteki alışverişleri bitince ne    

yapıyorlarmış? Yaz!

 Arabaya binip eve dönüyorlarmış.

 Aldıklarının parasını ödüyorlarmış. 

 Çocuk parkına gidiyorlarmış.

Sıralı Olay Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum

97



Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine uygun noktalama 
işaretlerini koy!

Babam( ) annem( ) ablam ve ben kahvaltı yaptık( )

Bana haber verir misin( )

Benim pembe( ) sarı ve yeşil renk tokalarım var( )

Benim kalemimin aynısından kardeşimde de var( )

Ben gidiyorum( ) Sen de gelecek misin( )

Babam bana yeşil bir toka aldı( ) Arkadaşlarım Özlem( ) 

Bahar ve Deniz tokamı çok beğendi( ) 

Bana “Nerden aldın( )” diye sordular. Ben de babamın 

aldığını söyledim( )  

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum
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Büşra’nın anlattığı olay ile ilgili resmi bul ve işaretle!

Doğru Resm i Bu luyoru m

Sıralı Olay Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum

Öğretmenini dikkatle dinle!
Merhaba ben Büşra. 
 O gün hava çok güzeldi. Annem, babam ve 
benim üzerimde eşofman vardı.  Ormanda 
geziyorduk. Etrafı seyrediyor, fotoğraf 
çekiyorduk. Birden hava karardı. Gökyüzünü 
bulutlar kapladı. Her yer ıslanmaya başladı. 
Biz de ıslanmıştık.
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Sayfanın üzerine adını yaz!
Market arabasını maviye boya!
Market arabasının içine bir ekmek çiz!
Market arabasının içindeki şişeleri kırmızıya boya!
Kadının saçına çiçek şeklinde bir toka çiz! 

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 
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Aşağıdaki şiiri oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Harfler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Kış Mevsimi
Soğuk denince aklımızda kar.

Tanıtır bize karları.

Giydirir kazakları.

Giydirir botları.

Başımızda beremiz.

Boynumuzda atkımız.

Sokaklara çıkarız.

Kızaklarla kayarız.

Hoş geldin kış mevsimi.

Sıralı Olay Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Ailem ve Spor
  
    Ailemdeki herkes spor yapmayı çok sever. Annem bisiklete 
biner. Ağabeyim yüzer. O çok iyi bir yüzücüdür. Ben ve kız 
kardeşim birlikte basketbol oynarız. Bahçemizde bir basket 
potası vardır. Kardeşimle ona top atarız. Top potaya girince 
bir sayı kazanırız. Bazen babam da bizimle basketbol oynar. 
Babam çok iyi bir futbolcudur. Her pazar arkadaşları ile 
buluşur ve maç yaparlar. Ailemiz için spor yapmak bir 
alışkanlıktır. Peki siz hangi sporu yapıyorsunuz? 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

 1.  “Ailem ve Spor” isimli metindeki aile bireylerinin ortak özellikleri 

nedir? İşaretle! 

     Spor yapmaları 

     Çalışkan olmaları 

     Televizyon izlemeleri

 2.  Aşağıdaki resimlerde çocuğun ailesi ve yaptıkları sporlar karışık 

olarak verilmiştir. Aile bireylerini yaptıkları sporlarla eşle!

 

 3.  Babası ve arkadaşları pazar günleri buluşup hangi sporu 

yapıyorlarmış? İşaretle! 

Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

anne

ağabey

baba
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Ailem ve Spor” adlı metni öğretmenine anlat! Metni anlattıktan 
sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” tablosunu 
daireleri boyayarak doldur!

Çocuğun ailesindeki herkesin spor yapmayı çok sevdiğini 
söyledim.
Annesinin bisiklete bindiğini söyledim.
Ağabeyinin yüzdüğünü söyledim.
Çocuk ve kız kardeşinin basketbol oynadığını söyledim.
Babasının çok iyi futbol oynadığını söyledim.
Babasının her pazar arkadaşları ile buluşup maç yaptığını 
söyledim. 
Çocuğun ailesi için spor yapmanın bir alışkanlık olduğunu 
söyledim. 

“Ailem ve Spor” isimli metnin konusu nedir? İşaretle!
Basketbol oynamak Spor yapmak

Düzenli olmak

Metnin Konusunu Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Aşağıdaki sözcüklerle anlamlarını eşleştir ve sözcük kutusunu
doldur!

İki takım ya da iki kişi arasında 
kazanmak için yapılan yarışmadır.

Eğlenmek ve sağlıklı olmak amacı 
ile yapılan beden hareketleridir.

Basketbol oyununda içine top 
atılan çemberdir. 

Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş bırakılan 
yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz! 

Aslı’nın en sevdiği                 yüzmedir.

Babamın bu akşam futbol                var.

Basketbol                 topu bir türlü atamadım.

sporpotasınamaçı

spor

pota

maç

Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

105



Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

Merhaba benim adım ünlem.
Duyguları ben ifade ederim. Sevinç, korku, 
şaşkınlık, öfke varsa ben oradayım. 

  Aşağıdaki cümleleri oku! Cümlelerin anlattığı duygulara 
dikkat et! Ünlemin cümledeki yerine dikkat et! 

Yetişin! Yangın var.

Eyvah! Çantamı evde unuttum.

Yaşasın! Annem en sevdiğim tatlıyı yapmış.

Ah! Dizim çok ağrıyor.

Of! Canım çok sıkılıyor.
   Aşağıdaki noktalama işaretlerinin karşısına isimlerini yaz!
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Zıt Anlamlıları Buluyorum 

ağlamak

küsmek

güzel

boş

ağır

hafifÖRNEK:

dolu

barışmak

kapalı

gülmek

çirkin

  Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlılarıyla 
eşleştir!

Zıt Anlamlı Kelimeler
Anlamları birbirinin 
tersi olan sözcüklerdir. 

Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Cümle Oluşturuyorum

aldı

Ayça

tuzlu

şişiriyor 

Tav
şan

ayr
an

Gülşah

sepetten

balon

havuç

yaptı

    Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden cümle oluştur! Boş 
bırakılan yere yaz!
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Aşağıdaki metni oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
     Soru cümlesinin sonuna soru işareti koydum.
     Cümle sonuna nokta koydum.
     Duygu ifadelerinin sonuna ünlem koydum.

Başarı 
   Burcu okul bahçesinde arkadaşı Didem ile ip atlıyordu. Bir 

süre sonra yanlarına Arda geldi. “Ben de sizinle oynayabilir 

miyim?” dedi. Burcu “Oynayabilirsin. Ama sen ip atlamayı 

bilmiyorsun.” dedi. Haklıydı, Arda ip atlamayı bilmiyordu. Arda 

bir süre çabaladı. Bir süre sonra o da ip atlamayı öğrendi. O 

kadar mutlu olmuştu ki “Yaşasın, başardım!” diye bağırdı. 

Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Gözlük
  

Gözlük göze takılan bir araçtır. Bazı insanların gözleri 
uzağı ya da yakını iyi göremez. O zaman göz doktoruna 
gider. Muayene olur. Doktor onlara gözlük verebilir. Gözlük 
daha iyi görmemizi sağlar. 

Gözlüğün camları ve çerçevesi vardır. Camlarını ve 
çerçevesini dikkatle kullanmalıyız. Kolay kırılabilir. Bazen 
güneşten korunmak için de gözlük kullanılır. Bu tür gözlüklere 
güneş gözlüğü denir. Çoğunlukla güneş gözlüklerini yazın 
kullanırız. 

Eğer gözlüğümüz varsa bakımını iyi yapmalıyız. Camlarını 
yumuşak bir bezle silmeliyiz. Onları yatarken çıkarıp gözlük 
kabına koymalıyız. Böylece çok daha uzun süre kullanabiliriz. 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Uzağı ya da yakını iyi göremeyen insanlar ne yapar? İşaretle!
  Göz doktoruna giderek muayene olur.
     Gözlerini su ile temizlerler.
  Evdeki güneş gözlüğünü takarlar.                   
2. Aşağıdakilerden hangisi gözlüğün özelliklerinden biridir? İşaretle!
     Camları ve çerçevesi vardır. Kolay kırılabilir.
     İpi vardır. Yıkanabilir. Çok renklidir.  
     Camları yuvarlak ya da karedir.
3. Güneşten korunmak için kullandığımız gözlüğe ne ad verilir? 
İşaretle!
     Dinlendirici gözlük
     Gece gözlüğü
     Güneş gözlüğü
4. Okuduğunuz metne göre gözlüğümüzün bakımını nasıl 
yapmalıyız? İşaretle!
  İpinden tutarak asmalıyız. 
  Camlarını yumuşak bir bezle silmeliyiz.
  Her gün camlarını yıkamalıyız.

5. Güneş gözlüklerini çoğunlukla hangi mevsim kullanırız? İşaretle!

Kış Sonbahar Yaz

Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

   “Gözlük” adlı metni öğretmenine anlat! Metni anlattıktan sonra 
öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” tablosunu doldur!

Gözlüğün göze takılan bir araç olduğunu söyledim. 
Gözleri iyi görmeyen insanların göz doktoruna gittiğini 
söyledim. 
Doktorun insanları muayene ederek gözlük verdiğini 
söyledim. 
Gözlüğün camları ve çerçevesi olduğunu söyledim. 
Güneşten korunmak için kullanılan gözlüğe güneş gözlüğü 
dendiğini söyledim. 
Gözlüğümüzün camlarını yumuşak bir bezle silmemiz 
gerektiğini söyledim. 
Gözlüğümüzü yatarken çıkarıp kabına koymamız 
gerektiğini söyledim. 

“Gözlük” isimli metne farklı bir başlık seç!

Gözlüğün Özellikleri Ayşe’nin Göz Doktoru

Gözlerimi Kapadım

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Sözcükler ile anlamlarını eşleştir!

Doktorun, bir kişinin hastalığının 
ne olduğunu araştırmasıdır.

Muayene

Gözlük 
Kabı

Gözlüğü kolay taşımak ve 
korumak için kullanılan kutudur.

Aşağıdaki sözcüklerle ilgili birer cümle yaz!

Muayene:

Gözlük kabı:

Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Tanımlama Metni Yazıyorum
  Bir eşyayı tanımlayan bir metin yaz!
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Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum
Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koy!

Ayşe( ) çabuk buraya gel( )

Nereye gidiyorsun sen( )

Of, başım çok ağrıyor( )

Bana yardım edebilir misin( )

Eyvah, ödevimi evde unuttum( )

Yaşasın( ) Kar yağıyor( )

Okul kantininden iki tane tost aldım
( )

? !.

Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Zıt Anlamlıları Buluyorum 
 Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını resimlere bakarak 
sözcük kutusundan bul ve yaz!

Zıt Anlamlı Sözcükler
Anlamları birbirinin 
tersi olan sözcüklerdir. 

Yaşlı
SıcakAkşam Hızlı

Genç   

Yavaş   

Sabah   

 Sözcük Kutusu   

Soğuk   
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Cümle Oluşturuyorum

Güneş

vardı
r.

Kirpilerin

sivri
çok

dikenleri

hepsini bitird
i.

ödevlerinin

Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bakarak Yazıyorum 
Aşağıdaki şiiri oku!

Oyun Zamanı
Neredesiniz çocuklar?

Haydi, oyun zamanı!

Hoplayalım, zıplayalım.

Yerimizde durmayalım.

Ayşe, Ömer, Kaya.

Gelin benimle oyuna.

Saklambaç, körebe, seksek,

Hangisini istersek.

Oynayalım sizinle,

Eğlenelim hep birlikte.
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Nasıl yazdım?
     Özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdım.
     Eş görevli sözcüklerin arasına virgül koydum.
     Duygu ifadelerinin sonuna ünlem koydum.

Yan sayfadaki şiiri boş bırakılan yere bakarak yaz!
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Tanımsal Metin/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum



Mır Mır Kediler
    Kediler çok sevimli hayvanlardır. Tüyleri çok yumuşaktır. 
Bıyıkları uzun uzundur. Bıyıklarına dokunulmasından hiç 
hoşlanmazlar. Onları sevmek için başını okşamalısın. Kedileri 
severken mır mır diye ses çıkarırlar. Kediler çoğunlukla uyurlar. 
Yemek yemek için kalkarlar. Yemeklerini yerler yine uyurlar. 
Uyandıklarında oynamayı çok severler. Odanın içinde koşarlar. 
Koltukların üzerinden atlarlar. Bir top atınca peşinden koşarlar.

Metn i  öğretmen inden d in le!

Metn i  Din l iyoru m
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum

1. Kedilerin tüyleri nasıldır? Yaz!

2. Kediler neresine dokunulmasından hoşlanmazlar?

3. Kedileri sevmek istediğimizde ne yapmalıyız? Yaz!

4. Kediler gün içinde çoğunlukla ne yaparlar? Yaz!

5. Kediler uyandıklarında neler yaparlar? Yaz!

6. Yandaki resimde gösterilen kedinin özelliklerini sözcük kutusundan 

seçerek boş bırakılan yerlere yaz! 

benekli

tüylü

bıyıklı

kilolu
yeşil çokuzun

beyaz

 Sözcük Kutusu   

Tanımsal Metin/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine uygun noktalama işaretlerini koy!

  Aşağıdaki kutucuklarda noktalama işaretlerinin özellikleri 
anlatılıyor. Noktalama işaretleri ile özelliklerini eşle!

Akşam yemeğinden sonra kim geldi( )

Lütfen, bana yardım eder misin( ) 

Ah, nerede o eski günler( )

Yarın okulda Türkçe( ) matematik ve müzik dersim var( )

Çabuk buraya gel( ) 

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

 Cümle sonlarına koyulur. 

Soru cümlelerinin sonuna koyulur. 

 Heyecan, sevinç, şaşkınlık, öfke gibi 
duygu ifadelerinin sonuna koyulur.

Eş görevli sözcüklerin, kısa cümlelerin 
arasına koyulur.

?

!

.
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Zıt Anlamlıları Buluyorum 

   Aşağıda resimleri verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını sözcük 
kutusundan bul ve yaz!

Zıt Anlamlı Sözcükler
Anlamları birbirinin 
tersi olan sözcüklerdir. 

Kuru
Sağlık Siya

hYeni

Hastalık  

Eski   

Beyaz   

 Sözcük Kutusu   

Yaş   

Tanımsal Metin/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Koltuktaki kediyi sarıya boya!
Koltuğun üzerine yuvarlak bir yastık çiz!
Koltuğun üzerine çizdiğin yastığı kırmızıya boya!
Koltuğun arkasındaki kediyi sarıya boya!
Koltuktaki kediye bir isim ver, resmin altına yaz! 

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m
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Aşağıdaki şiiri oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
     Soru cümlesinin sonuna soru işareti koydum.
     Cümle sonuna nokta koydum.
     Duygu ifadelerinin sonuna ünlem koydum.

Benim Annem
Annem, annem!

Canım annem.

Annem annem!

Bir tanem.

Beni yürüten, 

Beni büyüten,

Beni seven, 

Sensin benim güzel annem!

Annelerin en güzeli,

Güler yüzlü, altın kalpli,

Tatlı dilli, becerikli. 

Sensin benim güzel annem!

Tanımsal Metin/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Limonata Yapıyorum  

  Yaz günlerinin vazgeçilmez içeceği limonatadır. Limonata 
yapmak çok kolaydır. Limonata yapmak için limon, şeker ve 
suya ihtiyacınız vardır. Bir de limon sıkacağı ve sürahi. 
Limonata yapmak için önce limon sıkacağında limonlar sıkılır. 
Daha sonra sürahiye ılık su konur. Suyun içine şeker konur. 
Su ılık olmalıdır. Yoksa şeker erimez. Daha sonra şeker ile su 
karıştırılır. Son olarak şeker eriyince, içine limon suyu konur. 
Limonatayı buzdolabına koyarsanız iyi olur. Soğuk limonata 
çok güzel olur. 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Limonata yapmak için gerekli olanları işaretle!
  Vişne 
     Tuz 
     Limon
2.   Limonata yapmak için hangi mutfak eşyalarına ihtiyacımız vardır?  

3. Aşağıdaki resimlerde limonata yapmak için gerekli aşamalar 
karışık olarak verilmiştir. Aşamaları sıraya koyarak numaralandır! 

      Şeker
      Su 
      Meyve suyu 

Sıralı Etkinlik Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Limonata Yapıyorum” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Limonata yapmak için limon, şeker ve su gerektiğini 
söyledim. 
Limonata yapmak için mutfak gereci olarak sürahi ve 
limon sıkacağı gerektiğini söyledim.
Limonata yapmak için önce limon sıkacağında limonların 
sıkıldığını söyledim. 
Daha sonra sürahiye ılık su konduğunu söyledim.
Ilık suyun içine şeker konduğunu söyledim.
Sonrasında şeker ile suyun karıştırıldığını söyledim.
Son olarak şeker eriyince, içine limon suyunun konduğunu 
söyledim.
Limonatayı buzdolabına koymamız gerektiğini, soğuk 
limonatanın çok güzel olduğunu söyledim. 

“Limonata Yapıyorum?” isimli metne farklı bir başlık seç!

Limonlu Kek Limonata Nasıl Yapılır?
Meyve Suyu 

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Sürahi

Limonata

Limon 
sıkacağı

   Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş bırakılan 
yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz!

             yapmak için limon, şeker ve suya ihtiyacınız vardır.

Limonata yapmak için ilk olarak limonlar                     

ile sıkılır.

Evdeki sürahi kırıldı, annem de yeni bir                 aldı. 

Sözcükler ile resimlerini eşleştir! Sözcük kutusunu doldur!

Sıralı Etkinlik Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum

Nokta (.)

Tarih yazarken gün, ay ve yıl arasına konur.
Örnekler: 
Adil, 10.02.1983 yılında Ankara’ da doğmuş.
29.10.1923’ te Cumhuriyet ilan edildi.
Bugünün tarihi 17.01.2019, Perşembe.

Saati gösteren sayılar arasına nokta konur. 
Örnekler: 
Sabah saat 09.00’ da okula gidiyorum. 
Film saat 10.00’ da başlayacakmış.
Babam sabah 08.00’ de işe gider.

Sıra bildiren sayılardan sonra konur. 
Örnekler: 
Kitabımın 15. sayfasındayım.
Sınıfta 2. sırada oturuyorum.
Evimiz 5. katta.

130



Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine uygun noktalama işaretini koy!

Tuğçe akşam saat 19( )00 gibi bize gelecek( )
 

Bilgi yarışmasında 4( ) oldum( )

Yaz tatiline 10( )08( )2019 tarihin
de gideceğiz( )

Ayça( ) Serap ve ben saat 14( )
30’ da 

sınava gireceğiz( )

Öğretmenim Türkçe kitabındaki 36( ) sayfayı ö
dev verdi.

Zeynepler 9( ) katta otuyor( )

Babam işten saat 20( )00 gibi geliyor( 
)

Sıralı Etkinlik Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Aşağıdaki cümlelerden, doğru sıralanmış olanları işaretle!

Burada bir kaplumbağa var. 

Bir kaplumbağa burada var.

Kedidir hayvan en sevdiğim. 

En sevdiğim hayvan kedidir.

Annem tarhana çorbası yaptı.

Annem yaptı tarhana çorbası. 

Okula gidiyorum servisiyle okul. 

Okul servisiyle okula gidiyorum.

Oğuz Amca’nın çürük dişi ağrıyor.

Oğuz Amca’nın çürük ağrıyor dişi. 

Cümleleri Düzeltiyorum
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Bakarak Anlatıyorum
  Aşağıdaki resimleri incele! Resimleri verilen sıralı etkinliği 
öğretmenine anlat!

Sıralı Etkinlik Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bakarak Yazıyorum 
Aşağıdaki şiiri oku!

Çiçekler
Her yer mis gibi gül kokar.

Papatya ve sümbüller de var.

Küçük kızlar çiçekten taçlar takar.

Doğanın süsü çiçekler.

Gelincikler kıpkırmızı.

Lale bahçenin yıldızı.

Menekşe gönlümün hırsızı.

Doğanın süsü çiçekler.
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Yan sayfadaki şiiri boş bırakılan yere bakarak yaz!

Nasıl yazdım?
     Cümle sonuna nokta koydum.
     Noktadan sonra büyük harfle başladım.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
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Köpeğimi Yıkıyorum  

  Benim bir köpeğim var. Adı Fişek. Ayda bir kez onu 
yıkıyorum. Önce onu yıkamak için kullanacağım malzemeleri 
hazırlıyorum. Bunlar; köpekler için şampuan, bir havlu ve bir 
de bir leğen ılık su. 
 Köpeğimi yıkamak için onu önce ılık su ile ıslatıyorum. 
Sonra şampuanı elime döküyorum. Şampuanı onun tüylerine 
sürüyorum. Tüylerini şampuan ile köpürtüyorum. Daha sonra 
su dökerek köpükleri akıtıyorum. Son olarak da havlu ile 
kuruluyorum. En son üşümemesi için saç kurutma makinası 
ile tüylerini kurutuyorum. Köpeğim yıkanınca tüyleri çok 
parlak oluyor. 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Çocuğun köpeğinin adı nedir? İşaretle!
  Rüzgar
     Şimşek 
  Fişek 
2. Çocuk köpeğini ne sıklıkta yıkıyor? İşaretle!
     Ayda bir kez yıkıyor.
     Her gün yıkıyor.
     Yılda bir kez yıkıyor.
3. Köpekleri yıkamak için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşaretle!          
 Su, kova ve hortum
     Sabun, lif ve bahçe hortumu
     Şampuan, havlu ve bir leğen ılık su
4. Çocuk köpeğini yıkarken ilk ne yapıyor? İşaretle!  
     Şampuanı köpeğin tüylerine sürüyor.
     Köpeğini yıkamak için bahçeye götürüyor.
     Köpeği ılık su ile ıslatıyor.

5. Çocuk köpeğini yıkarken en son ne yapıyor? İşaretle!
 Köpeğine mama veriyor.
 Saç kurutma makinesi ile tüylerini kuruluyor.
 Köpeğini üşümemesi için battaniye ile sarıyor.

Sıralı Etkinlik Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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6. Köpek yıkamanın aşamalarını anlatan resimlere bak! Bunları 
sıraya koyarak numaralandır ve anlat!
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Köpeğimi Yıkıyorum” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Çocuğun Fişek adındaki köpeğini ayda bir kez yıkadığını 
söyledim.
Köpeğini yıkamak için şampuan, havlu ve ılık su gerektiğini 
söyledim.
Köpeğini ılık su ile ıslattığını söyledim.
Şampuanı köpeğin tüylerine sürerek tüylerini köpürttüğünü 
söyledim.
Daha sonra su dökerek köpükleri akıttığını söyledim.
Son olarak havlu ile köpeğini kuruladığını söyledim.
En son üşümemesi için saç kurutma makinası ile tüylerini 
kuruttuğunu söyledim.
Yıkanınca köpeğin tüylerinin çok parlak olduğunu söyledim.

“Köpeğimi Yıkıyorum” isimli metnin konusu nedir? İşaretle!

Köpek sevgisi Köpeği temizlemek 
Köpek yıkama malzemeleri

Metnin Konusunu Buluyorum

Sıralı Etkinlik Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Sıralı Etkinlik Metni Yazıyorum
  Sen de kendi yıkanmanı sırasıyla anlatan bir metin yaz. 
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Sözcük Öğreniyorum

    Aşağıdaki sözcüklerle resimlerini eşleştir ve sözcük kutusunu 
doldur!

   Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yaz! 
Anneannem eskiden çamaşırları                içinde yıkıyormuş.
Yıkanırken saçımdaki                 gözüme kaçtı.

   Yandaki resimde gösterilen kedinin özelliklerini sözcük 
kutusundan seçerek boş bırakılan yerlere yaz!

köpük

leğen 

renkli

gözlü

tüylü

tasmalı sarı mavikırmızı uzun

 Sözcük Kutusu   

Sıralı Etkinlik Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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    Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine uygun noktalam işaretini koy!

Biz binanın 7( ) katında oturuyor
uz( )

Ahmet 4( ) sınıfa gidiyor( )

Ben 14( )02( )2005 tarihinde do
ğdum( )

Okulumuz saat 12( )30’ da öğle arasına 
giriyor( )

Yaren 1( ) raftaki saksıyı aldı( )

Palyaço gösterisi 11( )10( )2019 ta
rihinde olacakmış( )

Annem akşam 22( )00 gibi uyumamı söylüyor( )

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum
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Öğretmenimin Söylediğini Yazıyorum

Nasıl yazdım?
     Sözcükleri doğru yazdım.
     Sözcükler arasından uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Satır takibi yaparak yazdım.

Türk Bayrağı
Yurdumun her köşesinde, 

Çatıların tepesinde, 

Askerlerin nefesinde, 

Ay ve yıldızlı Türk Bayrağı.

Gökyüzünde dalgalanır.

Herkesin sevgilisi.

Hepimizin biriciği.

Ay ve yıldızlı Türk Bayrağı.

Söylediğimi yaz!

Sıralı Etkinlik Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Ütü Yapıyorum
    Annem her hafta sonu ütü yapar. Bunun için ilk önce temiz 
çamaşırlardan ütülenecek olanları seçer. Sonra bu çamaşırları ütü 
yapacağı odaya getirir. Ütü yapması için gerekli olan malzemeler 
ütü, ütü masası, su ve çamaşır askısıdır. 
   Annem ütü yapmak için ilk önce ütü masasını açar. Sonra 
ütüye su koyar. Sonra ütüyü prize takar. Isınmasını bekler. 
Ütü ısındıktan sonra çamaşırları ütülemeye başlar. Ütülediği 
çamaşırları katlar. Son olarak da ütülediği çamaşırları dolaba 
yerleştirir. Ütülenen çamaşırlar çok düzgün ve güzel görünür.

Metn i  öğretmen inden d in le!

Metn i  Din l iyoru m
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum

1.   Annesi ne zaman ütü yaparmış? İşaretle!

     Cuma günleri

      Hafta sonları 

      Hafta içi her gün

2.   Ütü yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir? Yaz!

3.   Ütü yapmanın aşamalarını sırasıyla kutucuklara yaz! 

 Önce:

 Sonra:

 Daha sonra:

 Daha sonra:

 Daha sonra:

 En son: 

Sıralı Etkinlik Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum
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     Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine uygun noktalama işaretini koy!

Alarm her gün saat 19( )30 da çalıyor
( )

Gömleğimin 3( ) düğmesi kopmuş( )

Arkadaşımla 11( )20’ de buluşacağız( )

Yarıyıl tatili 18( )01( )2019 tarihin
de başlayacaktır.

Uçak saat 14( )30’ da kalkacakmış( )

Ayla tişörtlerini 2( ) çekmeceye koyar( )

Ablam 04( )01( )1981 tarihinde doğdu(
 )

Noktalama İşaretlerini Öğreniyorum
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Ütüyü kahverengiye boya!
Ütü masasının ayaklarını maviye boya!
Ütü masasının üzerine bir mendil çiz!
Duvardaki pencereyi sarıya boya!
Resmin üzerine “Annem ütü yapıyor.” yaz!

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 

Sıralı Etkinlik Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Bakarak Yazıyorum
Aşağıdaki metni oku!

Çocuk Oyunları
Elim sende ve saklambaç.

Ebe geliyor, çabuk geri kaç.

Ona kadar say sonra gözlerini aç.

En güzeli renkli topaç!

İp atla hep sağlıklı kal.

Topun kaçtıysa çabuk al.

Seksek, yakar top, körebe.

Ne eğlencelidir oyunlar!
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Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Satır takibi yaparak yazdım.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Yan sayfadaki metni boş bırakılan yere bakarak yaz!
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Hangisini İçmek İstersiniz?  

 Meyve suyu ve limonata yaz sıcaklarında en fazla 
içtiğimiz içeceklerdir. Bu içeceklerin benzerlik ve farklılıklarını 
öğrenmek ister misiniz?
 Meyve suyu ve limonata bardak ile içilir. Her ikisi de 
soğuk ya da ılık olarak içilebilir. Hem meyve suyu hem de 
limonata meyvelerin suyundan yapılır. Unutmayın! Limon da 
bir meyvedir.
 Meyve suyu ve limonata bazı bakımlardan farklılık 
gösterir. Limonata, meyve suyuna göre daha ekşidir. Çünkü 
limondan yapılır. Meyve suyu yapıldığı meyvelere göre daha 
tatlı olabilir. 
 Çocuklar siz hangisini içmeyi tercih edersiniz? 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Metinde neler karşılaştırılmıştır? İşaretle!  
  Meyve suyu ve limonata 
     İçecekler ve yiyecekler
  Soğuk ve sıcak içecekler
2. Meyve suyu ve limonata ne zaman daha çok içilir? İşaretle!       
 Yazın sıcak havalarda 
  Kışın soğuk havalarda
  Hafta sonlarında
3. Meyve suyu ve limonatanın benzer özelliklerinden biri nedir?       
  İkisi de soğuk içilir. 
     İkisi de ekşidir.
  İkisi de çok tatlıdır.
4. Meyve suyu ve limonata neyden yapılır? İşaretle! 
 Meyve suyundan
     Tuz ve yağdan   
     Çikolata ve undan 

5. Meyve suyu ve limonatanın farklılıkları nelerdir? İşaretle!  
  Limonata ekşi, meyve suyu tatlıdır. 
  Limonata beyaz, meyve suyu kırmızıdır.
  Limonata sulu meyve suyu katıdır. 

Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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6. Bilgi kutularında hangi içecek anlatılmıştır? Yaz! 

Yaz sıcaklarında en fazla 
içtiğimiz içeceklerdendir. 
Buzdolabında saklanır. 
Soğuk içilir. Ekşi bir tadı 
vardır. Limondan yapılır.

Yaz sıcaklarında en fazla 
içtiğimiz içeceklerdendir. 
Soğuk içilir. Buzdolabında 
saklanır. Tatlı bir tadı 
vardır. Meyvelerden yapılır.

   Limonata ve meyve suyunun benzerliklerini ve farklılıklarını 
kutucuklara yaz!

Benzerlikleri Farklılıkları
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Hangisini İçmek İstersiniz?” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Meyve suyu ve limonatanın yaz aylarında en çok içtiğimiz 
içecekler olduğunu söyledim.
Meyve suyu ve limonatanın soğuk içilen içecekler olduğunu 
söyledim.
Her ikisini de içmeden önce buzdolabına koymamız 
gerektiğini söyledim.
Hem meyve suyu hem de limonatanın meyvelerin 
suyundan yapıldığını söyledim.
Limonatanın meyve suyuna göre daha ekşi olduğunu 
söyledim.
Meyve suyunun yapıldığı meyvelere göre daha tatlı 
olabileceğini söyledim.

“Hangisini İçmek İstersiniz?” isimli metne farklı bir başlık seç! 

Limonata ve Meyve Suyu İçeceklerimiz ve Yiyeceklerimiz

Soğuk ve Sıcak İçecekler

Metne Farklı Başlık Buluyorum

Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Sözcük Öğreniyorum

 Aşağıdaki sözcüklerle resimlerini eşleştir ve sözcük 
kutusunu doldur!

   Cümlelerde boş bırakılan yerlere yeni öğrendiğin uygun 
sözcükleri yaz!
Ben hiç limon yiyemem, bana göre limonun tadı çok             . 
Armut, muz, şeftali gibi meyvelerin tadı                 dır.

Tatlı Şekerli yiyecek ve içeceklerin tadıdır.

Limon ve vişne gibi yiyeceklerin tadıdır. 

Özel İsimleri 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.

  Dikkat et! Özel isimlere gelen ekler kesme işaretinden sonra yazılır.

Eksi
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    Aşağıdaki cümleleri oku! Bu cümlelerde özel isimlerin altı çizilidir. 
Özel isimler nasıl yazılmış, dikkatle incele!

Aslı hasta olduğu için okula gidemedi.

Bülent benim en iyi arkadaşım.

Bu tatilde annemle İstanbul’a gideceğiz. 

Boncuk, benim köpeğimin ismidir.

Babam okumam için adı Beyaz Diş olan bir kitap almış.

Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimleri bul ve altını çiz!

Yeni aldığı kedisine Pamuk ismini vermiş.

Tuna çok uslu bir çocuktur.

Ece benim en sevdiğim arkadaşımdır.

Dayımlar Konya’ da oturuyorlar.

Türkiye’nin başkenti Ankara’ dır.

Kuşumun adını Limon koydum.

Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

155



Aşağıdaki cümlelerden, doğru sıralanmış olanları işaretle!

Benim en sevdiğim hayvan balıktır. 

Benim en sevdiğim balıktır hayvan.

Köyünde yokmuş okul dedemin. 

Dedemin köyünde okul yokmuş.

Kardeşime renkli bir çorap aldım. 

Kardeşime çorap aldım renkli bir.

Mert unutmuş evde anahtarını. 

Mert anahtarını evde unutmuş.

Yüzme yarışmasında madalya kazandım. 

Yüzme madalya yarışmasında kazandım.

Cümleleri Düzeltiyorum
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Aşağıdaki metni oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
     Cümle sonlarına nokta koydum.
     Duygu ifadelerinin sonuna ünlem koydum.
     Özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdım.

Odamdaki Sesler
   Süleyman her sabah odasında sesler duyarmış. Her yere 

bakar ama sesin nereden geldiğini anlayamazmış. Bir sabah yine 

aynı sesleri duymuş. Ama bu sefer sesin pencereden geldiğini 

anlamış. Koşarak perdeyi açmış. Ay, bir de ne görsün! Yavru bir 

kuş. Artık sesin geldiği yeri biliyormuş.

Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Kardeşim ve Ben 
     Merhaba benim adım Tuğçe. Kardeşim Cemre benden 
üç yaş küçüktür. Annem bizi birbirimize çok benzetir. İkimizin 
de saçları kahverengidir. İkimizin de saçları uzundur. Annem 
okula giderken saçlarımızı örer. “Benim kızlarımın saçları çok 
güzel.” der. İkimiz de kitap okumayı çok severiz. Okuldan 
gelince önce ev ödevimizi yapar, sonra kitap okuruz. İkimiz de 
annenim pişirdiği ıspanaklı böreği çok severiz.
    Kardeşimle benzemediğimiz özelliklerimiz de vardır. Kardeşim 
gözü kahverengi, benim gözüm yeşildir. Ben bisiklete binmeyi 
severim. Kardeşim ise ip atlamayı sever. Kardeşimle ben 
birbirimizi çok severiz.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Metinde neler karşılaştırılmıştır? İşaretle!

  İki kız kardeş 

     Anne ve kızı

  Baba ve oğlu

2. Tuğçe ve Cemre’nin benzer özelliklerinden biri nedir? İşaretle!      

     İkisinin de saçları kahverengidir.

     İkisinin de okul giysileri aynıdır.

     İkisi de aynı yaştadır.

3. Tuğçe ve Cemre’nin ikisinin birden yapmaktan hoşlandıkları şey 

nedir? İşaretle!        

 Salıncakta sallanmak 

 Parkta gezmek

  Kitap okumak

4.   Tuğçe ve Cemre’nin farklı özelliklerinden biri nedir? İşaretle!

     Tuğçe bisiklete binmeyi, Cemre ip atlamayı sever.

     Cemre basketbol oynamayı, Tuğçe de yüzmeyi sever.

     Cemre makarna yemeyi, Tuğçe patates yemeyi sever.

Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Tuğçe ve Ceren’ in benzerliklerini ve farklılıklarını 
kutucuklara yaz!

Benzerlikleri Farklılıkları

Benzerlik ve Farklılıkları Yazıyorum

  Tuğçe Cemre
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

   “Kardeşim ve Ben” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu doldur!

Cemre’nin Tuğçe’ den 3 yaş küçük olduğunu söyledim.

Tuğçe ve Cemre’nin birbirine çok benzediğini söyledim.

İkisinin de saçlarının kahverengi ve uzun olduğunu 

söyledim. 

İkisinin de kitap okumayı çok sevdiğini söyledim.

İkisinin de ıspanaklı böreği çok sevdiğini söyledim.

Cemre’nin gözlerinin kahverengi, Tuğçe’nin ise yeşil 

olduğunu söyledim. 

Tuğçe’nin bisiklete binmeyi, Cemre’nin ise ip atlamayı çok 

sevdiğini söyledim. 

“Kardeşim ve Ben” isimli metnin konusu nedir? İşaretle!
Kardeş sevgisi Çocukların fiziksel özellikler

İki kız kardeşin benzerlik 
ve farklılıkları

Metnin Konusunu Buluyorum

Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Sözcük Öğreniyorum

 Aşağıdaki resimlerle sözcükleri eşleştir ve sözcük kutusunu 
doldur!

     Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş 
bırakılan yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz!
Öğretmenim evde yapmamız için                   verdi.
Annem bugün peynirli                  yapmış.

Börek

Ödev
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Aşağıdaki cümlelerde geçen özel adları bul ve kutucuklara yaz!

Özel İsimleri Öğreniyorum

  Unutma! Özel isimlerin baş harfi her zaman büyük yazılır. 
Dikkat et! Özel isimlere gelen ekler kesme işaretinden sonra yazılır.

Babası Eren’ i parka götürdü.

Yarın akşam yemeğe Kübra gelecek.

Ayça tavşanına Pamuk ismini koydu.

Bu akşam ailemle birlikte İzmir’e gideceğiz.

Öğretmenim bana “Ömer’ in Çocukluğu” 
adında bir kitap hediye etti.

Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Cümle Oluşturuyorum
Resimlerdeki çocuklar ne yapıyor? Yaz!

Emre

İpek

Sevim

Defne
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Aşağıdaki metni oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
     Noktadan sonra büyük harfle başladım.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdım.

Tuğrul
   Tuğrul teneffüs saati gelince bahçeye çıkmaya karar verdi. 

Ama koridorda koşarken yere düştü. Nöbetçi öğretmen ona 

yardım etti. Tuğrul’u yerden kaldırdı. Koridorda koşmanın yanlış 

olduğunu söyledi. Tuğrul yaptığından pişman oldu. Bir daha 

koşmayacağına söz verdi.

Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Karşılaştırma Metni Yazıyorum
  Sen ile arkadaşını karşılaştıran bir metin yaz!
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Karşılaştırma Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

Cümle Oluşturuyorum
Resimlerdeki hayvanlar ne yapıyor? Yaz!

Kedi

Maymun

At

Ördekler
167



Ayran ve Süt
   Şimdi size iki içeceği tanıtacağım. Bunlar, ayran ve süt. 
Ayran ve sütün birçok benzerlikleri bulunmaktadır. Hem ayran 
hem de süt vücudumuz için yararlıdır. Her ikisi de kemiklerimizi 
güçlendirir. Hem ayran hem de süt beyaz renklidir. Her ikisini 
de bardağa koyarak içeriz. 
 Ayran ve sütün farklılıkları da vardır. Ayrana şeker 
koymayız ama süte şeker koyabiliriz. Ayrana tuz koyabiliriz. 
Genellikle ayranı yemeklerin yanında içeriz ama sütü kahvaltıda 
içeriz. Bazılarımız sütü içmeden önce ısıtır. Ama ayran ısıtılarak 
içilmez. Sütten tatlılar yapılabilir ama ayrandan tatlı yapılmaz. 
   Peki siz hangisini seviyorsunuz? 

Metn i  öğretmen inden d in le!

Metn i  Din l iyoru m
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Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum

1.   Ayran ve sütün benzer özellikleri nelerdir?

2.   Ayran ve sütün farklı özellikleri nelerdir? Yaz!

3.  Sen hangi içeceği daha çok seviyorsun? İşaretle!

SÜT

Karşılaştırma Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum
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    Aşağıdaki elma ağacından özel isimleri bul! Özel isimlerin 
bulunduğu elmaları kırmızı renge boya!

Özel İsimleri Öğreniyorum

kalem

erik

anne

Özge

Ankara

Türkiye

masa

bahçe

okul

Minnoş
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Masanın üzerine bir süt şişesi çiz!
Çizdiğin şişenin üzerine süt yaz!
Çocuğun saçlarını siyaha boya!
Çocuğun elbisesini maviye boya!
Resmin altına adını yaz!

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 

Karşılaştırma Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Bakarak Yazıyorum
Aşağıdaki tekerlemeyi oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bisiklet
Bisiklete bindim.

Uzun yollar gittim.

Bir o yana, bir bu yana.

Ben evimi kaybettim.

Annem beni bekler.

Babam merak eder.

Haydi, canım bisikletim!

Bak bu yol eve gider. 
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Nasıl yazdım?
     Cümle sonlarına nokta koydum.
     Duygu ifadelerinin sonuna ünlem koydum.

Yan sayfadaki tekerlemeyi boş bırakılan yere bakarak yaz!

173
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Sınıf Kuralları
     
    Sınıfta uymamız gereken kuralları öğretmenimiz belirler. 
Bu kuralların neler olduğunu öğrenmek ister misiniz? Sınıf 
kuralları aşağıda sıralanmıştır. 
1. Öğretmen ders anlatırken yerimizde sessiz oturmak.
2. Arkadaşımız konuşurken onu dinlemek.
3. Parmak kaldırarak söz istemek.
4. Öğretmenimizin sözünü dinlemek.
5. Zil çalınca teneffüslerden sınıfa zamanında dönmek.

    Bu kurallara uyarsak hem daha kolay öğreniriz hem de 
sınıfımızda bir düzen olur.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Sınıfta uymamız gereken kuralları kim belirler? İşaretle!

  Müdür

  Öğretmen

  Temizlik görevlisi

2. Sınıf kurallarına uyan öğrencileri bul ve işaretle!            

 

3.   Sınıf kurallarına uyarsak nasıl bir sınıfımız olur? İşaretle!

   Düzenli

  Dağınık 

  Temiz

Listeleme Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Sınıf Kuralları” adlı metni öğretmenine anlat! Metni anlattıktan 
sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” tablosunu 
daireleri boyayarak doldur!

Sınıfta uymamız gereken kuralları öğretmenimizin 
belirlediğini söyledim.
Öğretmen ders anlatırken yerimizde sessiz olarak 
oturmamız gerektiğini söyledim.
Arkadaşımız konuşurken onu dinlememiz gerektiğini 
söyledim.
Parmak kaldırarak söz istememiz gerektiğini söyledim.
Öğretmenin verdiği yönergelere uymamız gerektiğini 
söyledim. 
Teneffüslerden sonra zil çalınca sınıfa zamanında 
dönmemiz gerektiğini söyledim.
Bu kurallara uyarsak hem daha kolay öğreneceğimizi hem 
de sınıfımızda bir düzen olacağını söyledim.

“Sınıf Kuralları” isimli metne farklı bir başlık seç!

Uymamız Gereken Kurallar Okula Gidiyorum
Sınıf Temizliği

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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 Aşağıdaki cümleleri oku. Bu cümlelerde cins isimlerinin altı 
çizilidir. Cins isimler nasıl yazılmış, dikkatle incele!

    Aynı türden birçok varlığın ortak olan ismine “cins isim” denir. 
Kedi, köpek, inek, tavuk gibi hayvan adları; masa, sıra, kanepe, koltuk 
gibi eşya adları;  biber, patlıcan, elma gibi meyve sebze adları cins 
isimlere örnektir.

   Dikkat! Cins isimlerin baş harfi sadece cümle başında büyük 
yazılır. Cümlenin ortasında veya sonunda ise küçük harfle yazılır.

Cins İsimleri Öğreniyorum

Ahmet iki tane mavi top aldım.

Bugün annem ile sinemaya gideceğiz.

En sevdiğim meyve elmadır.

Kendime yeşil bir çanta aldım.

Atatürk bahçesindeki ağaç kocaman oldu. 

Kafesteki kuş kaçmış.

Listeleme Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Kardeşim ve ben bahçede top oynadık.

Bugün pazardan ıspanak aldık.

İstanbul otobüsündeki çocuk sürekli ağlad
ı.

Kalemimi Çağatay’a ödünç verdim.

Hülya ödevini bilgisayarda yaptı.

Her sabah bir bardak süt içerim.

Dolaptaki patatesleri getirir misin?

Aşağıdaki cümlelerde geçen cins isimleri bul ve altını çiz!
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Aşağıdaki cümlelerde geçen cins isimleri bul ve altını çiz!
Aşağıdaki cümlelerden, doğru sıralanmış olanları işaretle!

Cümleleri Düzeltiyorum

Kitap resmi)

. (Öğretmen resmi)

(Ellerin yıkanması 
resmi)

(yazı yazan çocuk 
resmi)    

Kitabın okudum üç sayfasını. 

Kitabın üç sayfasını okudum.

Ben öğretmenimi seviyorum çok. 

Ben öğretmenimi çok seviyorum.

Ellerimi önce yıkarım yemekten. 

Yemekten önce ellerimi yıkarım.

Gamze yazı yazıyor çok güzel.                                               

Gamze çok güzel yazı yazıyor.

Bugün parkta bisiklete bindim.                                           

Bisiklete bindim parkta bugün.

Listeleme Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Dikkatli Okuyorum

Aşağıdaki cümlelerde bahsedilen varlığı bul ve yuvarlak içine al!

Mavi benekli kelebek uçuyordu.

Tabakta iki tane köfte ve bir 
sürü patates kızartması vardı.

Annem vazoyu kırdığım için 
çok kızdı.

Esra ponponlu kırmızı beresini 
okulda unutmuş.
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Aşağıdaki cümlelerde bahsedilen varlığı bul ve yuvarlak içine al! Aşağıdaki metni oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum 

Nasıl yazdım?
     Cümle sonlarına nokta koydum.
     Noktadan sonra cümleye büyük harfle başladım.
     Özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdım.

Su Çiçeği
 Enes sabahleyin yataktan kalktı. Elini yüzünü yıkamaya gitti. 

Aynaya baktığında çok şaşırdı ve korktu. Yüzünde, kollarında 

kırmızı renkte noktalar vardı. Koşarak annesinin yanına gitti. 

Annesi Enes’ i görünce durumu anlamıştı. Enes galiba su çiçeği 

olmuştu. Onu hemen doktora götürdü.

Listeleme Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Evcil Hayvan Bakımı
     
    Birçok insan evde kedi ya da köpek beslemeyi sever. Onlar 
insanların arkadaşıdır. Ancak onların bakımı çok önemlidir. 
Evde hayvan besliyorsak;
1. Yemeğini ve suyunu vermeliyiz.
2. Aşılarını yaptırmalıyız.
3. Temizliğine dikkat etmeliyiz.
4. Onları sevmeli ve ilgilenmeliyiz.
Onlara iyi bakmazsak sağlıkları bozulabilir. 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Birçok insan evde hangi hayvanları beslemeyi sever? İşaretle!  

 Kuzu, tavşan

  Kedi, köpek

  Kaplumbağa, kuş

2. Evde hayvan beslerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? 

İşaretle!

     Onların yemeğini ve suyunu vermeye dikkat etmeliyiz.

     Onlara bol peynir vermeye süt içirmeye dikkat etmeliyiz.   

     Onlara bizim yediğimiz yiyeceklerden vermeye dikkat etmeliyiz.

3. Evde hayvan beslerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? 

İşaretle!

     Aşılarını yaptırmaya dikkat etmeliyiz.

     Onları düzenli gezdirmeye dikkat etmeliyiz.

     Onları bahçeye çıkarmaya dikkat etmeliyiz.

4. Evimizdeki hayvanlara iyi bakmazsak ne olur? İşaretle!

     Evden kaçarlar.

     Sağlıkları bozulur.

     Bize küserler.

Listeleme Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Evcil Hayvan Bakımı” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Birçok insanın evde kedi ya da köpek beslemeyi sevdiğini 

söyledim.

Kedi ve köpeklerin bizim arkadaşımız olduklarını söyledim.

Yemeğini ve suyunu vermemiz gerektiğini söyledim.

Aşılarını yaptırmamız gerektiğini söyledim.

Temizliğine dikkat etmemiz gerektiğini söyledim.

Onları sevmemiz ve ilgilenmemiz gerektiğini söyledim.

Onlara iyi bakmazsak sağlıklarının bozulabileceğini söyledim.

“Evcil Hayvan Bakımı” isimli metnin konusu nedir? İşaretle!

Kedi ve köpeklerin bakımı Hayvan sevgisi
Canlıları korumak 

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Vücudun iyi durumda 
olmasıdır.

Belli bir hastalıktan korunmak 
için vücuda yapılan iğnedir. 

sağlık

evcil 
hayvan

aşı

Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş bırakılan 
yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz!

Evimizde kedi, köpek gibi                    hayvanlar besleyebiliriz.

Evde beslediğimiz hayvanlara düzenli olarak              yaptırmalıyız.

Hasta olduğumuzda anlarız:               her şeyden önemlidir.

Aşağıdaki sözcüklerle anlamlarını eşleştir ve sözcük kutusuna 
doldur!

Evde beslenen, 
insanlarla bir arada 

yaşayabilen hayvanlara 
denir.

Listeleme Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Listeleme Metni Yazıyorum
Arkadaşlarınla iyi geçinmek için yapacaklarını listeleyen 
bir metin yaz!
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Cümlelerde geçen cins isimleri bul ve altını çiz!

Cümlelerde geçen özel isimleri kırmızıya, cins isimleri yeşile 
boya! 

Cins İsimleri Öğreniyorum

Ablam bana İstanbul’ dan bir atkı getirmiş.

Kuşum Bonbon’a yeni bir kafes yaptık.

Bu evde Ömer amcalar yaşıyor.

Yeni doğan kardeşime Tarık adını koyduk.

Pınar yemekhanede kayıp düşmüş.

Küçükken ağaca tırmanırdı.

Çantasına koyduğu tokalar yere döküldü.

Aslı kolyesini kaybetti. 

Sokakta yaşayan kuşlara yem verdim.

Arkadaşıma güzel bir kolye aldım.

Listeleme Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Dikkatli Okuyorum
 Çocukların verdiği bilgilere göre şapkaların kime ait olduğunu 
bul! Örnekteki gibi yaz!

Ayla: Benim şapkam turuncu.

Ahmet: Sarı yıldızlı şapka benim.

Baran: Yeşil şapkamın üzerinde mavi noktalar var.

Esra: Pembe kalpli şapka benim.

Gül: Mor çiçekli şapka benim.

Yusuf: Tüylü olan şapkayı yeni aldım. 
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Söylediğimi yaz!

Öğretmenimin Söylediğini Yazıyorum

Nasıl yazdım?
     Sözcükleri doğru yazdım.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Harfler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Cümleye büyük harfle başladım.

Dişler
Her sabah uyanınca, 

Koşarım lavaboya.

Bir aşağı, bir yukarı, 

Fırçalarım dişlerimi.

Dişlerimize iyi bakalım,

Sabah akşam fırçalayalım.

Mikroplarla savaşalım.

Onları koruyalım. 

Listeleme Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Diş Çürümesi
   Diş çürükleri en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. 
Acaba dişimiz neden çürür? Diş çürümesini önlemek için;
     1. Dişlerimizi yemeklerden sonra düzenli olarak 
fırçalamalıyız.
    2. Gazlı içecekleri ve şekerli yiyecekleri fazla tüketmemeliyiz.
   3. Diş doktoruna 6 ayda bir giderek dişlerimizi kontrol 
ettirmeliyiz. 
  Sonuç olarak diş çürüklerine karşı önlem alırsak güzel ve 
sağlıklı dişlerimiz olur. 

Metn i  öğretmen inden d in le!

Metn i  Din l iyoru m
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1.    Diş çürümesini önlemek için neler yapmalıyız? Yaz!

2.    Diş çürüklerine karşı önlem alırsak nasıl dişlerimiz olur? Yaz!

3.    Sen dişlerini ne sıklıkta fırçalıyorsun? İşaretle!

  Günde üç kere yemeklerden sonra

      Haftada bir kez

      Haftada üç kere, banyo yaparken

1

2

3

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum

Listeleme Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Aşağıdaki elma ağacından cins isimleri bul! Cins isimlerin 
bulunduğu elmaları kırmızı renge boya!

Cins İsimleri Öğreniyorum

papatya

sıra

anne

masa

Ankara

Ayşe

tavuk

karabaş

tencere

armut
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Büyük kuşu maviye boya!
Bulutların yanına güneş çiz!
Kaydıraktan kayan kızın saçını sarıya boya!
Köpeğin yanındaki çocuğun eline top çiz! 

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 

Listeleme Metni/Dinliyorum ve Anlıyorum
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Bakarak Yazıyorum
Aşağıdaki tekerlemeyi oku!

Dişlerim
Ön dişler, 

Arka dişler.

Hepsi otuz iki eder.

Çok soğuk, çok sıcak,

Dişleri hasta eder.

Hele çikolata, şeker,

Dişleri hemen döker. 
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Nasıl yazdım?
     Cümle sonlarına nokta koydum.
     Eş görevli sözcüklerin arasına virgül koydum.
     Harfler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Yan sayfadaki tekerlemeyi boş bırakılan yere bakarak yaz!
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Neden Şişmanlarız?
     
 Şişmanlık vücudumuzdaki yağ fazlalığı ile oluşur. 
Şişmanlamanın birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden biri yağlı 
ve unlu yiyeceklerdir. Cips, kurabiye, pasta gibi yiyecekler 
vücudumuzun yağlanmasına neden olur. Hareketsizlik de 
şişmanlığın bir nedenidir. 
  Şişmanlarsak sağlığımız bozulabilir. Bacaklarımız ağır 
vücudumuzu taşımak zorunda kaldığı için çabuk yorulabiliriz. 
Bu nedenle şişmanlamamak için yediklerimize dikkat etmeliyiz. 
Yediğimiz yiyeceklerin yağa dönüşmemesi için spor yapmalıyız.

196



Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Aşağıdakilerden hangisi şişmanlığın nedenlerindendir? 

2. Aşağıdakilerden hangisi şişmanlamamıza neden olan yiyeceklerden 

değildir? İşaretle!     

 

3. Aşağıdakilerden hangisi şişmanlığın nedenlerinden değildir? İşaretle!      

  

4. Aşağıdakilerden hangisi şişmanlığın sonuçlarından değildir?

Neden-Sonuç Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Neden Şişmanlarız?” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Şişmanlığın vücudumuzdaki yağ fazlalığı ile oluştuğunu 
söyledim.
Şişmanlığın nedenlerinden birinin yağlı ve unlu yiyecekler 
yememiz olduğunu söyledim.
Cips, kurabiye, pasta gibi yiyecekler vücudumuzun 
yağlanmasına neden olduğunu söyledim.
Hareketsizliğin de şişmanlığın bir nedeni olduğunu söyledim.
Şişmanlarsak sağlığımız bozulabileceğini söyledim. 
Şişmanlarsak bacaklarımız ağır vücudumuzu taşımak 
zorunda kaldığı için çabuk yorulabileceğimizi söyledim.
Bu nedenle şişmanlamak için yediklerimize dikkat etmemiz 
gerektiğini söyledim.
Yediğimiz yiyeceklerin yağa dönüşmemesi için spor 
yapmamız gerektiğini söyledim.

“Neden Şişmanlarız?” isimli metne farklı bir başlık seç!

Sağlıklı Olmak Temizliğin Önemi 
Şişmanlığın Nedenleri 

Metne Farklı Başlık Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

spor

hareketsizlik

şişmanlık

vücut

Aşağıdaki sözcüklerle resimlerini eşleştir ve sözcük kutusunu 
doldur!

Neden-Sonuç Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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   Varlıkların biçimini, rengini, sayısını ve durumunu bildiren 

sözcüklere “sıfat” denir. Sıfatlar tek başına sıfat olamazlar. Sözcüğün 

sıfat olabilesi için ismin önüne isim gelmesi gerekir. 

Aşağıdaki cümleleri oku. Bu cümlelerde sıfatların altı çizilidir. 
Dikkatle incele!

Sıfatları Öğreniyorum

Soğuk su içmemelisin.                                                               

Anneme kırmızı gül aldım.                                               

Otobüste yaşlı insanlara yer vermeliyiz.                 

Bahçemizde dört kedi var.

Ahmet yeni araba almış.

Kahvaltıda beyaz peynir yedim. 
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     Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları bul ve altını çiz!

Öğretmenimiz çalışkan öğrencilere ödül verdi.

Annem bozulmuş yemekleri çöpe döktü.

Konya’ya hızlı trenle gideceğim.

Evin önündeki kurumuş yaprakları süpürdüm.

Okul için mavi önlük aldık.

Tuna’nın iki bilgisayarı varmış.

Hepimize pastadan ikişer dilim düştü.

Herkes onar sayfa yazı yazacak. 

Neden-Sonuç Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

201



Aşağıdaki cümleleri düzelterek tekrar yaz!

çalışmıyor babam cumartesi günü.

giydim yeni kazağımı.

seyrettim çok sevdiğim filmi.

suladık çiçekleri babamla.

bu öğreniyorum yıl okumayı.                                                 

Cümleleri Düzeltiyorum
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Aşağıdaki resimleri incele! Resimleri verilen olayın nedenlerini 
ve sonuçlarını öğretmenine anlat!

Bakarak Anlatıyorum

Neden-Sonuç Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bakarak Yazıyorum
Aşağıdaki metni oku!

Hasta Olan Ferhat
   Ferhat soğuk havalarda dışarıda oynadığı için hasta oldu. 

Hasta olduğu için Kerem’ in doğum günü partisine gidemedi. 

Ferhat’ın annesi ona dinlenmesini söyledi. Ferhat’a güzel bir 

çorba yaptı. Yemekten sonra ilaçlarını içirdi. Ferhat doğum 

günü partisine gidemediği için çok üzgündü. 
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Nasıl yazdım?
     Özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdım.
     Özel isme gelen ekleri kesme işareti ile ayrı yazdım.
     Noktadan sonra cümleye büyük harfle başladım.

Neden-Sonuç Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum

Yan sayfadaki metni boş bırakılan yere bakarak yaz!
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Ödev Zamanı
     
 Ödeviniz için yeterli zaman ayırmazsanız ödeviniz yarım 
kalabilir. Örneğin, yatmadan önce ödev yapmaya başlarsanız 
uykunuz gelir. Ödeviniz bitmeyebilir. Ödev yaparken başka 
şeylerle uğraşırsanız da ödeviniz bitmeyebilir. Örneğin, ödev 
yaparken televizyon izlerseniz, ödev yapmak uzun zaman 
alabilir. Ödeviniz bitmeyebilir.
 Ödevinizi bitirmezseniz öğrendiğimiz şeyleri unutabilirsiniz. 
Öğretmeninizin verdiği görevi yerine getiremezsiniz. Bu 
nedenle ödev zamanı belirlemeli ve ödevinizi bitirene kadar 
çalışmalısınız. 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1. Ödeviniz için yeterli zaman ayırmazsanız ne olur? İşaretle!     

     Ödevinizi hızlı yaparsınız.

     Ödeviniz güzel olabilir. 

  Ödeviniz yarım kalabilir. 

2. Aşağıdakilerden hangisi ödevinizin bitmemesinin nedenlerinden 

değildir? İşaretle!     

     Ödevinizi yapmaya geç saatlerde başlamanız.

     Ödev yaparken başka şeylerle uğraşmanız. 

     Okuldan gelince ödevinizi yapmanız.

3. Ödevinizi bitirmezseniz                         . Cümlesindeki 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İşaretle!     

     Öğrendiğiniz şeyleri unutabilirsiniz.

     Arkadaşlarınız size kızabilir.

     Öğretmeniniz sizi müdüre götürebilir.

4. Ödev yaparken televizyon izlememizin sonucunda hangisi olamaz?     

     Ödev yapmamız uzun zaman alabilir.

     Ödevimiz daha hızlı bitebilir.

     Ödevimiz yarım kalabilir.  

Neden-Sonuç Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Ödev Zamanı” adlı metni öğretmenine anlat! Metni anlattıktan 
sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” tablosunu 
daireleri boyayarak doldur!

Ödevimiz için yeterli zaman ayırmazsak, ödevimizin yarım 

kalabileceğini söyledim.

Yatmadan önce ödev yapmaya başlarsak uykumuz gelip 

ödevimizin bitmeyebileceğini söyledim.

Yatmadan önce ödev yapmaya başlarsak uykumuz geldiği 

için ödev yapmamızın uzun zaman alabileceğini söyledim. 

Ödevimizi bitirmezsek öğrendiğimiz şeyleri unutabileceğimizi 

söyledim.

Ödev zamanı belirleyip ödevimizi bitirene kadar çalışmamız 

gerektiğini söyledim.  

“Ödev Zamanı” isimli metnin konusu nedir? İşaretle!

Ödevlerimizi zamanında bitirmek Ders çalışmak
Çalışkan olmak  

Metnin Konusunu Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

Bir iş için ayrılmış saattir.

Aklında kalmamak, hatırlamamak. 

Bir kişiden yapması beklenen iştir. 

zaman

unutmak

görev

  Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yaz!

Ödevlerimi                        yapıyorum.

Öğretmenimin verdiği                       yerine getirdim.

Ödevimizi bitirmezsek öğrendiğimiz şeyleri                

Ödev yaparken başka şeylerle

Ödevlerimiz için bir zaman

   Aşağıdaki sözcüklerle anlamlarını eşleştir ve sözcük kutusunu doldur!

zamanında 

belirlemeliyizugrasmamalıyız
unutabiliriz

görevi 

Neden-Sonuç Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları bul ve altını çiz!

Aşağıda verilen varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri 
boşluklara yaz!

Evimizin önündeki büyük ayva ağacına tırmandım. 

Kendisine yeni çanta aldı.

Kızın uzun saçları var.

Yaşlı adam torbaları taşırken zorlanıyordu.

Beş adım ileri gitti.

tokayeni teyze

öğrenci elbise

araba çocuk

çiçekler kutu

ağaç kardan adam

Sıfatları Öğreniyorum
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Annemle birlikte kardeşim oyun                          . 

Arkadaşım                  çok sever.

Babam her akşam                  okur.

Bahçeyi sularken                boşa harcamamalıyız.  

Yağmurda ıslanmamak için                       yanına aldı. 

Cümle Tamamlıyorum
    Aşağıdaki eksik cümleleri uygun sözcüklerle tamamla!

oynarım

dondurmayı

gazetede

suyu

şemsiyesini

oynadık

dondurmada

gazeteden

su

şemsiyesine

oynadılar

dondurmadan

gazete

sudan

şemsiyesinden

Neden-Sonuç Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bakarak Yazıyorum
Aşağıdaki şiiri oku!

      Ödev
Öğretmenler verir her gün,

Öğrencileri için gereklidir.

Sadece öğrenmek yetmez.

Mutlaka tekrar gereklidir.

Eve gelince yaparlar.

Sonra aferin alırlar.

Zamanında yapmazlarsa,

Öğrendiklerini unuturlar.
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Nasıl yazdım?
     Cümle sonuna nokta koydum.
     Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.
     Harfler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Yan sayfadaki şiiri boş bırakılan yere bakarak yaz!
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Dağınıklık
   Kütüphanede bir çorap var. Giysi dolabında da bir kalem var. 

Bunlar kimin? Bu sorular size soruluyorsa siz dağınık bir insansınız. 

     Her eşyanın bir yeri vardır. Aldığınız eşyayı yerine koymazsanız 

dağınıklık olur. Ayrıca eşyalarınız için yer ayırmamak da dağınıklığa 

neden olur. Örneğin, kalemi, silgiyi kalemliğe; giysileri dolaba koymalıyız.

   Dağınıklığın sonucu olarak eşyalarımızı bulamayız. Onları ararken 

zaman kaybederiz. Evimiz de düzenli ve temiz görünmez. Bu nedenle 

düzenli olmalıyız. 

Metn i  öğretmen inden d in le!

Metn i  Din l iyoru m
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1.   Dağınıklığın nedenleri nelerdir? Yaz!

2.   Dağınıklığın sonuçları nelerdir?

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum

Neden-Sonuç Metni/Dinliyorum ve Anlatıyorum
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Sıfatları Öğreniyorum

Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları bul ve altını çiz!

Üzgün adam yolda yürüyor.

Annem bana kırmızı etek almış.

Bozuk saati çöpe attım.

Fırından iki ekmek aldım.

Yavru ördek gölde yüzüyor. 

 Aşağıda verilen varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri 
boşluklara yaz!

biber limon

elma cam

teyze çay

kırık sıcakacı kırmızıyaslı eksi
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Vazonun içine çiçekler çiz!
Ocaktaki tencereyi kırmızıya boya!
Fırını sarıya boya!
Çaydanlığın yanına bardak çiz! 

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 

Neden-Sonuç Metni/Dinliyorum ve Anlatıyorum
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Alışverişe çıkmam gerek çünkü                           . 

Terliyken soğuk su içtiğim için                            . 

Okula gitmedim çünkü                                  . 

Bugün ders çalıştım çünkü                               . 

Seni özlediğim için                                       . 

Yağmur yağdığı için                                     . 

Kalemim kaybolduğu için                                 . 

Cümle Tamamlıyorum
    Aşağıdaki eksik cümleleri uygun sözcüklerle tamamla!
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Söylediklerimi yaz!

Öğretmenimin Söylediğini Yazıyorum

Nasıl yazdım?
     Sözcükleri doğru yazdım.
     Özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdım.
     Özel isme gelen ekleri kesme işareti ile ayrı yazdım.
     Noktadan sonra cümleye büyük harfle başladım.

Azra
 Benim adım Azra. Birinci sınıfa gidiyorum. Artık okuma 

yazmayı biliyorum. Eskiden sadece kitapların resmine bakıyordum. 

Ama şimdi hepsini okuyabiliyorum. Arkadaşım Selim bana kitap 

hediye etti. Selim’ in hediye ettiği kitabı çok beğendim. Okumayı 

öğrendiğim için çok mutluyum.
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Evde Hayvan Besleme     
 Evde beslediğimiz hayvanlar kedi, köpek, kuş ve balıktır. 
Bu hayvanların bakımını iyi yapmazsak ölebilirler ya da 
hastalanabilirler. 
 Evde beslediğimiz hayvanların ölmesinin ya da 
hastalanmasının nedenleri vardır. Onların ölmesinin ya da 
hastalanmasının bir nedeni temizliğine dikkat etmememizdir. 
Ayrıca onları iyi beslemezsek de sağlıkları bozulabilir.
 Evde beslediğimiz hayvanların yaşadıkları yerleri ya da 
kendilerini temizlemeliyiz. Örneğin, kuş besliyorsak kafesini, balık 
besliyorsak akvaryumu temizlemeliyiz. Kedilerin tuvaletlerini 
yapmaları için ayırdığımız yeri temizlemeliyiz. Köpek besliyorsak 
onları hafta bir yıkamalıyız. Onlara ne çok ne de az mama 
vermeliyiz. Özellikle balık ve kuşlarımıza çok yem vermemeliyiz. 
Bunları yaparsak evde beslediğimiz hayvanlar sağlıklı olur. 
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum

1.   Aşağıdakilerden hangisi evde beslediğimiz hayvanlardan değildir?
 İşaretle!

2. Aşağıdakilerden hangisi evde beslediğimiz hayvanların 

hastalanmasına ya da ölmesine neden olur? İşaretle!  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi evde beslediğimiz hayvanların hastalanmaması 

için yapmamız gerekenlerdendir? İşaretle!  

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Evde Hayvan Besleme” adlı metni öğretmenine anlat! Metni 
anlattıktan sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” 
tablosunu daireleri boyayarak doldur!

Evde beslediğimiz hayvanların bakımını iyi yapmazsak 
ölebileceklerini ya da hastalanabileceklerini söyledim. 
Onları iyi beslemezsek sağlıklarının bozulabileceğini söyledim. 
Evde beslediğimiz hayvanların yaşadıkları yerleri ya da 
kendilerini temizlememiz gerektiğini söyledim.
Kuş besliyorsak kafesini, balık besliyorsak akvaryumu, kedi 
besliyorsak tuvaletlerini yapmaları için ayırdığımız yeri 
temizlememiz gerektiğini söyledim. 
Köpek besliyorsak onları haftada bir yıkamamız gerektiğini 
söyledim. 
Hayvanlara ne az ne çok yem vermemiz gerektiğini söyledim.
Bunları yaparsak evde beslediğimiz hayvanların sağlıklı 
olacağını söyledim.

“Evde Hayvan Besleme” isimli metne farklı bir başlık seç!

Evcil Hayvanların Bakımı  Vahşi Hayvanlar
Küçük Balık

Metne Farklı Başlık Buluyorum

222



Sözcük Öğreniyorum

akvaryum

Yem 

kafes

Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş bırakılan 
yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz!

Balıkları beslemek için kullanılan cam su kaplarına              denir.

Kuşları beslemek için kullanılan aralıklı çubuklarla yapılan yuvaya 

                    denir.

Kış aylarında sokakta yaşayan kuşlara                    vermeliyiz.

Aşağıdaki sözcüklerle resimlerini eşleştir! Sözcük kutusunu 
doldur!

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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    Sayıca tek bir varlığı bildiren isimlere “tekil isim” denir. 

Sayıca birden fazla varlığı bildiren isimlere çoğul isimler denir. 

 Unutma! Tekil isimlere “-ler, -lar” eki getirilerek “çoğul isim” 

yapılır. Örneğin; kalem tekil bir isimdir. Ama “ler” eki aldığında 

(kalemler) çoğul isim olur.

Aşağıdaki cümleleri oku! Bu cümlelerde tekil isimlerin altı 
kırmızı ile çoğul isimlerin altı yeşil ile çizilidir. Dikkatle incele!

Tekil ve Çoğul İsimleri Öğreniyorum

Kitaplar yere düştü.

İnek bize süt verir.

Okula öğrenciler için palyaço geldi.

Dolaptaki ekmekler bayatlamış.

Masadaki bardak yere düştü.

Yolcular son durakta indi.

Bahçede kedi var.

Kardeşime bisiklet almaya gittik.
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     Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri kırmızı ile çoğul 
isimleri yeşil ile daire içine al! 

Yeni bir çanta satın aldım. 

Masadaki yemeklerden hiç yiyememişti.

Defterler renk renk masada duruyordu.

Ağaçtan bir elma düştü.

Çantasında bir tane defter vardı.

İnekler çayırda geziyordu.

Evin her yerinde böcekler vardı.

Pazardaki domatesler çürük çıktı.

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Aşağıdaki cümleleri düzelterek tekrar yaz!

Ali yatmadan okur kitap.

Sürüyor Mustafa araba.

temizledi Orhan Ayakkabılarını.

Kedimiz Maviş’e verdim süt.

Kedimiz Maviş’e verdim süt.                                           

Cümleleri Düzeltiyorum
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Aşağıdaki resimleri incele! Resimleri verilen olayları 
öğretmenine anlat!

Bakarak Anlatıyorum

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bakarak Yazıyorum

Beslenme Çantası
 Okulda beslenme saatiydi. Büşra beslenme çantasını evde 

unutmuştu. Üzgün bir şekilde oturuyordu. Arkadaşı Büşra’nın 

beslenmesinin olmadığını gördü. Hemen tostunu onunla paylaştı. 

Büşra çok mutlu oldu. 

Aşağıdaki metni oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!
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Nasıl yazdım?
     Özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdım.
     Özel isme gelen ekleri kesme işareti ile ayrı yazdım.
 Satır sonuna sığmayan sözcükler için kesme işareti kullandım.

Büşra beslenme çantasını unuttuğunda neler hissetti? Yaz!

Büşra arkadaşı tostunu onunla paylaşınca neler hissetti? Yaz!
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Zehirlenme     
 Zehirlenme önemli bir sağlık sorunudur. Yediklerimiz ve 
içtiklerimiz zehirlenmemize neden olabilir. Zehirlenirsek kusarız, 
ateşimiz çıkar ya da ishal olabiliriz.
 Zehirlenmemizin nedeni bozuk yiyecek ve içeceklerdir. 
Meyveleri ve sebzeleri yıkamadan yemek de zehirlenmeye 
neden olabilir.
 Zehirlenmeyi önlemek için yiyecek ve içecekleri 
buzdolabında saklamalıyız. Uzun süre beklemiş yiyecek ve 
içecekleri tüketmemeliyiz. Besinleri alırken son kullanma tarihine 
bakmalıyız. Dışarda yemek yiyeceksek sağlıklı ve temiz olmasına 
dikkat etmeliyiz. Meyveleri ve sebzeleri iyi yıkamalıyız. Bunlara 
uyarsak zehirlenmeden kurtuluruz.
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Okudum, Anladım, Cevaplıyorum
1. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmemizin nedenlerinden değildir? 
İşaretle!
 Yediğimiz yiyecekler
     İçtiğimiz içecekler 
  Giydiğimiz kıyafetler 
2. Zehirlendiğimizde ne olur? İşaretle!
     Kusarız, ateşimiz çıkar ya da ishal olabiliriz.
     Karnımız acıkır, kilo alırız.
     Kollarımız ve bacaklarımız ağrır.
3. Zehirlenmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
İşaretle!
     Yiyecek ve içecekleri buzdolabında saklanmalıdır.
     Yiyecek ve içecekler soyularak yenmelidir.
     Yiyecek ve içecekler balkona konmalıdır.
4. Aşağıdakilerden hangilerini zehirlenmeyi önlemek için yapmamız 
gerekir? İşaretle!
 Meyve ve sebzeleri kaynatmalıyız.
 Yiyecek ve içecekleri tuzlamalıyız.
 Yiyecek ve içecekleri buzdolabında saklamalıyız.  
 Besinleri alırken son kullanma tarihine bakmalıyız.
 Dışarda yediğimiz yiyeceklerin sağlıklı ve temiz olmasına dikkat   
etmeliyiz.

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Okuduğumu Anlatıyorum

Nasıl Anlattım ?

  “Zehirlenme” adlı metni öğretmenine anlat! Metni anlattıktan 
sonra öğretmeninle birlikte boyayarak “Nasıl Anlattım?” tablosunu 
daireleri boyayarak doldur!

Yediklerimiz ve içtiklerimizin zehirlenmemize neden olabileceğini 
söyledim. 
Zehirlenirsek kusabileceğimizi, ateşimizin çıkabileceğini ya da 
ishal olabileceğimizi söyledim.
Zehirlenmeyi önlemek için yiyecek ve içecekleri buzdolabında 
saklamamız gerektiğini söyledim. 
Uzun süre beklemiş yiyecek ve içecekleri tüketmememiz 
gerektiğini söyledim.
Besinleri alırken son kullanma tarihine bakmamız gerektiğini 
söyledim.  
Dışarda yemek yiyeceksek sağlıklı ve temiz olmasına dikkat 
etmemiz gerektiğini söyledim.
Meyveleri ve sebzeleri iyi yıkamamı gerektiğini söyledim.
Bunlara uyarsak zehirlenmeden kurtulacağımızı söyledim.

“Zehirleme” isimli metnin konusu nedir? İşaretle!

Zehirlenmek Temizlik ve sağlık
Düzenli olmak 

Metnin Konusunu Buluyorum
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Sözcük Öğreniyorum

besin

tüketmek 

 zehirlenme

Aşağıda bazı cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde boş bırakılan 
yerlere yeni öğrendiğin sözcüklerden uygun olanını yaz!

Gerektiği kadar               tüketmeye dikkat etmeliyiz.

              çok tehlikeli bir durumdur, hemen doktora gitmeliyiz.

Uzun süre beklemiş yiyecek ve içecekleri              bizi hasta eder.

Aşağıdaki sözcüklerle resimlerini eşleştir! Sözcük kutusunu 
doldur!

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Problem Çözüm Metni Yazıyorum
Okula geç kalma probleminin nedenleri ve çözümlerini 
anlatan bir metin yaz!
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Aşağıdaki kutularda yazılı olan sözcükleri uygun eve yerleştir!

Tekil ve Çoğul İsimleri Öğreniyorum

aslanlar

masa sorular oyun

elma

gül

kitaplar çiçekler

dolaplar

Tekil Evi Çoğul Evi

kasık

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Bakarak Yazıyorum
Aşağıdaki metni oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Çürük Diş
 Utku her gün bir sürü şeker yerdi. Annesi ona şeker yerse 

dişlerinin çürüyeceğini söylerdi. Ama Utku annesini dinlemezdi. 

 Bir akşam Utku’nun dişi ağrımaya başladı. Annesi onu 

doktora götürdü. Doktor Utku’nun çürük dişini tedavi etti.
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Nasıl yazdım?
     Özel isimlerin baş harfini büyük harfle yazdım.
     Özel isme gelen ekleri kesme işareti ile ayrı yazdım.
 Satır sonuna sığmayan sözcükler için kesme işareti kullandım.

Yan sayfadaki metni boş bırakılan yere bakarak yaz!

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Kardeş Geçimsizliği
 Kardeşler arasında geçimsizlik aileyi huzursuz eden bir sorundur. 
Kardeşlerin kavga etmesinin nedenleri vardır. Bu nedenlerden biri 
kardeşlerin birbirilerini kıskanmalarıdır. Kardeşe alınan bir giysiyi ya 
da ona verilen bir görevi kıskanabilirler. Kardeş geçimsizliğinin diğer 
bir nedeni ise paylaşma sorunudur. Birbirlerinin eşyalarını kullanma, 
bir görevi yerine getirme gibi konularda kavga edebilirler.
 Kardeşler aralarındaki geçimsizliği kendileri çözmelidir. Bunun 
için kardeşlerin görevlerini ve sorumluluklarını belirlemeleri gerekir. 
Kardeşler birbirlerinin eşyalarını izin alarak kullanmalıdırlar. Aynı 
zamanda paylaşmayı da bilmeleri gerekir. 
 Sonuç olarak kardeşlerimiz bizim ailemizdir. Onlarla iyi geçinelim. 

Metn i  öğretmen inden d in le!

Metn i  Din l iyoru m
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1.   Kardeşlerin kavga etmesinin nedenleri nelerdir? Yaz!

2.   Kardeşler aralarındaki geçimsizliği nasıl çözebilir? Yaz!

3.   Kardeşimizle nasıl geçinmeliyiz?

Dinledim, Anladım, Cevaplıyorum

Problem-Çözüm Metni/Okuyorum, Anlıyorum ve Anlatıyorum
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Tekil ve Çoğul İsimleri Öğreniyorum

 Aşağıdaki tabloda yer alan isimleri uygun yere örnekteki gibi 
işaretle!

Çoğul İsimTekil İsimİsimler

Limon 

Çiçekler 

Bebekler 

Pastalar 

Havuç

Otobüs

Şişeler

Dağlar

Sıra
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 Aşağıdaki cümlelerde geçen tekil isimleri kırmızı ile çoğul 
isimleri yeşil ile daire içine al! 

Çocuklar ip atlıyor.

Hep birlikte şarkı söyledik.

Öğrenciler sınıfa girdi.

Bütün sorular bitti.

Yapraklar birer birer döküldü.

Masadaki tabak temiz. 

Bahçedeki çiçekleri sulamam lazım.

Annem bana kek yaptı.

Problem-Çözüm Metni/Dinliyorum ve Anlatıyorum
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Öğretmeninin söylediklerini sırayla yap!

Kızın önündeki topu yeşile boya!
Kızın saçlarına bir tane toka çiz!
Dolabın üzerindeki kitapları maviye boya!
Resimdeki duvara kendi adını yaz!

Söylenen leri  Sırasıyla Ya pıyoru m 
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Aşağıdaki şiiri oku! Boş bırakılan yere bakarak yaz!

Bakarak Yazıyorum

Nasıl yazdım?
 Cümle sonuna nokta koydum.
     Satır takibi yaparak yazdım. 
 Sözcükler arasında uygun boşluklar bırakarak yazdım.

Güzel Çevrem
Çevremizi temiz tutalım,

Sağlıklı çocuk olalım.

Sokaklar kirlenmesin diye, 

Kirletene “Dur!” diyelim.

Pırıl pırıl sokaklar,

Tertemiz parklar, 

Çiçeklerle dolu bahçeler.

Güzel olsun çevremiz. 

Problem-Çözüm Metni/Dinliyorum ve Anlatıyorum
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