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ÖN SÖZ

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

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

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

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

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

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

Mehmet Nezir GÜL
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürü
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KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulara 
cevap verir.

KAZANIM Okuduğu cümleler ile bu cümlelere ait olan resimleri gösterir.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 

Çocuklar evin yanındaki parkta bisiklet sürüyorlar.



1111

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 

Pencereden baktığımda bir sürü kuş gördüm.
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ETKİNLİK 3

Osman amca pazardan elma alıyor.

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 
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ETKİNLİK 4

Annem, babam ve ben her gün kitap okuruz.

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 
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ETKİNLİK 5

Arya, bahçede kediye süt veriyor.

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 
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ETKİNLİK 6

Ela, anneannesi ile saksıya çiçek dikiyor.

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 
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ETKİNLİK 7

Ada ile İrem kumdan kale yapıyorlar.

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 
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ETKİNLİK 8

Köpeğimiz Karabaş kulübesinin önünde uyuyor.

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 
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ETKİNLİK 9

Elif, arkadaşı Yasemin ile ders çalışıyor.

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 
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ETKİNLİK 10

Gülşah, annesiyle mutfakta kek yapıyor.

Aşağıdaki cümleyi oku. Cümleyi anlatan görseli işaretle. 
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KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulara 
cevap verir.

KAZANIM Okuduğu cümle hakkında sorulan sorulara cevap verir. 

ETKİNLİK 1

Kim araba sürerken emniyet kemeri takar?

Babası araba sürerken ne takar?

Babası emniyet kemerini ne zaman takar?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Babam araba sürerken emniyet kemeri takar.

Dedesi

Babası

Halası

Gözlük

Şapka

Emniyet kemeri

Araba sürerken

Televizyon izlerken

İşe giderken
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ETKİNLİK 2

Kim kolye yaptı?

Teyzesi ne yaptı?

Teyzesi neyle kolye yaptı?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Teyzem bana renkli boncuklarla kolye yaptı.

Teyzesi

Halası

Annesi

Toka

Bilezik

Kolye

Cam boncuklarla

Renkli boncuklarla

Plastik boncuklarla
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ETKİNLİK 3

Kim dün akşam film izledi?

Yahya ne zaman sinemada film izledi?

Yahya dün akşam nerede film izledi?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Yahya dün akşam sinemada film izledi.

Yahya

Ayhan

Yavuz

Dün sabah

Bu akşam

Dün akşam

Evde

Okulda

Sinemada
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ETKİNLİK 4

Kim okula yürüyerek geliyor?

Rana yürüyerek nereye geliyor?

Rana okula nasıl geliyor?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

 Rana okula yürüyerek geliyor.

Esra

Rana

Ayşe

Okula

Kursa

Sinemaya

Servisle

Yürüyerek

Otobüsle
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ETKİNLİK 5

Kim ninesini ziyarete gidecek?

Dayısı kimi ziyarete gidecek?

Dayısı ne zaman ninesini ziyarete gidecek?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Dayım, yarın ninemi ziyarete gidecek.

Halası

Teyzesi

Dayısı

Ninesini

Teyzesini

Dedesini

Bugün

Yarın

Akşam
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ETKİNLİK 6

Kime çikolatalı pasta aldılar?

Hakan’a niçin çikolatalı pasta aldılar?

Hakan’a doğum günü için neli pasta aldılar?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Hakan’a doğum günü için çikolatalı pasta aldık.

Orhan’a

Nazan’a

Hakan’a

Doğum günü için

Mezuniyeti için

Hasta olduğu için

Çilekli

Çikolatalı

Muzlu
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ETKİNLİK 7

Bugün Eskişehir’den kim gelecek?

Teyzesi Eskişehir’den ne zaman gelecek?

Teyzesi bugün nereden gelecek?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Bugün Eskişehir’den teyzem gelecek.

Halası

Amcası

Teyzesi

Yarın

Bugün

Seneye

Sakarya’dan

Eskişehir’den

Nevşehir’den
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ETKİNLİK 8

Kime doğum gününde kitap aldı?

Sinem’e ne zaman kitap aldı?

Sinem’e doğum gününde ne aldı?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Sinem’e doğum gününde kitap aldım.

Sinem’e

Murat’a

Ahmet’e

Dün

Geçen hafta

Doğum gününde

Çiçek 

Kitap

Kalem



28

ETKİNLİK 9

Kim arkadaşlarına şarkı söyledi?

Yasemin kime şarkı söyledi?

Yasemin arkadaşlarına ne yaptı?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Yasemin arkadaşlarına şarkı söyledi.

Gülşah 

Yasemin 

Selcen

Annesine 

Ablasına 

Arkadaşlarına

Şarkı söyledi.

Kitap okudu.

Öykü anlattı.



2929

ETKİNLİK 10

Kim pazardan meyve aldı?

Oğuz nereden meyve aldı?

Oğuz pazardan ne aldı?

Cümleyi oku. Soruların cevaplarını bul ve işaretle.

Oğuz pazardan meyve aldı.

Fazilet 

Sabit

Oğuz 

Pazardan 

Manavdan 

Marketten 

Balık 

Meyve 

Yumurta 
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KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulara 
cevap verir.

KAZANIM
Sıralı olarak verilen ve sıralı bir olayı anlatan her biri bir ya 
da iki cümlelik cümle kartını okuyarak uygun olay kartı ile eşler. 

ETKİNLİK 1

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Kedi sütü içtikten sonra 
kalorifer peteğinin önünde 

uyudu.

.......

3

Kedinin önüne bir kap
süt koydu.

.......

2

Karlı bir kış günüydü. Burak 
üşüyen yavru bir kedi gördü.

.......

4

Yavru kediyi alıp eve 
götürdü. Kedinin tüylerini 

kuruladı.

.......
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ETKİNLİK 2

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Kasanın önünde sıraya 
girdiler.

.......

3

Defne annesiyle birlikte 
markete gitti.

.......

2

Aldıklarının parasını kasiyere 
ödediler.

.......

4

Marketten süt ve yumurta 
alarak market sepetine 

koydular.

.......



32

ETKİNLİK 3

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Fırat arkadaşlarıyla parkta 
bisiklet sürüyordu.

.......

3

Annesi Fırat’ın dizini 
temizleyip sardı.

.......

2

Fırat’ın dizi çok acımıştı. 
Arkadaşları onu eve götürdü.

.......

4

Fırat bisiklet sürerken yere 
düştü.

.......
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ETKİNLİK 4

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Okul üniformasını giyer, 
saçlarını tarar.

.......

3

Servis geldiğinde servise 
binerek okula gider.

.......

2

Tayibe her gün erkenden 
uyanır.

.......

4

Kapının önünde servisi bekler.

.......
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ETKİNLİK 5

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Yaptığı ayranı afiyetle içti.

.......

3

Sibel buzdolabından yoğurdu 
çıkardı.

.......

2

Kâsedeki yoğurt ve suyu iyice 
çırptı.

.......

4

Yoğurdu bir kâsenin içine 
koydu ve su ekledi.

.......
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ETKİNLİK 6

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Çiçekleri okula götürdü.

.......

3

Çiçekleri öğretmenine verdi.

.......

2

Banu bahçeden kırmızı 
çiçekler topladı.

.......

4

Çiçeklerden güzel bir buket 
yaptı.

.......
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ETKİNLİK 7

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Çamaşırları ipe astı.

.......

3

Seda çamaşır makinesinin 
kapağını açtı.

.......

2

Sepeti bahçeye götürdü.

.......

4

Yıkanmış çamaşırları 
makineden çıkarıp sepete 

koydu.

.......
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ETKİNLİK 8

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Ayşe itfaiyeyi aradı. 

.......

İtfaiye yangını söndürdü.

.......

2

Ayşe’nin evinin çatısında 
yangın çıktı.

.......

4

İtfaiye geldi.

.......

3
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ETKİNLİK 9

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Kerem musluğu açtı. 

.......

3

Ellerini yıkadı.

.......

2

Sabunla ellerini köpürttü.

.......

4

Eline sabun aldı.

.......



3939

ETKİNLİK 10

 Cümleleri oku. Cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandır ve anlat.

1

Köpeği Kömür koşarak geldi 
ve mısır tabağını devirdi. 

.......

Oturma odasındaki 
televizyonu açtı. 

.......

2

Çizgi film izleyerek mısır 
yemeye başladı. 

.......

4

Arda mutfaktan bir kâse
mısır aldı.

.......

3
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KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulara 
cevap verir.

KAZANIM Bir varlığın bir ya da iki özelliğini tanımlayan bir cümleyi 
okuyarak ait olduğu resmi çeşitli varlık resimleri arasından 
gösterir. 

ETKİNLİK 1

Piknik için yuvarlak kapaklı bir sepet aldım.

Ayşe bugün mor çiçekli bir elbise giymiş.

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.

ETKİNLİK 2

Uzun ve kıvırcık saçları olan bebeğimi çok seviyorum.

Hakan’ın babası gözlüklü ve bıyıklıdır.
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ETKİNLİK 3

Benim sarı tüylü, gözleri mavi bir kuşum var.

Esra, pembe fiyonklu ve sarı çiçekleri olan bir şapka takmış.  

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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ETKİNLİK 4

Ortasında kuş resmi olan mavi çizgili tabağı istiyorum.

Bacasından duman tüten iki katlı eve gidiyoruz.

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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ETKİNLİK 5

Hülya’nın kırmızı keçeli kalemi kayboldu.

Babam bana sarı ponponlu, kırmızı bir bere aldı.

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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Hülya’nın kırmızı keçeli kalemi kayboldu.

ETKİNLİK 6

Boncukları, mavi çiçekli kare kutunun içine koydum.

Sarı kapaklı, üstünde tavşan resmi olan defterime öykü yazdım.

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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ETKİNLİK 7

Bahçede sarı ve siyah tüyleri olan bir kedi gördüm.

Mamayı mavi gözlü, beyaz tüylü köpek yedi.

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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ETKİNLİK 8

Köpeğim için kırmızı çatılı kahverengi bir kulübe yaptım.

Sarı saçlı, mavi tişörtlü kızın adı Melisa.

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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ETKİNLİK 9

Üstünde güneş ve bulut resmi olan halıyı odama serdim.

Mağazadan fermuarlı sarı bir ceket aldım.

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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ETKİNLİK 10

Uyumadan önce pembe tavşanlı pijamalarımı giydim.

Nazar boncuklu bilekliğim kayboldu.

Cümleleri oku. Cümlede tanımlanan varlığa ait görseli işaretle.
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KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulara 
cevap verir.

KAZANIM
Belli bir uygulama sırasını takip eden etkinlikleri anlatan her 
biri bir ya da iki cümlelik cümle kartlarını okuyarak uygun 
resimle eşler. 

ETKİNLİK 1

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

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

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

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

Hakan’ın yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara yaz.

Bileti görevliye vererek sinemaya girdi........

Gişeden bir bilet aldı........

Hakan gişenin önünde sıraya girdi........

3

21
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Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

ETKİNLİK 2

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

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

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

Aslı’nın yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara yaz.

Diş fırçasına diş macunu sıktı........

Aslı diş macununun kapağını açtı........

Aslı dişlerini fırçaladı........

3

21
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ETKİNLİK 3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

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

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

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

Tayibe’nin yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara yaz.

Yumurtaları tavaya döküp omlet pişirdi........

Yumurtaları kâsenin içinde çırptı........

Tayibe yumurtaları bir kâseye kırdı........

3

21
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ETKİNLİK 4

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

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

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

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

Belgin’in yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara yaz. 

Kestiği dilimi tabağa koydu........

Pastayı afiyetle yedi........

Belgin pastadan bir dilim kesti........

3

21
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ETKİNLİK 5

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

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

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

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

Yahya’nın yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara yaz. 

Meyve suyunu içti........

Bardağa meyve suyu doldurdu........

Yahya meyve suyunu ve bardağı eline aldı........

3

21



5555

ETKİNLİK 6

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

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

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

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

Ferhat’ın yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara yaz. 

Ellerini suyun altına tutarak yıkadı........

Ferhat sabunla ellerini köpürttü........

Ellerini havlu ile kuruladı........

3

21
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ETKİNLİK 7

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

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

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

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

Asiye’nin yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara yaz.

Asiye kirli kıyafetleri çamaşır makinesine koydu........

Çamaşır makinesini çalıştırdı........

Makinenin kapağını kapattı........

3

21
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ETKİNLİK 8

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

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

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

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

Osman’ın yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara yaz. 

Osman ceketinin bir kolunu giydi........

Ceketinin düğmelerini ilikledi........

Ceketinin diğer kolunu da giydi........

3

21



58

KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulara 
cevap verir.

KAZANIM Listeleme cümlesinde yer alan sözcükleri uygun resimle eşler. 

ETKİNLİK 1

Annem bugün etek, kazak ve çizme giymiş.

Kahvaltıda peynir, zeytin ve yumurta yedim.

Cümlelerde yer alan sözcüklere ait resimleri işaretle.



5959

Aşağıdaki cümlede yer alan sözcüklere ait resimleri işaretle.

ETKİNLİK 2

Çiftlikte tavuk, horoz ve ördekler vardı.
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Annem eve gelirken markete, pazara ve fırına uğramış.

ECZANE E

Eczane

OKUL

ETKİNLİK 3

Aşağıdaki cümlede yer alan sözcüklere ait resimleri işaretle.

FırınF I R I N
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ETKİNLİK 4

Hakan resim yapmak için sulu boya, fırça ve 
resim defterini hazırladı.

Bahçede rengârenk çiçekler, kuşlar ve kelebekler 
gördüm.

Aşağıdaki cümlede yer alan sözcüklere ait resimleri işaretle.
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ETKİNLİK 5

Gülşen halam tencere, tabak ve kaşıkları 
bulaşık makinesine yerleştirdi.

Sündüs valizine terlik, pijama ve eşofman 
koydu.

Cümlelerde yer alan sözcüklere ait resimleri işaretle.
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ETKİNLİK 6

Banu teyzem pastaneden kek, pasta ve börek 
almış.

Anıl yemeklerden en çok çorba, köfte ve pilavı 
sever.

M
E
Y
V
E

S
U
Y
U

Cümlelerde yer alan sözcüklere ait resimleri işaretle.
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KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulara 
cevap verir.

KAZANIM Sıralı olarak verilen neden ve sonuç anlatan cümleleri okuyarak, 
cümleleri doğru sırada resimleyen resim ile eşler. 

ETKİNLİK 1

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla gösteren 
seçeneği işaretle.

Fırat hasta olduğu için bütün gün uyudu.
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ETKİNLİK 2

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla gösteren 
seçeneği işaretle.

Yağmur yağdığı için yağmurluk giydim.
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ETKİNLİK 3

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla gösteren 
seçeneği işaretle.

Arabamız bozulduğu için tamirci çağırdık.
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ETKİNLİK 3ETKİNLİK 4

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla gösteren 
seçeneği işaretle.

Bebek acıktığı için ağlıyor.
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ETKİNLİK 3ETKİNLİK 5

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla gösteren 
seçeneği işaretle.

Burcu balonu patladığı için üzüldü.
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ETKİNLİK 3ETKİNLİK 6 

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla gösteren 
seçeneği işaretle.

Sonbahar mevsimi geldiği için yapraklar dökülüyor.
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ETKİNLİK 3ETKİNLİK 7

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla gösteren 
seçeneği işaretle.

Fırat, çok şeker yediği için dişleri ağrıdı.
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ETKİNLİK 3ETKİNLİK 8 

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla gösteren 
seçeneği işaretle.

Sibel çamaşırları kirli oldukları için yıkadı.
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ETKİNLİK 3ETKİNLİK 9

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla 
gösteren seçeneği işaretle.

Murat çok yürüdüğü için yoruldu.
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ETKİNLİK 3ETKİNLİK 10 

Cümleyi oku. Cümledeki olayın neden ve sonucunu doğru sırayla 
gösteren seçeneği işaretle.

Onur ayağı halıya takıldığı için düştü.
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KONU Okuduğu çeşitli bilgi birimleri içeren cümlelerle ilgili sorulara 
cevap verir.

KAZANIM
Sıralı olarak verilen problemi, problemin çözümü ve sonucunu 
anlatan her biri bir ya da iki cümlelik cümle kartlarını okuyarak 
uygun resim ile eşler. 

ETKİNLİK 1

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

1

Kutuyu alıp çöp kutusuna attı. 

.......

3

Emrah okul bahçesinde 
arkadaşlarıyla oyun oynuyordu.

.......

2

Yere atılmış bir içecek kutusu 
gördü.

.......

4

Bu davranışını gören öğretmeni 
Emrah’ın saçını okşadı. “Aferin, 

çevremizi temiz tutman çok güzel 
bir davranış.” dedi.

.......
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ETKİNLİK 2

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

1

Ayşe harçlıklarını biriktirdi.

.......

Ayşe vitrinde oyuncak bir bebek 
gördü.

.......

2

Oyuncak bebekle oynamayı çok 
istiyordu.

.......

4

Ayşe biriktirdiği harçlıklarıyla 
bebeği aldı.

.......

3
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ETKİNLİK 3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

1

Oyuncakları kutuya koyarak 
odasını topladı. 

.......

Odada gezerken oyuncağa bastı.

.......

2

Seda’nın ayağı çok acımıştı.

.......

4

Seda’nın odası çok dağınıktı.

.......

3
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ETKİNLİK 4

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

1

Penceredeki çiçekler susuzluktan 
solmuştu.

.......

Dışarıda güneşli, çok sıcak bir 
hava vardı.

.......

2

Zeynep çiçekleri suladı.

.......

4

Sulanan çiçekler canlandı.

.......

3



78

ETKİNLİK 5ETKİNLİK 5

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

1

Hakan top oynarken top vazoya 
çarptı.

.......

Vazo yere düşüp kırıldı.

.......

2

Annesi vazonun kırılan parçasını 
yapıştırdı.

.......

4

Vazoyu annesine gösterdi.

.......

3
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ETKİNLİK 6

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

1

Tamirci, havası inen tekeri 
şişirdi.

.......

Serkan bisikleti tamirciye götürdü.

.......

2

Bisikletinin tekerinin havası indi.

.......

4

Serkan parkta bisiklet sürüyordu. 

.......

3
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ETKİNLİK 7

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat.

1

Annem beni diş doktoruna 
götürdü.

.......

Artık dişlerime çok iyi bakıyor, 
her gün fırçalıyorum.

.......

2

Dişim çürümüştü ve çok 
ağrıyordu.

.......

4

Doktor dişlerimi kontrol etti, 
çürük dişimi çekti.

.......

3



METİN 
YAPILARINI 
TANIMA
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KONU Verilen cümlelerden yapılarına uygun metinler oluşturur.

KAZANIM Bir öyküyü anlatan cümleleri öykü yapısına göre sıraya dizer.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 

1

Pencereden dışarı baktığımda kar 
yağdığını gördüm.

.......

Hemen montlarımızı giydik. Atkı 
ve berelerimizi takarak dışarıya 
çıktık. 

.......

2

Kardan adam yaptık, kartopu 
oynadık. 

.......

4

Arkadaşım Nazlı ile televizyon 
izleyip sohbet ediyorduk.

.......

3
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 

1

Paketi açtığımda çok güzel 
bir oyuncak bebek olduğunu 
gördüm.

.......

Elif’le birlikte odama giderek 
bebeklerimizle oynadık.

.......

2

Sınıf arkadaşım Elif bir hediye 
paketiyle bize geldi. 

.......

4

Oynadıktan sonra el sallayarak 
onu yolculadım.

.......

3



86

ETKİNLİK 3

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 

1

Öğretmenimiz Aytaç’ı yerden 
kaldırdı.

.......

Aytaç’ın iyi olduğunu görünce 
beraber oyun oynadık.

.......

2

Bahçede Yağmur ile sohbet 
ederken Aytaç’ın düştüğünü 
gördük.

.......

4

Öğretmenimizle koşarak Aytaç’ın 
yanına gittik.

.......

3
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ETKİNLİK 4

 

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Ben de onlara yardım 
edebileceğimi düşündüm ve 
babamla birlikte kitaplığımızı 
temizledik.

.......

Sonra odama giderek 
oyuncaklarımı yerleştirdim. 

.......

2

Yeni evimize taşındığımız için 
annem ve babam temizlik 
yapmaya başladılar. 

.......

4

Annem ve babam odamı 
yerleştirdiğimi görünce çok 
sevindiler.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Bugün babam bir sokak kedisi 
sahiplendi. 

.......

Karnı doyan Sarışın hemen 
uykuya daldı.

.......

2

Babam Sarışın’ın sütünü getirdi 
ve karnını doyurduk.

.......

4

Babam kediyi eve getirdiğinde 
annemle çok sevindik ve ona 
Sarışın ismini verdik.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Hafta sonu annem, babam ve 
ben kahvaltı yapıyorduk.

.......

Diş hekimi dişimi tedavi ederek 
tatlı yiyecekleri daha az  yemem 
gerektiğini söyledi.

.......

2

Babam beni diş hekimine 
götürdü. 

.......

4

Kahvaltıda reçel yerken dişim 
ağrımaya başladı.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 7

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Oyun oynadık, yemek yedik ve 
çok eğlendik.

.......

Ben de getirdiğim ipi ve topu 
çıkararak kuzenlerime verdim.

.......

2

Annemle teyzem getirdikleri 
yiyecekleri çıkararak sofrayı 
hazırladı.

.......

4

Bu yaz bütün aile toplanarak 
pikniğe gittik.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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KONU Verilen cümlelerden yapılarına uygun metinler oluşturur.

KAZANIM
Sıralı bir olayı anlatan cümleleri olay sırasına göre sıraya 
dizer.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Sonra makinenin deterjan 
bölümüne deterjan koyup 
makineyi çalıştırdım.

.......

Daha sonra yıkanmış çamaşırları 
makineden çıkardım.

.......

2

Bugün çamaşırlarımı kendim 
yıkadım. Önce kirli çamaşırları 
makineye koydum.

.......

4

Son olarak da ıslak çamaşırları 
kuruması için ipe astım.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Abimle makarna yapmak için 
makarna paketini dolaptan 
aldım.

.......

Sonra abim tencereye su koyarak 
kaynattı.

.......

2

Su kaynadıktan sonra 
makarnaları tencereye koydu.

.......

4

Abim en son  pişen makarnayı 
tabağa koydu ve üstüne yoğurt 
döktü.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

En son annemin verdiği 
bardakları alıp masaya koydum.

.......

Annem bana teşekkür etti ve 
birlikte keyifle kahvaltımızı yaptık.

.......

2

Annem kahvaltı hazırlığı için 
benden yardım istedi. Önce 
masaya örtüyü serdim.

.......

4

Sonra annemin hazırladığı 
tabakları masaya koydum.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Önce spor kıyafetlerimizi giydik.

.......

Basketbol oynamak için spor 
salonuna gittik.

.......

2

Isınma hareketleri bittikten sonra 
arkadaşlarımla birlikte basketbol 
oynadık. 

.......

4

Sonra ısınma hareketlerini yaptık.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Yola çıktığımız için çok mutluyduk.

.......

Sonra vedalaşmak için 
anneannemi ve dedemi aradık.

.......

2

Yaz tatili için kardeşimle birlikte 
valizlerimizi hazırlamaya başladık. 

.......

4

Annem ve babam da evi topladı.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Çiçek yeni yerinde güneş ışığı 
alıp düzenli sulandıktan sonra 
tekrar canlandı.

.......

Annemle birlikte çiçeği yeni 
yerinde suladık. 

.......

2

Annem çiçeği pencerenin önündeki 
masaya koydu.

.......

4

Çiçeğim odamda güneş ışığı 
görmediği için solmuştu. 

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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ETKİNLİK 7

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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1

Dönme dolaba binmek için önce 
gişeden bilet aldık.

.......

Bileti aldıktan sonra dönme 
dolaba bindik. Çok eğlendik.

.......

2

Lunaparka geldiğimizde ben dönme 
dolaba binmek istediğimi söyledim.

.......

4

Lunaparka gittiğimizde babam bize 
pamuk şeker aldı. Pamuk şekerleri 
yiyerek lunaparka doğru yürüdük.

.......

3

Cümleleri oku. Olayların oluş sırasına göre cümleleri numaralandır ve anlat. 
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KONU Verilen cümlelerden yapılarına uygun metinler oluşturur.

KAZANIM
Bir varlığın/yerin vb. özelliklerini tanımlayan cümleleri sıraya 
dizer.

ETKİNLİK 1

Cümleleri oku. Cümleleri uygun sıra ile boşluklara yaz ve anlat.

Ambulansların üzerinde uzaktan 
görülebilmesi için kırmızı ve 
mavi renk yanan ışıklar vardır. 

Ambulanslar beyaz renklidir ve 
üzerinde kırmızı çizgileri vardır.

Hastaneye hızlı bir şekilde 
gidebilmesi için yüksek ses 
çıkaran siren çalarlar. 

Ambulans bizi hastaneye 
ulaştırır.

1

3

2

4
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ETKİNLİK 2

Cümleleri oku. Cümleleri uygun sıra ile boşluklara yaz ve anlat.

Okul binasında sınıflar, oyun 
odaları, yemekhane ve uyku 
odaları bulunur.

Anaokullarında etkinlik saatleri, 
yemek saati ve uyku saati 
vardır.

Anaokulunda el becerilerimizi 
geliştiririz.

Birinci sınıfa başlamadan önce 
anaokuluna gideriz.

1

3

2

4
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ETKİNLİK 3

Koyunlar küçükbaş hayvanlardır. Koyunların sütünü tüketebilir, 
yünlerinden yararlanabiliriz.

Koyunlar “meeee” diye ses 
çıkarırlar. Ot yiyerek beslenirler.

Cümleleri oku. Cümleleri uygun sıra ile boşluklara yaz ve anlat.

1

3

2

4
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ETKİNLİK 4

Bazı bitkiler çiçek açarken 
bazıları ise çiçek açmaz.

Bazı çiçekleri saksıya dikip evde 
bakarız. Bazılarını ise evimizin 
bahçesine dikeriz. 

Çiçekler sap ve yaprak 
kısımlarından oluşan, güzel ve 
parlak görünümlü bitkilerdir.

Diktiğimiz çiçekleri sulayarak 
büyümelerini sağlarız.

Cümleleri oku. Cümleleri uygun sıra ile boşluklara yaz ve anlat.

1

3

2

4
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ETKİNLİK 5

Makinenin çamaşırları 
koyduğumuz yıkama bölümü ve 
deterjanı koyduğumuz deterjan 
bölümü vardır.

Kirli kıyafetlerimizi yıkayarak 
temizler.

Çamaşır makinesi elektrikle 
çalışır.

Çamaşır makinesi bir ev 
eşyasıdır.

Cümleleri oku. Cümleleri uygun sıra ile boşluklara yaz ve anlat.

1

3

2

4
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ETKİNLİK 6

Süt içmek kemiklerimizi güçlendirir 
ve sağlıklı olmamızı sağlar. Sütü hayvanlardan elde ederiz. 

Süt beyaz renklidir. Hem sıcak 
hem de soğuk olarak içebiliriz. Süt bir içecektir.

Cümleleri oku. Cümleleri uygun sıra ile boşluklara yaz ve anlat.

1

3

2

4
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ETKİNLİK 7

Tost makinesi elektrik ile çalışır.
Üzerindeki düğmeyi kullanarak 
makinemizi istediğimiz sıcaklığa 
ayarlayabiliriz.

Tost makinası bir mutfak eşyasıdır.

Tost makinesinde genellikle 
kızarmış ekmek ve tost yaparız. 
Ancak bazen ızgara yapmak için 
de kullanırız. 

Cümleleri oku. Cümleleri uygun sıra ile boşluklara yaz ve anlat.

1

3

2

4
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ETKİNLİK 8

Gitarın üzerinde ses perdeleri 
olan teller bulunmaktadır.

Elektro gitar, akustik gitar, klasik 
gitar olmak üzere üç çeşidi vardır.

Gitar bir müzik aletidir. Gitarlar genellikle altı telldir ve 
farklı ağaç türlerinden yapılır.

Cümleleri oku. Cümleleri uygun sıra ile boşluklara yaz ve anlat.

1

3

2

4
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KONU Verilen cümlelerden yapılarına uygun metinler oluşturur.

KAZANIM İki varlığın/yerin vb. benzer ve farklı yönlerini anlatan cümleleri 
benzerlik ve farklılık olarak gruplar.

ETKİNLİK 1

Kalem ve silginin benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Kalem ve silginin her ikisi de yazı araç gereçlerindendir. İkisini  de 
kalem kutumuza koyarak taşırız. Ancak kalem ile yazı yazarız, silgi ile 
de yazdığımız yazıları silebiliriz.

BENZERLİKLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

FARKLILIKLARI

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

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

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

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

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

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

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

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

Tencere ve tavanın benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Tencere ve tavanın her ikisi de mutfak eşyasıdır. Tencerede genellikle 
çorba ve sulu yemek yaparız. Ancak tavayı yumurta pişirmek veya 
kızartma yapmak için kullanırız. 

BENZERLİKLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

FARKLILIKLARI

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamyon ve otobüsün benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Kamyon ve otobüsün her ikisi de karayolu taşıtıdır. Her ikisi de şoför 
tarafından kullanılır. Ancak kamyon yük taşımacılığında otobüs ise 
yolcu taşımacılığında kullanılır.

BENZERLİKLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

FARKLILIKLARI

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

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

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

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

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

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

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

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

Mont ve berenin benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Mont ve berenin her ikisi de kış mevsiminde kullanılır. Her iki giysi 
de bizi soğuktan korur. Ancak montu üstümüze giyeriz. Bereyi ise 
başımıza takarız. 

BENZERLİKLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

FARKLILIKLARI

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................
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ETKİNLİK 5

Buzdolabı ve çamaşır makinesinin benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara 
yaz.

Buzdolabı ve çamaşır makinesi elektronik eşyalardır. İkisinin de motoru 
vardır ve  elektirik ile çalışırlar. Buzdolabına yiyeceklerimizi koyarız. 
Çamaşır makinesinde ise kirli çamaşırlarımızı yıkarız.

BENZERLİKLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

FARKLILIKLARI

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

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

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

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

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

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

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

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

Kuru boya ve sulu boyanın benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Kuru boya ve sulu boyanın her ikisi de resim yapmak için kullanılır. İkisinin 
de çeşit çeşit renkleri vardır. Onlarla resim yapmak çok eğlencelidir. 
Kuru boya ile resim defterimize hemen resim yapabilirken sulu boyayı 
kullanmak için öncelikle fırçamızı ıslatmamız gerekir.

BENZERLİKLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

FARKLILIKLARI

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

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

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

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

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

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

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

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

Makarna ve çorbanın benzerliklerini ve farklılıklarını kutucuklara yaz.

Makarna ve çorbanın her ikisi de yemektir. Ancak makarnayı çatal ile 
yeriz, çorbayı ise kaşık ile içeriz.

BENZERLİKLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

FARKLILIKLARI

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................
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KONU Verilen cümlelerden yapılarına uygun metinler oluşturur.

KAZANIM Belirli bir uygulama sırası olan etkinlikleri anlatan cümleleri 
uygulanma sırasına göre sıraya dizer.

ETKİNLİK 1

Cümleleri oku. Etkinliklerin oluş sırasına göre cümleleri kutucuklara yaz.

Fırçayı suya batırdıktan sonra boya ile 
renklendirdi.

Elif resim yapmak için sulu boyasını, 
fırçasını ve suyunu masaya koydu.

Fırçayı kâğıda sürerek resim yaptı.

Elif’in yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara bakarak yaz.

1 2

3

Önce:

Sonra:

En son:
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ETKİNLİK 2

Cümleleri oku. Etkinliklerin oluş sırasına göre cümleleri kutucuklara yaz.

Bisiklete binerek boş bir alanda 
sürmeye başladı. Sonra kaskını ve dizliklerini taktı.

Mehmet bisiklet sürmek için önce bisikletini dışarı çıkardı.

Mehmet’in yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara bakarak yaz.

1 2

3

Önce:

Sonra:

En son:
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ETKİNLİK 3

Cümleleri oku. Etkinliklerin oluş sırasına göre cümleleri kutucuklara yaz.

Annesi ve Nazlı hemen bir gözlükçüye 
giderek yeni gözlüklerini aldılar.

Göz doktoru Nazlı’yı muayene etti ve 
gözlük kullanması gerektiğini söyledi.

Nazlı annesiyle birlikte göz doktoruna gitti.

Nazlı’nın yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara bakarak yaz.

1 2

3

Önce:

Sonra:

En son:
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ETKİNLİK 4

Cümleleri oku. Etkinliklerin oluş sırasına göre cümleleri kutucuklara yaz.

Fuat bulaşık makinesinden temiz 
bulaşıkları çıkardı. 

Tabakları masaya koyarak yemek 
yemek için masayı hazırladı.

Tabakları aldı.

Fuat’ın yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara bakarak yaz.

1 2

3

Önce:

Sonra:

En son:
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ETKİNLİK 5

Cümleleri oku. Etkinliklerin oluş sırasına göre cümleleri kutucuklara yaz.

Ekmekleri makinede ısıttı. Peynirli sandviç yaparak yedi.

Arzu karnı acıkınca mutfağa giderek dolaptan ekmeği ve peyniri çıkardı.

Arzu’nun yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara bakarak yaz.

1 2

3

Önce:

Sonra:

En son:
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ETKİNLİK 6

Soğuyunca üzerine kakaolu sos 
döktü. Annem yaptığı keki fırından çıkardı. 

Hazırladığı pastayı soğuması için buzdolabına koydu.

Annemin yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara bakarak yaz.

1 2

3

Cümleleri oku. Etkinliklerin oluş sırasına göre cümleleri kutucuklara yaz.

Önce:

Sonra:

En son:



131131

ETKİNLİK 7

Kartını bankamatiğe yerleştirerek 
şifresini girdi. 

Ali para yatırmak için bankamatiğe 
gitti. 

Parayı yatırdıktan sonra kartını aldı.

Ali’nin yaptıklarını sırası ile aşağıdaki boşluklara bakarak yaz.

1 2

3

Cümleleri oku. Etkinliklerin oluş sırasına göre cümleleri kutucuklara yaz.

Önce:

Sonra:

En son:
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KONU Verilen cümlelerden yapılarına uygun metinler oluşturur.

KAZANIM Problem, çözüm ve sonuç anlatan cümleleri problem, çözüm 
ve sonuç sırasına göre sıraya dizer.

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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Kedilerin evini sokağa yerleştirdik. 
Eve giderek abimden yardım istedik. 
Birlikte sokakta üşüyen kediler için ev 

yaptık.

Serkan’la birlikte kartopu oynarken 
sokaktaki kedilerin aç ve üşümüş 

olabileceği aklıma geldi.

Daha sonra onlara süt getirdik. Artık 
hem karınları doymuştu hem de 

sıcak bir evleri olmuştu.

1

3

2

4

Bir problem ve çözümünü anlatan cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.
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ETKİNLİK 2

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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Ellerimi yıkamak için musluğu açmak 
istedim ancak uzanamadım. Lavabo çok 

yüksekti.

Arkadaşım Sude hemen bana bir 
tabure getirdi. 

Taburenin üstüne çıktım ve ellerimi 
yıkadım. Ellerim tertemiz oldu.

Bugün arkadaşımın evinde resim 
yaparken ellerim boya oldu.

1

3

2

4

Bir problem ve çözümünü anlatan cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.
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ETKİNLİK 3

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 



137137

Mustafa hemen odasından yapıştırıcısını 
getirdi. 

Kalemimin kapağını yapıştırmam için 
bana yardım etti. 

Mustafa’ya teşekkür ettim ve ders 
çalışmaya devam ettik.

Mustafa ile birlikte ders çalışıyorduk. 
Kalemimin kapağının kırıldığını fark 

ettim. 

1

3

2

4

Bir problem ve çözümünü anlatan cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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Hastanede Ahmet’in yarasına 
pansuman yaptılar. Ahmet iyileşince 

tekrar okula geldi. Hepimiz ona geçmiş 
olsun dedik.

Öğretmenimiz hemen 112 ACİL’i 
aradı.

Ambulans geldi ve sağlık görevlileri 
Ahmet’i sedyeye koyup hastaneye 

götürdüler. 

Ahmet okul bahçesinde arkadaşları 
ile körebe oynuyordu. Gözleri kapalı 
olduğu için takılıp yere düştü. Kafası 

kanıyordu.

1

3

2

4

Bir problem ve çözümünü anlatan cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.
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ETKİNLİK 5

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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Kendimize sandviç hazırladık. Buzdolabından yiyecekleri çıkardık. 

Sanviçimizi afiyetle yedik. Artık karnımız 
doymuştu.

Burcu ile birlikte oyun oynuyorduk. 
Karnımızın acıktığını fark ettik ve 

mutfağa gittik. 

1

3

2

4

Bir problem ve çözümünü anlatan cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.
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ETKİNLİK 6

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 
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Hafta sonu  ailemle denize gittik.  
Ama benim kolluklarım evde kalmıştı. 
Ablam kolluklarını takarak denize girdi.

Kolluklarım olmadığı için çok 
üzülmüştüm. Ablam, annem ve babamı 

yanına çağırdı ve denizden çıktılar. 

Ablama kolluklarını benimle paylaştığı 
için teşekkür ettim.  Denize girdim ve 

rahatça yüzebildim.

Ablam kolluklarını takabileceğimi 
söyledi. Babam ablamın kolluklarını 

benim kollarıma taktı.

1

3

2

4

Bir problem ve çözümünü anlatan cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.
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ETKİNLİK 7

Aşağıdaki resimleri oluş sırasına göre numaralandır. 



145145

Babam kaloriferi kontrol etmesi için 
görevliyi aradı.

Evimize yeni taşınmıştık. Akşam üzeri 
ev soğumaya başlayınca kaloriferlerin 

ısınmadığını fark ettik. 

Görevli gelerek kaloriferlerin ayarını 
yaptı.

Biz de ev ısınıncaya kadar üzerimize 
battaniye alarak oturduk.

1

3

2

4

Bir problem ve çözümünü anlatan cümleleri oku. Sıraya diz ve anlat.
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