


Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLAL MARŞI
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Okullu Okan

Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

Hazırlanalım

• Okulumuzun adını söyleyelim. Aşağıdaki boşluğa 
okulumuzun resmini çizelim.

Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım. 
okul: .................................................................................
..........................................................................................
öğretmenim: ..................................................................
..........................................................................................
teşekkür ederim: .........................................................
..........................................................................................
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Konuşalım

Yazalım

1. Okula başladığımız ilk günü hatırlıyor muyuz? 
Neler hissettiğimizi anlatalım. 

1. “Okul” deyince aklımıza gelen dört sözcüğü 
yazalım. 
  ................................      ...............................                            
................................      ............................... 

2. Okulda uymamız gereken bir kuralı yazalım.
 ...................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

2. Okulda okuma ve yazma dışında neler öğreniriz? 
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Okullu Okan 
Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 
 Ben, Okan Oktay. Yeşil gözlü, sarı saçlıyım. Ben 
de birinci sınıfta okuyorum. İlk gün, okula annem ve 
babamla birlikte gelmiştim. Bana artık okullu olduğu-
mu söylemişlerdi. 
 Okulumu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı çok sev-
dim. Okumayı öğrenirken cümleleri, sözcükleri, hece-
leri ve harfleri tanıdım. Onları birleştirdim. Sonra bir 
de baktım ki okuyorum ve yazıyorum. 
 Okumayı ve yazmayı öğrendiğim için çok mutlu-
yum. Artık istediğim tüm  yazıları okuyabiliyorum.  Ak-
lımdaki tüm fikirleri yazabiliyorum. 
 Okumak ve yazmak çok güzel. Teşekkür ederim 
öğretmenim.Teşekkür ederim anneciğim ve babacığım. 

İsmail Malatya 
(Düzenlenmiştir.)



Türkçe 14

Etkinlik 1

Etkinlik 2

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.   Okan Oktay’ın dış görünüşü nasıldır?  

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

2. Okan, kaçıncı sınıfta okuyor?  
 ...................................................................................
.......................................................................................

3.   Okan, öğretmenine neden teşekkür ediyor?  
 ...................................................................................
.......................................................................................

Aşağıdaki cümleleri parçaya göre tamamlayalım. 
1- Çocuğun adı Okan, soyadı ..............................’dır. 
2- Okan, ............................ gözlü, sarı ........................... 
bir çocuktur. 
3- Okan, ............................ sınıfta okuyor. 
4- Okumak ve yazmak çok .............................. . 
5- Bu parçanın yazarı ........................................ .
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Etkinlik 3

Etkinlik 4

 Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayıralım ve 
hece sayılarını yanlarına yazalım.

 Aşağıda verilen şifrelenmiş harfleri kullanarak 
sözcüklerin neler olabileceğini bulalım ve yazalım. 

merhaba
annem
teşekkür
öğretmen
bir

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

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

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

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

.............................................................
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Etkinlik 5

Kendimizi Tanıtalım 
Benim ismim ......................., soyadım ........................ . 
Annemin ismi ..........................., babamın ismi ise 
............................. . 
Ben ......................... yaşındayım. Göz rengim 
.............................. . 
Saçımın rengi ise ....................................... . 
Ben ................................................................................. 
İlkokuluna gidiyorum. 
Öğretmenimin ismi ....................................................... 
Arkadaşlarımla oyun oynamak beni .........................
........................... .  
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Etkinlik 6

 Aşağıdaki cümlelerden saygı ve incelik 
belirten ifadeleri bularak işaretleyelim. 

Boya kalemlerini kullanmama 
izin verir misin?
Boya kalemlerini bana ver.

Silgiyi ver!
Silgiyi verir misin?

Cetvelini bana vermezsen 
sana küserim.
Cetvelini kullanabilir miyim?

Bisikletine binebilir miyim?
Bisikletten in! Ben süreceğim.
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Portakalı Soydum
Portakalı soydum. 
Baş ucuma koydum. 
Ben bir yalan uydurdum. 
Duma duma dum, 
Kırmızı mum. 
     Dolapta pekmez, 
     Yala yala bitmez. 
     Ayşecik cik cik cik, 
     Fatmacık cık cık cık, 
     Sen bu oyundan çık. 

Anonim
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Farelerin Toplantısı
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• Hayvanlarla ilgili kısa bir “şiir” bulup yazalım.

• Aşağıdaki tabloyu internette araştırma yaparak 
dolduralım.

Evcil Hayvanlar
1.  .......................................

2. ........................................

3. ........................................

1.  ........................................

2. ........................................

3. ........................................

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

Vahşi Hayvanlar
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Hazırlanalım

 Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

“ k ” ile başlayan bir 
hayvan ismi yazalım.

“ e ” ile başlayan bir 
hayvan ismi yazalım.

Konuşalım

 “Dünyaya bir hayvan olarak gelecek olsaydım 
................... olmak isterdim; çünkü...” cümlesini 
tamamlayarak cevabımız hakkında konuşalım.
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Yazalım

• Bir sözcükten oluşan bir cümle yazalım.                                
..................................................................................................

• İki sözcükten oluşan bir cümle yazalım.                            
..................................................................................................

• Üç sözcükten oluşan bir cümle yazalım.                            
..................................................................................................

 Benim adım kalem. Dostlarımın isimlerini, 
bulmacada gizledim. Onların isimlerini bulalım ve 
boş kutulara yazalım.
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Farelerin Toplantısı 
 Bir gün fareler bir araya gelirler.  Evdeki kediden 
nasıl kurtulacaklarını tartışırlar. Pek çok fikir öne sü-
rülür. Hiçbiri kabul görmez. En sonunda genç bir fare, 
kedinin boynuna zil asmayı önerir. Böylece zil sesini 
duyup kediden kaçabileceklerini söyler. Bu öneri, her-
kes tarafından alkışlarla onaylanır. 
 Bu arada sessizce onları dinlemekte olan yaşlı bir 
fare, ayağa kalkar. Bu önerinin çok zekice olduğunu 
söyler. Başarılı olacağından hiç kuşkusu olmadığını be-
lirtir. Fakat şunu da sözlerine ekler: “Kafamı bir soru 
kurcalıyor: Aramızdan kim kedinin boynuna bu zili asa-
cak?” 

La Fontaine
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Etkinlik 1

Etkinlik 2

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.   Fareler bir araya gelip neyi tartışırlar? 

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

2. Genç farenin önerisi neydi? 
 .............................................................................................
...............................................................................................  

3.   Yaşlı farenin kafasını kurcalayan soru nedir? 
 .............................................................................................
.................................................................................................

“Farelerin Toplantısı” parçasının üçüncü cümlesini 
yazalım. 
..........................................................................................
İçinde “zil” sözcüğü geçen bir cümle yazalım. 
..........................................................................................
“Kafamı bir soru kurcalıyor.” sözüyle ne anlatılmak 
isteniyor?
..........................................................................................
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Etkinlik 3

Etkinlik 4

   “Farelerin Toplantısı” parçasında büyük harf 
ile başlayan sözcükleri bulalım ve yazalım. Bu 
sözcüklerin neden büyük harfle yazıldıklarını 
düşünüp arkadaşlarımız ile paylaşalım.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

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

 Siz fare olsanız, kedinin boynuna zili nasıl 
asardınız?
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Etkinlik 5

 Aşağıdaki panoda yer alan sözcükleri 
kullanarak cümleler oluşturalım ve yazalım.

hayvandır

Fare

çıkarır

diyebirmiyav

kemirgen

ses Kedi

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

    .....................................................................................
...........................................................................................
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Etkinlik 6

 Aşağıdaki yazıda eksik bırakılmış sözcükleri 
parçaya göre tamamlayalım ve okuyalım.

Bir gün ........................................ bir araya gelirler. 
Genç bir fare kedinin boynuna .............. asmayı 
önerir. 
Bu ....................... herkes tarafından alkışlarla 
onaylanır. 
Yaşlı fare bu önerinin çok .......................... olduğunu 
belirtir. 
.............................. boynuna zili kim asacak?
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Etkinlik 7

 Noktaları 1’den başlayarak birleştirelim. Re-
simdeki hayvanlardan evcil olan ve evcil olmayan 
hayvanları aşağıdaki tabloya yerleştirelim.

Evcil Hayvanlar Evcil Olmayan Hayvanlar
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Bulmaca Saati
1.   Arıların yaşadığı yere verilen ad. 
2. Süs balıklarının konulduğu kabın adı. 
3.   İnek, öküz, at gibi hayvanların yaşadığı yer. 
4. Kuzu, keçi, koyun gibi hayvanların yaşadığı yer. 
5.   Tavuk, kaz, hindi gibi hayvanların yaşadığı yer.

1
2

3
4

5
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Ha, Ha, Hapşu 
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

Hazırlanalım

• Hastalıkları araştırıp iki hastalık ismi yazalım ve 
bunların neyle ilgili olduklarını kısaca açıklayalım.

Aşağıdaki bilmeceleri yanıtlayalım. 

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

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

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

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

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

Güneş girmeyen eve, 
O girer seve seve. 

d_____ 

Kaldıramaz başını, 
Zorla içer çorbasını. 

h____ 
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Konuşalım

Yazalım

Aşağıdaki sözden ne anladığımızı anlatalım. 

Aşağıdaki kelimeleri noktalı yerlere uy-
gun şekilde yazalım.

“Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.” 

dişlerim 
sağlıklı 

güçlü 
içiyorum 

Beyazdır .................................... 
Güçlü  mü .............. kemiklerim 
Nedeni elbet çok basit. 
Süt ............................................... 
............................. besleniyorum. 
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Güneş girmeyen eve doktor girer.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Mutluluğun ilk yolu sağlıktır.

Ha, Ha, Hapşu 
Hapşudan bıktım. 
Bahçeye çıktım, 
Of ne acıktım. 
Ha, ha, hapşu!
     ***** 
Banyoda terle, 
Gitmedi nezle, 
Gürle de gürle 
Ha, ha, hapşu!
    *****
Dağlarda duman, 
Kalmadı derman, 
Of aman aman 
Ha, ha, hapşu!

Bahar Yayınları’ndan 
alınıp düzenlenmiştir.
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Etkinlik 1

Etkinlik 2

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. 
1.   Şiirdeki çocuk hangi hastalığa yakalanmış?  

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

2. Çocuk hastalığının iyileşmesi için ne yapmış?  
 ...................................................................................
.......................................................................................

3.    Bu şiirde kaç dörtlük var?  
 ...................................................................................
.......................................................................................

 Şiirin sonunda yazılmış olan cümleleri bir kez 
daha okuyalım. 
 * Mutluluğun ilk yolu sağlıktır. 
 * Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. 
 * Güneş girmeyen eve doktor girer. 
Yukarıdakilerine benzeyen bir cümle yazalım. 
..........................................................................................
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Etkinlik 3

Aşağıdaki sözcüklerden sağlık ve hastalıkla ilgili 
olanları panoya yazalım. 

bahçe 

nezle  

grip 

hemşire 

kızamık 

öğretmen 

aşı 

dağ 

hastane 

okul 

kabakulak

tetanoz 
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Etkinlik 4

Etkinlik 5

Aşağıdaki heceleri birleştirerek sözcük oluştura-
lım. 
hap – şu     
bah – çe – ye
a – cık – tım
dağ – lar – da
der – man
sağ – lam
vü – cut – ta
ilk 
sağ – lık – tır
mut – lu – lu – ğun

 Aşağıdaki sözcüklerde kaç tane harf olduğunu 
karşılarına yazalım. 
doktor ...............     teşekkür ............... lütfen ...............  
hoşgörü ...............   ders ...............  affetmek ...............

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................... 
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Etkinlik 6

 Yol üzerindeki ağaçlarda gizlenen sözcükleri 
kullanarak mesajımızı bulalım ve yazalım. 

Mesaj:
..................................................................................................
..................................................................................................
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Etkinlik 7

 Çocuklar, aşağıdaki balonlardan doğru olan 
bilgileri taşıyanları yeşil renk ile, yanl›ş bilgileri 
taşıyanları ise k›rm›z› renk ile boyamam gerekiyor. 
Onları boyayarak bana yol gösterir misiniz? 

Dişlerimizi 
fırçalarsak 
çürürler.

Evdeki 
herkesin 

diş fırçası 
ayrı 

olmalıdır.

Uzun 
tırnaklar 

mikropların 
evidir.

Mikroplar 
bizi hasta 

eder.
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Ağacım Yandı
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

Hazırlanalım

 İçinde “orman” veya “ağaç” sözcüğü geçen bir 
şarkı bulalım ve iki dizesini aşağıya yazalım.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Aşağıdaki resimlerle sözcükleri eşleştirelim.

park 

turunç 

fidan 

karınca
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Yazalım

Konuşalım

 Sınıfımıza bir itfaiyecinin geldiğini düşünelim. 
Ona ne sormak ya da ne söylemek isterdiniz?

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

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

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

 Aşağıdaki sözcükleri okuyalım ve aklımıza 
gelen ilk sözcüğü karşılarına yazalım.
yangın    .......................................................... 
ambulans   .......................................................... 
itfaiye    .......................................................... 
polis    ..........................................................
kaza    ......................................................... 
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Ağacım Yandı
 Gecenin bir yarısında, “Uyanın yangın var!” sesleri 
ile uyandım. Evimizin karşısındaki parkta yangın var-
dı. Gölgesinde oyunlar oynadığımız ağaçlar yanıyordu. 
Her gün su verdiğim turunç ağacım da oradaydı. Her-
kes, yangını söndürmek için yangın yerine koşmuştu. 
İtfaiye görevlileri ve bölgede oturan insanlar, karınca 
gibi çalışıyordu. Sabahın ilk ışıkları ile yangın sönmüş-
tü. 
 Babam, yangına aşırı sıcak havaların sebep ol-
duğunu söyledi. Tüm mahalle, parkın yanan bölgesi-
ne gittik. Yanan ağaçları söktük. Parkımızı temizledik. 
Parkımıza yeni ağaçlar diktik. Yanmayan ağaçlarımızı 
ise suladık.  
 Aradan bir yıl geçti. Dik-
tiğimiz ağaçların on tanesi ye-
şermişti. Çok sevindim. Kendi-
me söz verdim. Artık daha çok 
fidan dikeceğim. Onları sev-
giyle büyüteceğim.

Gizem Rüya Palalı    
(Düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 1

Etkinlik 2

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.   Yangını söndürmek için kimler çalışıyordu?  

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

2. Yangın ne zaman söndü?  
 .............................................................................................
.................................................................................................

3.    Yangının çıkmasına sebep ne idi?  
 .............................................................................................
.................................................................................................

Aşağıdaki cümleyi parçaya göre tamamlayalım.
Yangını söndürürken, oradaki insanlar da itfaiyeye 
yardım  etti. Çünkü .............................................................
.....................................................................................................
..........................................................................
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Etkinlik 3

Aşağıdaki cümleleri okuyalım ve kaç sözcükten 
oluştuklarını noktalı yerlere yazalım. 
- Turunç macununu çok severim.  
.....................................................................................................
- Yangın var!  
.....................................................................................................
- Ağaç nasıl büyür?  
.....................................................................................................
- Koşun!
.....................................................................................................
- Diktiğimiz ağaçların on tanesi yeşermişti.
.....................................................................................................
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Etkinlik 4

Etkinlik 5

 “Ağacım Yandı” parçasında büyük harf 
ile başlayan sözcükleri bulalım ve aşağıya 
yazalım. Sonra da bu sözcüklerin neden 
büyük harf ile başladıklarını açıklayalım.

 “Ağacım Yandı” parçasında “karınca gibi ça-
lışmak” sözü geçiyor. Sizce burada insanlar neden 
karıncaya benzetilmiştir?

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................
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Etkinlik 6

 Bilmecelerin cevaplarını bulalım. Hayvan 
dostlarımız ile doğru ağacı eşleştirelim.

toprak
orman ağaç

balta

Kuruyan 
ağaçları 

keserim. Taşa 
vurma küserim.

Hayvanların 
yuvası,

Ağaç doludur 
orası.

Çiçek açarım, 
Meyve veririm, 

Kuşlara 
yuvayım, 

Ben neyim?

Kayalardan 
ezilir, oraya 

bitkiler dikilir.
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Etkinlik 7

 Uzak ülkelerin birinde kocaman bir orman var-
mış. Bu ormanda birçok hayvan yaşarmış. Aşağıda 
baş harfleri verilen bu hayvanların isimlerini yaza-
lım ve resimleri boyayalım.

y____

f__

z_____

t_____

m_____

a____
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Bahar

Çiçeklerle donanmış. 
Halı gibi çayırlar. 
Üstünde ipek tüylü, 
Kuzular oynaşırlar.

***** 
Kuşlar cıvıldaşırken, 
Coşkun akar dereler. 
Derelerin sesini, 
Dağlar uzaktan dinler. 

*****
Güneş yine can verir 
Sulara, topraklara. 
Yer gök sevinç içinde, 
Kavuşurlar bahara. 

Hasan Ali Yücel
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Kazan Doğurdu
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

Hazırlanalım

Nasrettin Hoca’nın kim olduğunu araştıralım.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

1.   Hiç kazan gördünüz mü? Kazan ne işe yarar?
2. Bir kazan resmi, bir de tencere resmi çizelim.
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Konuşalım

Yazalım

1.  Bildiğimiz bir fıkra varsa arkadaşlarımızla pay-
laşalım. 

2. Fıkralar, insanları düşündürür ve 
güldürür. Sizce fıkra anlatmak dı-
şında ne yaparsak insanları güldü-
rebiliriz?

 Sevgili Çocuklar, benim fıkralarımı 
sevdiğinizi biliyorum. Aşağıda eksik bı-
rakılan fıkramı öğretmeniniz ile istedi-
ğiniz şekilde tamamlayınız.

Zaten İnecektim 
 Nasrettin Hoca, bir gün eşeğine binmiş gider-
ken ansızın yere düşmüş. Bunu gören çocuklar, Ho-
ca’nın etrafını sarmışlar ve hep bir ağızdan “Hoca 
eşekten düştü! Hoca eşekten düştü!” diye bağırış-
maya başlamışlar. Bunun üzerine Hoca, çocuklara 
dönerek: 
........................................................................................................................
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Kazan Doğurdu 
 Nasrettin Hoca, bir gün komşusundan kazanını 
ödünç istemiş. İşi bitince de kazanı geri götürmüş. Ka-
zanın içine de minik bir tencere koymuş. Tencereyi 
gören komşusu: 
 - Hocam, bu tencere de nereden çıktı? 
 Nasrettin Hoca: 
 - Komşu, senin kazan doğurdu. Bu tencere, onun 
yavrusudur, demiş. 
 Komşusu bu işe pek sevinmiş.
 Bir süre sonra Nasrettin Hoca kazanı yine istemiş. 
Komşusu da hiç düşünmeden kazanı vermiş. 
 Aradan uzun bir süre geçmiş. Kazanını geri ala-
mayan  komşu, Nasrettin Hoca’nın kapısını çalmış:
 - Hocam, benim kazanı geri alabilir miyim?
 Bunun üzerine Nasrettin Hoca: 
 - Senin kazan dün akşam öldü, demiş.
 Komşusu buna çok sinirlenmiş:
 - Hocam kazan canlı mı ki ölsün?
 Nasrettin Hoca cevabı yapıştırmış: 
 - Be adam, kazanın doğurduğuna inanıyorsun da 
öldüğüne neden inanmıyorsun? demiş.

Nasrettin Hoca’dan 
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Etkinlik 1

Etkinlik 2

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1-  Nasrettin Hoca kazanı kimden almış? 
 ...................................................................................
..........................................................................................
2- Nasrettin Hoca kazanı geri verirken içine ne 
koymuş? 
 ..................................................................................
........................................................................................ 
3-  Hoca, ikinci defa kazanı aldığında geri vermiş 
mi? 
 .......................................................................................
......................................................................................

 Aşağıdaki bilgileri parçaya  göre değerlendi-
rip yanlarına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazalım. 
Komşu, kazanın öldüğüne inanmış.
Nasrettin Hoca, tencerenin içine bir de kazan 
koymuş.
Hoca’nın “Kazan doğurdu.” demesine komşusu 
çok sevinmiş.
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Etkinlik 3

Etkinlik 4

 Evimizin mutfağında tencereden başka hangi 
araç ve gereçler var?  Bunlara örnek verelim.

 Aşağıdaki heceleri kullanarak dört sözcük 
oluşturalım. 

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

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

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

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

ka

a

ğur

zan

man

dam
do

za

mak
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Etkinlik 5

Etkinlik 6

 Aşağıdaki sözcüklerde eksik bırakılan harfi 
parçadan yararlanarak tamamlayalım. 
Nasret_in 
Hoc_ 
_azan 
kom_u 
te_cere 

 Aşağıda verilmiş hecelerin her birine üçer 
sözcük yazalım. 

ka -               ka-zan,      ka-pı,       ka-şı

se -          ......................, .................., ...................... 

di -          ......................, .................., ...................... 
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Etkinlik 7

 Aşağıdaki resimi iyice inceleyelim ve ona uygun 
bir hikaye yazalım.

  ..............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Yağ Satarım, Bal Satarım

 Arkadaşlarım ile birlikte “Yağ Satarım, Bal 
Satarım ” adlı oyunu oynuyoruz. Sen de tekerleme-
yi öğrenip bize katıl.

Yağ satarım, bal satarım. 
Ustam öldü, ben satarım. 
Ustamın kürkü sarıdır. 
Satsam 15 liradır. 
Zam-bak zum-bak, 
Dön arkana iyi bak. 
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Çorba
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• Tarhana çorbasının nasıl yapıldığını öğrenelim ve 
arkadaşlarımıza anlatalım.

• Kıbrıs’a özgü yemek ve tatlıları araştırıp ikişer 
tanesinin isimlerini yazalım.

Hazırlanalım

 Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayırıp hece 
sayılarını yazalım.

Yemekler
1)  ...................................
2) ....................................

1)  ...................................
2) ....................................

Tatlılar

Hece Sayısı
patates
Sözcük Heceler

annesi
iştahla
tarhana
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Konuşalım

1.   En sevdiğin yemeği arkadaşlarına söyler misin?  
2. İyi beslenebilmek için arkadaşlarına neler öne-

rirsin?

Yazalım

 Aşağıdaki resimlerden istediğimiz ikisini seçip 
onlarla ilgili örnekteki gibi birer cümle yazalım.

Peynir: Sütten yapılır, kahvaltıda yeriz, buzdolabında sak- 
larız.
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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Çorba 
 Küçük Ahmet, öğle yemeğinde önündeki çorbaya 
bakarak: 
 - Bu çorba güzel olmamış, ben bunu yemeyeceğim, 
demiş. Elindeki kaşığı bırakarak sofradan kalkmış. An-
nesi hiç kızmadan: 
 - Peki, akşama sana güzel bir çorba yaparım, di-
yerek gülümsemiş. 
 Sonra bahçeye çıkmışlar. Annesi toprağı kazıp 
topraktan   birkaç  patates çıkarmış. Ahmet de pa-
tatesleri temizleyip torbaya  doldurmuş. Bu iş, gün 
batıncaya kadar devam etmiş. 
 Eve döndükleri zaman annesi masaya bir tabak 
çorba getirmiş. Ahmet çorbanın tadına bakmış: 
 - Bu çorba güzel olmuş işte, demiş. Ardından iş-
tahla çorbayı içmeye başlamış. 
 Annesi gülerek: 
 - Bu, öğle yemeğinde beğen-
mediğin tarhana çorbası... Şimdi iş-
tahla yedin. Çünkü öğleden sonra 
çalıştın. Karnın da çok acıktı. İnsan 
aç olunca her yemeği  beğenir, de-
miş.

(Salan Yayınları’ndan alınıp düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 1

Etkinlik 2

 Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.   Ahmet, öğle yemeğinde hangi yemeği yememiş?  

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

2.   Ahmet’in annesinin topraktan kazıp çıkardığı                                                                                                                                        
  sebzeler ne imiş?  
 ........................................................................................
............................................................................................

3.   Ahmet, akşam yemeğinde aynı çorbayı neden                                                                                                                                            
  beğenmiş?  
 ........................................................................................
............................................................................................

 Aşağıdaki cümlelerde eksik  bırakılmış  söz-
cükleri bulup tamamlayalım.

• Çok aç olduğum için yemeğimi ................................ 
yedim. 

• Havuç, bamya, bezelye ve marul birer 
.............................. . 

• En sevdiğim yemeği ....... olduğum için yiyemedim.

tok         iştahla          sebzedir 
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Etkinlik 3

 2. Sebze ve meyveler birbirine karışmış. 
Onları ayıralım ve yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Sebzeler Meyveler

portakal

kiraz

havuç

marul

elma

lahana

kereviz

armut

üzüm

muz

bezelye

şeftali

bakla

gömeç
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Etkinlik 5

Etkinlik 4

k_ft_   do_m_   mak_rn_   p_la_   _eb_p 

 Hepsi de yemek adıdır. 
 Hepsi de sebze adıdır. 
 Hepsi de meyve adıdır.

 Eksik harfleri tamamlayalım. Sonra oluşan söz-
cükleri bir daha okuyalım ve bu sözcüklerin ortak 
yanlarını bulalım. Doğru cevabın önündeki yuvarlağa 
gülen yüz çizelim.

 Aşağıdaki sebzelerden toprağın altında yeti-
şenleri bulalım ve noktalı yere yazalım. 

patates - biber - havuç - soğan 
patlıcan - yerelması - domates - turp - böğrülce 

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

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

......................................................................................................................
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Etkinlik 6

 Aşağıdaki parçada eksik bırakılan sözcükleri 
kendimize göre tamamlayalım ve daha sonra olu-
şan parçayı baştan sona okuyalım. 

Beslenme

 En sevdiğim yemek ........................................

Evde, ne zaman bu yemek pişse kendimi çok 

............................. hissederim. O zaman yemeğimi 

.............................. yerim. Biliyorum  ki  her yemeğin    

bir ................................ var. Her yemekten yeterince 

................................. . Cips ve kola gibi sağlıksız abur 

cubur tüketmekten uzak ............................................... .
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Damlacığın Macerası
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• Yağmur nasıl yağar? Araştıralım.
• Deniz, göl ve havuzun farklılıkları nelerdir? 

Araştıralım.

Hazırlanalım

 Aşağıdaki bilgileri okuyalım. Doğru veya yan-
lış olarak işaretleyelim.

Rüzgâr, bulutları hareket ettirebilir.                                      

Denizlerin suyu genellikle tatlıdır.

Dört tarafı su ile çevrili olan kara 
parçasına ada denir.

D Y
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Konuşalım

Aşağıdaki karikatürde anlatılmak istenen nedir?

Yazalım

Aşağıdaki cümleyi tamamlayalım.

 Ben bir su damlacığı olsaydım, ............................
...........................................................................................
...........................................................................................
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Damlacığın Macerası 
 Günlerden bir gün, rüzgâr birden şiddetlenmiş ve 
önüne kattığı bulutları sürüklemeye başlamış. Büyük bir 
bulutun içindeki minik su damlacığı, diğer damlalarla 
birlikte dolaşmaya başlamış.
 Damlacık, çevresinde gördüğü her şeye büyük bir 
ilgiyle bakıyormuş. Büyük bir su birikintisinin üzerinden 
geçerken etrafındakilere: 
 - Aaa! Bakın orada ne var? Kocaman bir havuz, 
demiş. Çevresindeki damlacıklar ona: 
 - O gördüğün havuz değil ki… O bir göl. Biraz 
daha gezelim, daha da büyüklerini, yani denizleri de 
göreceksin, demişler. 
 Damlacık, arkadaşlarının sözlerini dinlerken aşa-
ğıda akan birçok nehir ve dere görmüş. Bu nehir ve 
dereler gölleri ve denizleri oluşturuyormuş. 
 Arkadaşları damlacığa hazır olmasını söylemiş-
ler. Yağmurun yağmaya başlamasıyla yeryüzüne ine-
ceklermiş. Oradan da nehirler ve dereler aracılığıyla 
göllere, denizlere ulaşacaklarmış. Damlacık, bu güzel 
yolculuk için kendini hazır hissediyormuş. 

Gülsüm Cengiz
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Etkinlik 1

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.    Bulutları sürükleyen ne imiş?  

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

2. Damlacık neyin içindeymiş?  
 ....................................................................................
........................................................................................

3.    Küçük dereler ve nehirler sularını nereye akı-
tırlarmış?  
 .....................................................................................
........................................................................................

Etkinlik 2

 Aşağıdaki sözcükleri uygun bir cümlede 
kullanalım. 
rüzgar     ........................................................................
kocaman      .........................................................................
dere           .........................................................................
deniz           .........................................................................
bulut           .........................................................................
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Etkinlik 4

Peteklerdeki hecelerle anlamlı sözcükler oluşturalım.
1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
4. .....................................
5. .....................................
6. .....................................
7. .....................................
8. .....................................

Etkinlik 3

“Yağmur” sözcüğü bize neler çağrıştırıyor? 
Bulutların içine yazalım.

yağmur

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

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

rüz

kar

fır

do

lu

gar

tı

na

yağ

kı

ra

ğı

mur

sel

sis
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Etkinlik 5

Etkinlik 6

 Harflerin çağrıştırdığı doğa olayları ile ilgili 
sözcükleri tahmin edelim ve yazalım. 
y.........................  s.........................
d.........................  r.........................
             f.........................

Hikayemiz yarım kalmış. Onu tamamlayalım. 
 Mart ayında okulumuza çiçekler ektik. Yağan 
yağmur ve güneş sayesinde çiçekler büyüdü. 
Bu çiçekler nisan ayı gelince renk renk açmaya 
başladılar. ..............................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Araştırma 
 Nehir, dere, göl ve deniz ile ilgili materyaller, 
maketler, resimler bulalım. Onlarla bir proje 
oluşturalım. Sonra, bu çalışmayı sınıfa getirerek 
araştırmamız  hakkında konuşalım.
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Etkinlik 7

Hava Durumu
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Pahalı Giysiler
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• İnsanların mevsimlere göre giydikleri giysiler 
değişmektedir. Yazın giyilenler ile kışın giyilen 
giysilerin adlarını araştırıp sınıfta söyleyelim. 

• Yazın ve kışın giyilen giysilerin fotoğraflarını gazete 
ve dergilerden kesip bir kartona yapıştıralım.

Hazırlanalım

Aşağıdaki sözcüklerin önüne hangi sözcüğün gele-
bileceiğini yazalım.

.................................. gömlek 

.................................. mağaza 

.................................. alışveriş 

................................. günü 

................................... giysiler 

................................. pahalı

çok       
keyifli       
sarı       
büyük       
doğum       
pahalı
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Konuşalım

Yukarıdaki resimde gördüklerimizi anlatalım.

Yazalım

1. Doğum günü için alışverişe gideceğimizi düşüne-
lim. Bunun için hazırlayacağınız alışveriş listesine 
neler yazardınız?

1.  ..................................................................................
2. ..................................................................................
3. ..................................................................................
4. ..................................................................................
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Pahalı Giysiler 
 O gün, Özlem’in doğum günüydü. Annesi ona giysi 
almaya söz vermişti. Birlikte çarşıya çıktılar. 
 Özlem, bir mağazadaki kırmızı etek ve sarı göm-
leği çok beğenmişti. Annesinden bu etek ve gömleği 
almasını istedi. Annesi: 
 - Kızım, bu etek ve gömlek çok pahalı. Bunları 
alırsak başka ihtiyaçlarımızı alamayız. Paramıza göre 
alışveriş yapmalıyız, dedi. 
 Başka bir mağazada, öncekine göre çok daha 
ucuz olan turuncu bir gömlek ve yeşil bir etek beğenip 
aldılar. Bunlar, diğerlerine göre çok daha ucuzdu.
 Özlem, bu aldıklarını doğum gününde giydi. Ar-
kadaşları giysilerini çok beğendi. Özlem’in annesi de 
çok mutlu olmuştu.
 Hem paralarına göre 
alışveriş yapmışlar hem de 
aldıkları giysiler Özlem’e 
çok yakışmıştı. 

Rüya Güzel Özmen 
(Ya-Pa Yayınları)
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Etkinlik 1

Etkinlik 2

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.   Annesi, Özlem’e neden kıyafet alacaktı?  

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

2. Annesi Özlem’e kırmızı etek ve sarı gömleği, 
neden almamıştı?  
 .............................................................................................
.................................................................................................

3.   Hem Özlem’e çok yakışan hem de fiyatı daha 
ucuz olan giysi hangisiydi?  
 .............................................................................................
.................................................................................................

Aşağıda karışık verilmiş şu cümleleri düzenleyelim. 
yapmalıyız / göre / Paramıza / alışveriş / .  
......................................................................................................
Arkadaşları / beğendi / giysilerini / . 
........................................................................................................
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Etkinlik 3

Etkinlik 4

 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 
yerine zıt anlamlılarını koyarak yeniden yazalım. 
1. Bu gömlek çok pahalıdır.  

Bu gömlek çok ucuzdur. 
2. İhtiyar adam bastonu ile yürüyordu.  

.................................................................................................
3.   Arkadaşımın çantası benimkinden büyüktür.  

.................................................................................................
4. Uzun bir cetvele ihtiyacım var.  

.................................................................................................
5.   Ağacın gövdesi çok kalındı. 

.................................................................................................
6.   Eski pantolonun cebi yırtıldı.  

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

 Karışık verilmiş hecelerden düzgün sözcük 
yapalım. 
1.    mıkırzı    .................... 
2. ğazama    ....................
3.    lekgöm    ....................
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Etkinlik 5

Etkinlik 6

1. Aşağıdaki sözcüklerde kaç harf olduğunu 
karşılarına yazalım. 
• beğendi   .................... 
• doğum   .................... 
• söz    .................... 
• alışveriş   .................... 
• memnun   .................... 

 Aşağıdaki davranışlardan doğru olanları yeşil 
boya kalemi ile “doğru” sepetine, yanlış olanları ise 
kırmızı boya kalemi ile “yanlış” sepetine götürelim.

Doğru

Yanlış

Alışverişe gittiğimizde canımız ne istiyorsa 
onu almalıyız.

Reklamlarda gördüğümüz her şeyi 
almalıyız.

Alışverişi paramıza göre yapmalıyız.
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Etkinlik 7

Harçlığımın bir kısmını kumbarama atarak  
para biriktirmeyi çok seviyorum.

Oku - Boya - Eğlen

 Efe, bugün  kumbarasını açıyor. Uzun 
zamandır ihtiyacı olan şeyleri almak için para 
biriktiriyor. Efe’nin yerinde sen olsan neler 
alırdın?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Kumbarama attım para
Çoğaldı kasa kasa
İstediğim ne varsa
Aldım doya doya.



Türkçe 1 65

Bir Lokma Ekmek
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• Bir fırına veya markete gidelim. 
Orada satılan ekmekleri inceleye-
lim. Farklı şekillerdeki ekmeklerin 
resimlerini çizelim veya fotoğraf-
larını çekip bir kartona yapıştıra-
lım. 

• Resmini çizdiğiniz veya fotoğrafını çektiğiniz ekmek-
lerin fiyatını öğrenip altlarına yazalım.
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Hazırlanalım

• “Ekmek” sözcüğünü kullanarak üç farklı cümle 
yazalım. Bu cümlelerin birinde ekmek sözcüğünü 
başta, diğerinde ortada ve üçüncüsünde ise son- 
da kullanalım.

Ekmek .....................................................................................................

..............................................ekmek.........................................................

..................................................................................................ekmektir.
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Konuşalım

 Aşağıdaki boşluklara, uygun sözcükleri geti-
rip ifadeleri tamamlayalım.

(kar, ekmek, şeker, yıldız, zürafa, tüy, çita)

...................
gibi beyaz

...................
gibi yuvarlak

.......................
gibi parlak

...................
gibi uzun

...................
gibi tatlı

...................
gibi hızlı

...................
gibi hafif
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Yazalım

 Bir ekmeğin yapılışı ile ilgili aşağıda verilen 
cümleleri doğru sıraya koyalım ve boşluğa yazalım. 

• Buğday, değirmende un haline getirilir. 
• Un, tuz, maya ve su ile hamur yapılır. 
• Buğday olgunlaşınca biçilir ve taneleri ayrılır. 
• Hamur, yoğrulur ve hamura ekmek şekli verilir. 
• Çiftçi tarlasını sürüp buğdayı eker. 
• Hamur halindeki ekmekler, fırında pişirilir.

1. ...................................................................................
2. ..................................................................................
3. Buğday, değirmende un haline getirilir.
4. .................................................................................. 
5. ..................................................................................
6. ..................................................................................
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Bir Lokma Ekmek
 Soframıza gelen ekmeğin nasıl yapıldığını biliyor mu-
sunuz? Ya soframıza gelinceye kadar nerelerden geçti-
ğini? Bunları, çiftçi amcadan dinlemeye ne dersiniz? 
 - Merhaba Çocuklar! Benim adım Mehmet. Ben bir 
çiftçiyim. Her yıl tarlama buğday ekerim. Buğday, ek-
meğin yapıldığı bitkidir. Uzun ve zahmetli bir yolculuktan 
sonra ekmek olur. İlk olarak, tarlalar sürülür ve buğday 
toprağa ekilir. İlkbaharda topraktan çıkıp büyür. Yaz ge-
lince de sıcakta olgunlaşır. 
 Daha sonra buğdayların başakları biçilir ve tane-
leri gövdesinden ayrılır. Torbalara doldurup değirmene 
götürülür. Burada, buğdaylar makinelerle iyice ezilip un 
haline getirilir. Sonra yine torbalara konur. Ardından ek-
mek fırınlarına götürülür. Un, fırınlarda tuz, su ve maya 
ile karıştırılıp hamur haline getirilir. Son olarak da fırında 
pişirilip ekmek olur.  
 İşte çocuklar, Mehmet amcayı duydunuz. Ekmekten 
kopardığımız her lokmada ne kadar çok insanın emeği 
var, değil mi? Yediğimiz her lokma 
ekmekte bu kişileri düşünüp onlara 
teşekkür etmeliyiz. 

Ercan Sümay
(Düzenlenmiştir.)



Türkçe 170

Etkinlik 1

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 

1.    Bu parçada neyin yapılışı anlatılıyor?  
 ...............................................................................................
...................................................................................................

2. Bu parçaya göre, ilkbaharda topraktan çıkıp 
büyüyen ve yaz gelince de sıcakta olgunlaşan 
bitki hangisidir?  
 ...............................................................................................
...................................................................................................

3.   Buğday, değirmendeki makineler tarafından 
iyice ezilip ne haline getiriliyor?  
 ...............................................................................................
..................................................................................................
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Etkinlik 2

 Aşağıdaki her resmin altına ekmeğin yapılışı 
ile ilgili cümleler yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................
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Etkinlik 3

 Bir ekmek yapacağımızı hayal edelim. Hangi 
malzemelere ihtiyacımız olacağını aşağıdaki liste-
ye yazalım.

 Aşağıdaki cümlelerin hangi sözcüğü anlattığını 
alt taraftaki panodan bulalım ve yazalım. 
 
* Hamurun kabarmasını sağlar. ................................. 
* Yuvarlak, uzun ve dilimli şekilleri vardır. 
................................. 
* Bir başağın içinde beş altı tane bulunur. 
................................. 
* Oradaki makineler, buğdayları un haline getirir. 
.................................

Değirmen  Buğday  
Maya       Ekmek

Liste
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Etkinlik 4

Etkinlik 5

 Aşağıdaki tablolarda her sırada satır sonuna 
sığmayarak alta yazılmış heceleri görüyorsunuz. 
Bu sözcüklerden hecelerine doğru yerden ayrılmış 
olanları sarı renge boyayalım.

Aşağıdaki sözcüklerin ne olduğunu tahmin edelim 
ve eksik bırakılmış harfleri tamamlayalım. 
so_ra     il_bahar  mer_aba   bu_day

zahm- 
etli

zahmet- 
li

z- 
ahmetli

merh- 
aba

te- 
şekkür

merhab- 
a

teşekk- 
ür

mer- 
haba

teş- 
ekkür
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Etkinlik 6

 Aşağıda verilen cümlelerin sonuna, hangi işa-
ret gelmelidir? Bulalım ve yazalım. ( . ! ? )

* Ekmeğin nasıl yapıldığını biliyor musunuz
* İlkbaharda topraktan çıkıp büyür
* Çok insanın emeği var, değil mi
* Onlara teşekkür ediyoruz
* Yaşasın
* Eyvah, yangın var
* Bir ekmek kaç paradır
* Bakkaldan iki ekmek aldık
* Aman Allah’ım, ne güzel buğdaylar
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Etkinlik 7

Yemekte Görgü Kuralları 
 Ada, ağzını şapırdatarak yemek yemekte ve 
etrafına rahatsızlık vermektedir. Ada’ya yemekte 
uyulması gereken görgü kurallarını öğretmek için 
aşağıda bir liste verilmiştir. Hazırlanan listede ve-
rilen bilgiler doğru ise yanlarındaki boşluğa “D” 
yanlış ise “Y” yazalım.
* Yemekten önce ve sonra eller yıkanmalıdır. 
(……….) 
* Yemeğe, aile bireyleri ile birlikte oturulmalıdır. 
(……….) 
* Ağzımızda yiyecek varken konuşulmamalıdır. 
(……….) 
* Yemek yerken oyun oynanabilir. (……….) 
* Yemeği hazırlayana, mutlaka teşekkür edilmelidir. 
(……….) 
* Yemek yerken ağzımızı, şapırdatmamalıyız. 
(……….)
* Sofra kurulurken ve kaldırılırken büyüklerimize 
yardım etmeliyiz. (……….)
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23 Nisan
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• Türkiye’de ve KKTC’de kutlanan milli bayramları 
araştırıp bunları sınıfımızda paylaşalım. 

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
çocuklara armağan eden Atatürk’ün yaşamını 
araştırıp bilgi edinelim.

Hazırlanalım

 23 Nisan törenlerini kutlamak için aşağıdaki gibi 
bir pano hazırlayalım. Tören için şiir bulalım, yazı 
yazalım, fotoğraflar yapıştıralım. Sonra panomuzu 
sınıfa getirelim.

Bu günün küçükleri, yarının büyükleridir.
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Konuşalım

 Öğretmeniniz “Çocuk Bayramı”nda yapılacak 
etkinlikler konusunda sizlerden öneriler istiyor. 
Neler yapmak istersiniz?

Yazalım

Atatürk’e kısa bir mektup yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................
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23 Nisan 
23 Nisan’ı ben, 
Ne kadar çok severim. 
Neden diye sorsalar: 
Kendi bayramım derim. 

*****
Hiçbir bayram veremez, 
Bana onun tadını. 
Ata’m “Çocuk Bayramı”, 
Koymuş onun adını. 

*****
Yaşa 23 Nisan, 
Sevinmeyen yok, inan. 
Verdiğin mutlulukla, 
Neşe doluyor insan. 

Fahrünnisa Elmalı
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Etkinlik 1

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. 
1.   Bu bayramın adını “Çocuk Bayramı” olarak 

kim koymuş? 
 ..............................................................................................
.................................................................................................. 

2. 23 Nisan geldiği zaman şiirdeki çocuk neler 
hissediyor? 
 ..............................................................................................
..................................................................................................

3.   23 Nisan’da kutladığımız bayramın tam adını 
yazalım. 
 ..............................................................................................
..................................................................................................
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Etkinlik 3

 Aşağıdaki eksik heceleri uygun hecelerle 
tamamlayalım ve yanlarına sözcükleri yazalım. 
bay___       
ne__        
__san       
ço___      
mut__luk        

Etkinlik 2

 23 Nisan ile ilgili olan cümleleri bulalım ve o 
cümlelerin başına gülen yüz çizelim. 
  Atatürk bu bayramı çocuklara armağan  
  etti. 
  Teyzemi evimizde görünce çok mutlu oldum. 
   Söylediğimiz şarkının adı 23 Nisan’dı. 
   Dini bayramlarda büyüklerin ellerini öpe-  
   riz. 
   Bu günde Türkiye Büyük Millet Meclisi  
  açıldı. 
  Yaptığımız basketbol maçını biz kazandık. 
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Etkinlik 4

 Şiire göre ilk harfi “n”, üçüncü harfi “ş” olan 
dört harfli sözcüğün ne olduğunu tahmin edelim 
ve yazalım. 
____ 

 İkinci harfi “o”, üçüncü harfi “c” ve dördüncü 
harfi “u” olan beş harfli sözcüğün ne olduğunu 
tahmin edelim ve yazalım. 
_____ 

 İlk harfi “i”, üçüncü harfi “s” ve son harfi de 
“n” olan beş harfli sözcüğün ne olduğunu tahmin 
edelim ve yazalım. 
_____
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Etkinlik 5

 Okuduğumuz şiirin her satırına dikkat edelim. 
Her satırdaki ilk sözcüğün birinci harfi nasıl 
yazılmış? 
.......................................................................................................
 Bir şiir yazma denemesi yapalım. Aşağıda ilk 
harfleri verilmiş olan satırları tamamlayıp bayram 
ile ilgili bir şiir yazalım.

23 Nisan
B......................................
N.....................................
A....................................
Y.....................................
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Etkinlik 6

 Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun olan 
noktalama işaretlerini koyalım. ( . ! ? )
 
1.   Yaşasın 23 Nisan
2. 23 Nisan’ı neden seviyorsun
3.   Şiirler okundu, danslar oynandı
4. Yürüdüm

 Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını tahmin 
edeip yanlarına yazalım.

İlk    .....................................................

Sevinçli   .....................................................

Sıcak    .....................................................

Çok   .....................................................

Siyah   .....................................................

Boş    .....................................................

Gel    ..................................................... 
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Bulmaca Saati
 Aşağıdaki bulmacada yer alan gizli sözcükleri bu-
lup 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 
ilgili mesajı içeren cümleyi oluşturalım.

Y İ R M İ K L Ü Ç E M E Ç N
K N İ S A N A E R C U K H B
U L U S A L S S T A D A L D
E G E M E N L İ K S R V E C
Ç O C U K B A Y R A M I N I
S B A T A M I Z Z B V N M Z
H L U Y Ç O C U K L A R A Y
F A R M A Ğ A N Y E T T İ Y

yirmi
üç

armağan
atamız

çocuklara Egemenlik
etti

Bayramı’nı
Ulusalve nisan Çocuk
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Anneannemi Çok Seviyorum
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• “Kan ter içinde olmak” ne demektir? Araştıralım. 
• Ülkemizdeki hastaneleri araştırıp birinin adını 

söyleyelim. 
• Acil durumlarda ulaşmak için hangi telefon 

numaralarını kullandığımızı araştıralım.



Türkçe 186

Konuşalım

 Doktor olduğunuzu düşününüz. Hastanız nezle 
olmuş. Hastanızla konuşuyor olsaydınız neler 
söylerdiniz?

 Şimdi nezle olduğunuzu düşünün. Doktorunuza 
ne söylemek isterdiniz?
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Hazırlanalım

Resimlerle ilgili konuşalım. Yazılara uygun resim 
çizelim.

Saçını okşamak

Eline kolonya 
dökmek
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Yazalım

Her sözcüğün son harfinden yeni sözcükler türetelim.

 Şimdi de her satırdan bir sözcük seçip bu söz-
cüğü bir cümlede kullanalım.

1. .....................................................................................................................

2. .....................................................................................................................

3. .....................................................................................................................

4. .....................................................................................................................

5. .....................................................................................................................

hasta

yaşlı

iyi

Can

anneanne

adam mevsim mikrop
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Anneannemi Çok Seviyorum 
 Sevim teyze, Canların evinde kalıyordu. O, Can’ın 
anneannesiydi. Can, anneannesini çok severdi. 
 Sevim teyze çok yaşlıydı. Evden çıkıp bir yerlere 
gitmek, onun için çok zordu. Yalnız pazartesi günleri, 
doktor kontrolleri için hastaneye gitmek zorundaydı. 
 Yine bir pazartesi günü Sevim teyze, hastaneye 
gitmişti. Hastane, evlerine çok yakındı. Oradan dön-
düğünde kan ter içindeydi. Yüzü, kıpkırmızı olmuştu ve 
çok kötü görünüyordu. 
 Can, ona yardım etmek istedi. Hemen gidip bir 
bardak su ve kolonya getirdi. Can, anneannesine suyu 
içirdi, kolonyadan eline ve yüzüne sürdü. 
 Sevim teyze şimdi daha iyiydi. Anneannesi Can’ın 
saçını okşayarak: 
 -Çok teşekkür ederim yavrum. Dilerim, yaşlandı-
ğında sana da böyle yardım eden torunların olur, dedi. 
 Bu söz Can’ı çok duygulandırmıştı. Sevgiyle anne-
annesinin boynuna sarıldı ve onu öptü. Can, yaşlılara 
yardım etmenin onları ne kadar sevindirdiğini anlamıştı.
 

Rüya Güzel Özmen 
(Düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 1

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.   Pazartesi günleri Sevim teyze nereye gidiyor-

du?  
 .....................................................................................
.........................................................................................

2. Can, kötü görünen anneannesine yardım et-
mek için ne yaptı?  
 .....................................................................................
........................................................................................

3.    Bu öykünün sonunda Can neyi anlamıştı?  
 .....................................................................................
.........................................................................................

Etkinlik 2

 Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamam-
layalım.
• Anneanneye ................................................. de denir. 
• Babaanneye ................................................. de denir.
• Büyükbabaya ............................................... de denir. 

Anneannemi Çok Seviyorum

• büyükanne • nine
• dede
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Etkinlik 3

 Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan yerleri 
uygun sözcüklerle tamamlayalım.

• Annemizin annesi, bizim ............................. . 
• Annemizin babası, bizim .............................. . 
• Babamızın annesi, bizim .............................. . 
• Babamızın babası, bizim .............................. .

• Hastaları tedavi eden kişilere .............................. 
denir. 

• Doktorlara yardım eden kişilere ............................ 
denir. 

• ..........................., hastaların tedavi edildiği yerdir. 
• Hastalar, iyileşmek için .......................... kullanırlar.

babaannemizdir
anneannemizdir
büyükbabamızdır

ninemizdir
dedemizdir

ilaç
Hastane
hemşire
doktor
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Etkinlik 4

Şu sözcükleri hecelerine ayıralım. 
• anneanne    ........................................................
• hastane    ........................................................
• Can     ........................................................
• teşekkür    ........................................................
• ilaç        ........................................................
• kontrolleri   ........................................................

Etkinlik 5

• Bu parçada “Sevim” ve “Can”, sözcüklerinin baş 
harfleri büyük harf yazılmıştır. 

• Birilerine veya bir yere verilen isimler her zaman 
özeldir ve büyük harfle başlar. Aşağıdaki örneklere 
benzeyen özel isimler bulalım ve yanlarına yazalım.

- Mustafa Kemal Atatürk,
- Kıbrıs,
- Minnoş,
- Serdarlı İlkokulu,
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Etkinlik 6

 Pembe boyalı evdeki sözcükleri harf sayılarına 
göre bahçedeki ağaçların üzerine yazalım.

2 harfli

4 harfli

3 harfli

5 harfli

yine   günü  eden ve  su 
eline  söz  Can  Sevim ne 
teyze  onun  öptü  zordu bu
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Kuralsız Ali
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

 Trafik işaretlerini araştıralım ve istediğiniz 
iki trafik işaretini aşağıya çizelim. Daha sonra bu 
işaretlerin altlarındaki kutulara anlamlarını yazalım.

 Trafikte yayaların uyması gereken kuralları 
araştıralım. 
 Yayaların uyması gere-
ken kurallardan ikisini sınıfta 
arkadaşlarımıza anlatalım.

Hazırlanalım
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Yazalım

 Ailemizden, televizyonda izledikleri veya gaze-
telerde okudukları bir trafik kazası haberini, bize 
anlatmalarını isteyelim. Dinlediğiniz kazayı, birkaç 
cümleyle aşağıya yazarak sınıfta anlatalım.

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

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

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

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

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

Konuşalım

 Trafikte, en yakın arkadaşımızla 
birlikte, kurallara uygun bir şekilde, 
bisiklet kullandığımızı düşünüp sınıfta 
bununla ilgili bir canlandırma yapalım.
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Kuralsız Ali 
 Pek çok insan gibi Ali de trafik kurallarını biliyor-
du; fakat bunlara önem vermiyordu. Araba kullanacak 
yaşa gelmemişti. O yüzden kurallara  uymanın gerek-
siz olduğunu düşünüyordu. 
 Bir gün ailesi ile birlikte arabaya binip yola çık-
mışlardı. Teyzesini ziyaret edeceklerdi. Ali, arabada 
giderken sürekli olarak babasının dikkatini dağıtacak 
hareketler yapıyordu. Yoldan geçen bir köpeğe bak-
masını istediği sırada, önlerindeki araç aniden fren 
yapmıştı. Ali’nin babası bunu geç fark etmiş ve araba-
ya arkadan çarpmıştı. Ali, tüm uyarılara rağmen emni-
yet kemerini takmamıştı. Bu yüzden çarpma sırasında 
kendini tutamamış ve kolunu kapıya şiddetli bir şekilde 
vurmuştu. Bu kazada Ali’nin kolu kırılmış ve hastaneye 
kaldırılmıştı. 
 Ali, kolu iyileşene kadar 
alçı ile dolaşmıştı. Bundan çok 
rahatsızlık duymuştu. O olay-
dan sonra, artık trafik kural-
larına uyacağına kendi kendine 
söz vermişti.
(İnternetten alınıp düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 1

Etkinlik 2

 Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplaya-
lım. 
1.    Ali, trafik kurallarını bilmediği için mi, yoksa 

önem vermediği için mi bunlara uymuyordu?  
 ...............................................................................................
...................................................................................................

2. Yolda giderken Ali’nin arabada yaptığı hata-
lardan birini yazalım.  
 ...............................................................................................
...................................................................................................

3.   Kazada kolu kırılan Ali, kendi kendine hangi 
sözü verdi?  
 ...............................................................................................
...................................................................................................

Aşağıdaki sözcükleri birer cümle içinde kullanalım.
trafik   .............................................................................
ziyaret    .............................................................................
fren   .............................................................................
şiddetli   .............................................................................
dikkatli   .............................................................................
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Etkinlik 3

Etkinlik 4

 Aşağıdaki cümleleri okuyalım ve kaç kelime 
olduklarını yazalım. 
Ali, emniyet kemerini takmamıştı.  (     ) 
Öğretmeni ve ailesi kendini uyarmıştı. (     ) 
Parkta bisiklet sürmeyi çok severim. (     ) 
Parktaki çiçekleri koparmamalıyız.  (     )

“trafik” sözcüğünün ikinci hecesini yazalım. 
............................................................................................
“kuralsız” sözcüğünün üçüncü hecesini yazalım. 
............................................................................................
“hastaneye” sözcüğünün birinci hecesini yazalım. 
............................................................................................ 
“aile” sözcüğünün ikinci hecesini yazalım. 
............................................................................................ 
“iyileşene” sözcüğünün birinci hecesini yazalım. 
............................................................................................
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Etkinlik 5

 Aşağıdaki cümlelerde parantezlerin (   ) içlerine 
uygun noktalama işaretlerini koyalım. ( . ? ! ) 
*Biz çocuklar, arabada arka koltukta oturmalıyız (    ) 
*Kırmızı ışık yandı, dur (    ) 
*Yeşil ışığın anlamı nedir (    ) 
*Kıbrıs’ta trafik sol şeritten ilerler (    ) 
*Dikkat et, sağ taraftan araba geliyor (    ) 
*Karşıdan karşıya nerelerden geçmeliyiz (    ) 
*Arabada giderken emniyet kemerini mutlaka 
takmalıyız (    ) 
*Arabada giderken telefon çalarsa ne yapmalıyız (    ) 
*Yolda yürürken kaldırımları kullanırız (    ) 
*Eyvah, şu araba ne kadar da hızlı gidiyor (    )
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Etkinlik 6

Trafik Kuralları

1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
4. ...................................................................................
5. ...................................................................................

Sevgili Çocuklar, 
şoförlerimizin uyması 
gereken trafik 
kurallarından beş 
tanesini yazar mısınız?
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Etkinlik 7

Trafik İşaretleri
 Aşağıdaki trafik işaretlerinin anlamlarını bü-
yüklerimizden öğrenip altlarına yazalım. Daha 
sonra istediğimiz iki tane levhayı kağıda çizerek 
boyayalım. Mukavvaya yapıştırıp kendi trafik lev-
hamızı oluşturalım.
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Taşıtlar

 Taşıt isimleri bulalım ve tabloyu uygun şekilde 
doldurmaya çalışalım.

Hava Yolu Kara Yolu Deniz Yolu Demir Yolu
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İyiliğin Coşkusu
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

Hazırlanalım

* “İyilik” derken aklıma gelenler: ........................................
............................................................................................................
............................................................................................................
* Yaptığım bir iyilik: ................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 İyi bir öğrenci neler yapar, neler yapmaz? 
Araştıralım ve aşağıdaki tabloya yazalım. Sonra 
yazdıklarımızı arkadaşlarımıza anlatalım. 
İyi bir öğrenci ne yapar? İyi bir öğrenci ne yapmaz?
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Yazalım

* Arkadaşınızın size yapmış olduğu bir iyiliği 
düşünelim. Sonra da bunu sınıfta anlatalım. 
* Ailemizden birinin yapmış olduğu bir iyiliği düşüne-
lim. Sonra bunu sınıfta anlatalım.

Konuşalım

 En sevdiğimiz oyunu aşağıdaki boşluğa yazalım. 
Sonra da bu oyunda uyulması gereken bir kuralı 
düşünüp yazalım.
Oyunun Adı:..................................................................... 
 
Kural:.................................................................................

...........................................................................................
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İyiliğin Coşkusu 
 Lefkoşa’dan Girne’ye taşınmıştık. Yeni okuluma 
gittiğim ilk günlerde bir şey dikkatimi çekmişti. Sınıf-
taki kızlar “ Feride ” adlı bir çocuğu oyunlarına almı-
yorlardı. Hüzünlü bir şekilde Feride onları izliyordu. Bu 
duruma çok üzüldüm. Merak edip sordum. “Neden Fe-
ride’yi oyuna almıyorsunuz?” dedim. Esin, burun kıvırdı. 
“O, saçlarını hiç güzel taramıyor. Üstelik dersleri de 
hiç iyi değil.” dedi. 
 O gün Feride’ye yardım etmeye karar verdim. Onu 
oyunlarımızda aramıza almaya başladım. Feride’nin iyi 
kalpli, nazik ama utangaç biri olduğunu anladım. Za-
manla, herkes onu sevmeye başladı. Dersleri de düzel-
di. Üstelik Feride, harika resimler yapıyordu. Esin de 
kısa zamanda hatasını anladı. İnsanları, dış görünüşle-
rine göre değerlendirmenin doğru olmadığını öğrendi. 
Feride, kendisine yaptıklarım için bana teşekkür etti. 

Aysu Erdoğan
(Düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 1

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım: 
1.  Sınıftaki kızlar, Feride’yi neden oyunlarına 

almıyorlardı?  
 ..................................................................................... 
........................................................................................

2. Olayı anlatan çocuk, Feride’ye yardım etmek 
için ne yapmış?  
 ..................................................................................... 
........................................................................................ 

3.   Feride’yi tanıdıkça onun hangi özellikleri ortaya 
çıkmış?  
 ..................................................................................... 
........................................................................................
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Etkinlik 2

 “İyiliğin Çoşkusu” parçasında geçen aşağıdaki 
sözcükleri hecelerine ayıralım ve karşılarına kaç 
heceden oluştuklarını yazalım. 

• nazik .................................................................................... ( 2 ) 
• utangaç .............................................................................. (    ) 
• dersleri .............................................................................. (    ) 
• üstelik ................................................................................. (    ) 
• harika  ................................................................................ (    ) 
• değil .................................................................................... (    ) 
• tanıdıkça ............................................................................ (    ) 
• değerlendirmem............................................................... (    ) 

na - zik
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Etkinlik 3

Etkinlik 4

 Aşağıdaki sözcükleri uygun birer cümlede kul-
lanalım. 
• hüzünlü : ................................................................................
• Lefkoşa : ..............................................................................
• Girne : ..................................................................................
• dikkat : .................................................................................
• merak : .................................................................................
• hata : .....................................................................................

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1. “İyiliğin Coşkusu” parçasının ikinci paragrafında 

kaç tane cümle var? Sayalım ve yazalım.  
...................................................................................................

2. “İyiliğin Coşkusu” parçasının birinci paragra-
fındaki ilk cümlede kaç sözcük var? Sayalım ve 
yazalım.  
...................................................................................................
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Etkinlik 5

Etkinlik 6

 “İyiliğin Çoşkusu” parçasındaki üç sözcüğün içinde, 
aynı harf, arka arkaya iki defa tekrar etmiştir. Onları 
bulup aşağıdaki noktalı yerlere örnekteki gibi yazalım. 
     dikkat    ...................................     ...................................

“A” harfi ile başlayan üç tane özel isim yazalım.

 Aşağıdaki sözcüklerin son harfi ile başlayan 
yeni bir sözcük yazalım. 
yaşa    aile 
kemer    ............................  
Esin    ............................
öğrenci    ............................
birlikte    ............................
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Etkinlik 7

1.   “İyiliğin Çoşkusu” parçasında geçen insan isim-
lerini bulup yazalım.
 ...............................................................................................
.......................................................................................................
2.   Üç arkadaşınızın ismini ve soyismini yazalım.
 ...............................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3.    Aşağıdaki boşluklara ikişer cevap yazalım.
* Okul isimleri: .....................................................................
......................................................................................................
* Beslediğimiz hayvanlara verilebilecek isimler: 
.......................................................................................................
* Ülke isimleri: ......................................................................
......................................................................................................
* Şehir isimleri: ....................................................................
.......................................................................................................
* Köy isimleri:  .....................................................................
......................................................................................................



Türkçe 1 111

Benim Fikrim
 Sihirli bir değneğimiz oldu¤unu düşünelim. Bu si-
hirli de¤nek ile gercekleştirebilece¤imiz üç dile¤imizi 
balonlara yazalım.
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19 Mayıs 

19 Mayıs günü, 
Atatürk güneş gibi, 
Yaşıyor kalbimizde, 
Her zaman içimizde. 
*  *  *
Ülkü verir, hız verir, 
Bize 19 Mayıs. 
Yurdu kurtaran, 
Ata’yı unutmayız. 

Fahrünnisa Elmalı 
(Düzenlenmiştir.)
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Kıbrıs’a Yolculuk
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• Bir Kıbrıs haritası bulalım ve onu sınıfa getirelim.
• Kıbrıs’ta gezilip görülmesi gereken yerleri araş-

tıralım. Bir yer seçip sınıfta arkadaşlarımıza an-
latalım. 

Hazırlanalım

Aşağıdaki yarım bırakılmış cümleleri tamamlayalım. 
Kıbrıs, Akdeniz’de ........................................................
Kıbrıs’ın başkenti ...........................................................
Kıbrıs’ın kuzeyinde ........................................................
Kıbrıs’ın dağları .............................................................
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Konuşalım

• Kıbrıs’ta yetiştirilen sebze ve meyveleri araş-
tıralım. Bir meyve veya sebze seçip sınıfta ar-
kadaşlarımıza anlatalım.

• Kıbrıs’ta kaç ilçe olduğunu ve bu ilçelerin isim-
lerinin neler olduğunu söyleyelim. Yaşadığımız 
yerin hangi ilçeye bağlı olduğunu araştırıp sı-
nıfta konuşalım.
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Yazalım

   Sevgili Çocuklar! Aşağıda, harfleri karışık 
olarak verilen bazı sözcükler vardır. Akadaşlarımla 
birlikte sizlere yardımcı olmak için bu kelimelerin 
ilk harflerini boyadık. Kelimeleri bulup karşılarına 
yazalım.
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Kıbrıs’a Yolculuk 
 İzge, ailesi ile birlikte, yaz tatilini geçirmek için 
Kıbrıs’a gidecekti. Sevinçle hazırlanıp havaalanına git-
tiler. Çok heyecanlıydı. 
 Uçağa binip kalkmasını beklemeye başladı. Uça-
ğın kalkmasını beklemeye başladı. Tam o sırada ön 
koltukta duran bir dergi dikkatini çekti. Dergide, çok 
merak ettiği Kıbrıs ile ilgili bilgiler vardı. 
 Kıbrıs, Akdeniz’de bir adaydı. Bu adanın kuzeyinde 
Türkler, güneyinde ise Rumlar yaşıyordu. Kıbrıs’ın baş-
kenti Lefkoşa’ydı. Kuzey kısmında altı ilçe ve Beşpar-
mak Dağları vardı. İzge, merakla ilçelerle ilgili kısa 
bilgileri okumaya başladı. Girne’deki turizm limanı ve 
güzelim Girne Kalesi, Güzelyurt’un portakal bahçe-
leri, Gazimağusa’nın ticaret limanı ve Lala Mustafa 
Paşa Camisi, İskele’nin Karpaz’a kadar uzanan güzelim 
sahilleri, Lefkoşa’nın tarihi yerleri, Lefke’nin bahçeleri 
ve huzur veren manzaraları... İzge tüm bunları yol bo-
yunca okuyup bilgi sahibi oldu. 
 Tam o sırada pilotun sesi ile yolculuklarının sonuna 
geldiğini anladı. Artık Kıbrıs’taydı... Okuduğu tüm bu 
güzel yerleri gezip görebilecekti. Ne kadar da heye-
canlıydı! 

Komisyon
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Etkinlik 1

Etkinlik 2

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.    İzge, hangi mevsimde Kıbrıs’a geliyor?  

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

2.  İzge, hangi ulaşım aracı ile Kıbrıs’a gidiyor?  
 .............................................................................................
.................................................................................................

3.     İzge, Kıbrıs ile ilgili bilgileri nereden öğreniyor?  
 .............................................................................................
.................................................................................................

 “Kıbrıs’a Yolculuk” parçasına bakarak aşağı-
daki cümlelerden sonra gelen cümleleri yazalım. 
1.    Sevinçle hazırlanıp havaalnına gittiler. 

..................................................................................................
2. Kıbrısın başkenti Lefkoşa’ydı.   

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

..................................................................................................
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Etkinlik 3

Etkinlik 4

 “Kıbrıs’a Yolculuk” parçasına bakarak şu 
cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım. 
* Kıbrıs’ta, ............................................. ilçe vardır. 
* Kıbrıs’ın kuzeyindeki dağ .............................................. . 
* Kıbrıs’ın kuzeyinde ....................................., güneyinde 
ise .............................. yaşar.
* Kıbrıs’ın başkenti ................................................... . 

Aşağıdaki cümleleri hece hece altlarına yeniden 
yazalım. 

Ne kadar da heyecanlıydı. 
......................................................................................................
.....................................................................................................
Sevinçle hazırlanıp havaalanına gittiler. 
......................................................................................................
......................................................................................................
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Etkinlik 5

Etkinlik 6

 “Kıbrıs’a Yolculuk” parçasında bir kişinin veya 
bir yerin adı olan sözcükleri bulalım ve yazalım. Bu 
sözcüklerin nasıl yazıldıklarına dikkat edelim.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

“E” harfi ile başlayan bir insan ismi yazalım. 
......................................................................................................
“g” harfi ile başlayan bir çiçek ismi yazalım. 
......................................................................................................
“s” harfi ile başlayan bir içecek adı yazalım. 
......................................................................................................
“f” harfi ile başlayan bir yemek adı yazalım. 
......................................................................................................
“k” harfi ile başlayan bir yer ismi yazalım. 
......................................................................................................
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Etkinlik 7

Etkinlik 8

Kişi Adı    
1- .........................................
2- ........................................
3- ........................................

Yer Adı 
1- .........................................
2- ........................................
3- ........................................

 Aşağıda sizinle ilgili sorular sorulmuştur. Bun-
ları cevaplayalım. Yazdığımız bu sözcüklerin yazı-
lışlarına dikkat edelim.
Adınız: .......................................................................................
Soyadınız: ................................................................................
Okulunuzun adı: .....................................................................
Oturduğunuz sokağın adı: .................................................
Yaşadığınız şehir/köy: .........................................................
Yaşadığınız ülke: ...................................................................
Ev adresiniz: ........................................................................... 
......................................................................................................
En çok yaşamak istediğiniz ülke adı: ...........................

Üçer tane kişi ve yer adı yazalım.
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Kıbrıs Manileri
Aşağıda boş bırakılan kutuya Kıbrıs’la ilgili bir mani 
de biz yazalım.

 

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

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

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

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

Bir sen söyle bir da ben 
Sen şekerisan bal da ben. 
Has bahcanın gülünden,  
Bir sen tütün bir da ben.

Dağlarda gar galmadı. 
İçimde yağ galmadı. 
Daha çok yazacağıdım. 
Defterde yer galmadı. 

Bahçalarda börülce, 
Oynar gelin görümce 
Oynasınnar bakalım 
Bir araya gelince. 

Patlıcanı doğradım. 
Gavurmaya başladım. 
Aklıma sen gelinca 
Ağlamaya başladım. 
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Kıbrıs’ım
 “ Kıbrıs’ım ” şarkısını daha önce hiç dinlediniz mi? 
Şarkıda eksik bırakılan dizeleri öğrenip tamamlayalım.

Kıbrıs bir ada mıdır?
..................................
Kıbrıs’ın güzel kızı 
Yanakları kırmızı 
....................................
Ah Kıbrıs’ım, Kıbrıs’ım.

Lefkoşa merkezidir. 
Kıbrıs’ın şerefidir. 
........................................
........................................ 
........................................
Ah Kıbrıs’ım Kıbrıs’ım 
.......................................
........................................
........................................

Kıbrıs’ı gezecek olsanız en çok nereye gitmek 
istersiniz? Cevabınızı sebebiyle beraber açıklayınız.
 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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Hayvan Barınağı
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

• Veteriner ne iş yapar? Araştırıp yazalım.                                         
...................................................................................................

• Kıbrıs’ta hayvan barınağı nerede vardır? Araştırıp 
yazalım.

Hazırlanalım

 Aşağıdaki hayvanların neyle beslendiklerini bu-
lup karşılarına yazalım.
köpek: ............................................................................
kedi: ................................................................................
kuş: ..................................................................................
keçi: .................................................................................
kaplumbağa: ..................................................................

  ........................................................................................
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Konuşalım

 Hayvanlara ilgili yazılmış şiir veya şarkılardan 
birini bulup sınıfta bunu söyleyelim.
 Köpeklerle ilgili yazılmış olan aşağıdaki şarkıyı 
hep birlikte söyleyelim.

Köpeğim
Hav, hav, hav
Benim cici köpeğim.
Hav, hav, hav
Evimi bekle.
Sana kemik vereyim,
Gel biraz da seveyim,
Evimi bekle !
Hav, hav, hav
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Yazalım

 Fındık; neşeli, hareketli, çok güzel, kahverengi 
bir köpekti. Bir gün, sahibi onu bilmediği bir yere 
götürdü. Onu, orada bırakıp geri döndü. Fındık, 
çok üzgündü. Ne yapacağını bilemiyordu. Nereye 
gideceğini, nasıl yemek bulacağını hiç bilmiyordu. 
Kimseyi tanımıyordu. Çok korkuyordu.
 Siz Fındık’ın yerinde olsanız neler hissederdi-
niz, neler yapardınız? Aşağıdaki sayfaya yazalım.
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Hayvan Barınağı
 Köpekleri çok seviyordum. Babam da bana bir kö-
pek alacağına söz vermişti.
 O hafta sonu köpek satın alabileceğimiz bir yere 
gittik. Orada çok renkli ve büyük bir kuş gördüm. Çok 
hoşuma gitti. Ne kuşu olduğunu sorduğumda, bana bu-
nun bir papağan olduğunu söylediler. Papağanların bazı 
sözcükleri söyleyebildiğini de öğrendim. Babama, bu 
kuşu alabilir miyiz, diye sordum. Papağanı oradan satın 
aldık. Ama köpek bulamadık. Sonra babamın aklına 
harika bir fikir geldi. 
 Hayvan barınağına gittik. Orada sahip arayan bir-
çok köpek vardı. Hepsini almak istedim; ama yapa-
mazdım. Bir tanesini aldık. 
 O gün benim en mutlu günüm oldu. Hem bir köpe-
ğim hem de bir papağanım olmuştu. Köpeğimin adını 
 Harika , papağanımın adını da 
 Geveze  koydum. İkisiyle de oyna-
mak, vakit geçirmek gerçekten çok 
zevkliydi. Çok teşekkür ederim ba-
bacığım.

Komisyon

“ 
“ 

“ 
“ 
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Etkinlik 1

 Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım.

1. Papağanların hangi özellikleri anlatılıyor?   

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

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

2. Çocuk köpeğini nereden almış? 

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

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

3. Çocuk babasına neden teşekkür ediyor?  

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

......................................................................................
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Etkinlik 2

Etkinlik 2

 “Hayvan Barınağı” parçasına bakarak aşağıdaki 
cümleleri tablodaki sözcüklerle tamamlayalım.
* Çok renkli ve büyük bir ............................... gördüm.
* Babamın aklına harika bir ................................ geldi.
* Hayvan ............................................. gittik.
* Köpeğimin adını ....................................., papağanımın 
adını da ................................. koydum.

 “Papağanı oradan satın aldık.” cümlesine baka-
rak aşağıdaki soruları cevaplayalım.
1. Yukarıdaki cümlenin birinci sözcüğünü yazalım.
......................................................................................................
2. Yukarıdaki cümlenin son sözcüğünü yazalım.
......................................................................................................

 
Geveze Harika fikir

barınağa kuş
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Etkinlik 3

 Aşağıdaki olayları parçada geçen sıraya göre 
numaralandıralım. Sonra numara sırasına göre 
cümleleri tekrar yazalım ve okuyalım.

( ........ ) Köpeği hayvan barınağından alırlar.

( ........ ) Papağanı, hayvan satılan yerden alırlar.

( ........ ) Çocuk o gün çok mutlu oldu.

( ........  ) Köpek satın alabilecekleri bir yere giderler.

1. ..................................................................................................

2. .................................................................................................

3. .................................................................................................

4. .................................................................................................
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Etkinlik 4

 Görseldeki çocuklar hangi duyguları yaşıyorsa 
altındaki doğru yüz ifadesini boyayalım.

Sizce ip atlayanlar 
hangi duyguyu 

yaşıyor?

 Aşağıdaki cümleleri okuyalım ve hisset-
tiğimiz duyguyu boyayalım.

Defterleri parçalayan 
çocuklar hangi 

duyguyu yaşıyorlar?

• Bir arkadaşınız eşyanızı izinsiz kullandı-
ğında ne hissedersiniz? 

• Bir arkadaşınız size hediye verirse hangi 
duyguyu yaşarsınız?
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Etkinlik 5

 

Duygularımın Yüzleri
Aşağıdaki yüzleri, duygulara uygun şekilde çizelim.

Mutlu

Uykulu

Sinirli Utanmış

Üzgün

Korkmuş
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Sokağımız
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

Evimizin, okulumuzun ve arkadaşımızın evinin bulun-
duğu sokağın adını araştırıp yazalım.

Ev Okul Arkadaşımın evi

Hazırlanalım

 Yaşadığımız sokakta, ailemiz ve komşularımızla 
ortak kullandığımız neler var? Yazalım.
...............................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................
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Konuşalım

 Bir televizyon kanalına davet 
edildiğimizi düşünelim. Bu kanalda 
yaşadığımız sokağı anlatacağız. 2-3 
dakika boyunca konuşarak sokağımızı 
anlatalım.

Yazalım

 Yaşadığımız sokağı üç gün boyunca inceleyelim. 
Dikkatimizi çeken üç durumu yazalım.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sokağımız 
Pek temizdir bizim sokağımız, 
Çevre dostu arkadaşlarımız. 
Kimseler sokağa çöp atmıyor, 
Temizliğe çok dikkat ediyor. 
*****
Sokağımız mikroplara yasak, 
Etrafı çiçeklerle donatsak, 
Bütün herkese örnek olsak, 
Tüm insanlar çevreyi korusak.

Turgay Arıcıoğlu
(Düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 1

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. 
1.   Şairin anlattığı sokak, nasıl bir sokaktır?  

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

2. Çevrenin temizliğine dikkat eden kişilere ne 
denir?  
 ............................................................................................... 
..................................................................................................

3.    Sokağı güzelleştirmek için neler yapıyorlar?  
 .............................................................................................. 
..................................................................................................
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Etkinlik 2

 Bulutun içindeki cümleler, aşağıdaki sözcüklerin 
hangisini anlatıyor? Bulalım ve yazalım. 
1.   Mısra (Dize):  

..................................................................................................
2. Kıta:  

..................................................................................................
3.   Şair:  

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

• Şiir yazan kişilere denir. 
• Şiirdeki her bölüme denir. 
• Şiirdeki her satıra denir.
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Etkinlik 3

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım.
1. “Sokağımız” şiiri kaç kıtadan oluşuyor?
.......................................................................................................
2. Bu şiirde kaç dize (mısra) var? 
.......................................................................................................
3. Üçüncü mısranın (dizenin) üçüncü kelimesi nedir? 
.......................................................................................................
4. Bu şiirin şairi kimdir?
.......................................................................................................
 Çevre sözcüğünün çağrıştırdığı sözcük ya da 
sözcük gruplarını aşağıya yazalım.

  

Çevre
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Etkinlik 4

 Aşağıdaki sözcüklerde geçen heceleri sayalım 
ve hangi akvaryumda olması gerektiğini bulup ya-
zalım. 
(çevre,  pek,  temizdir, çiçeklerle, çöp, dostu, do-
natsak, mikroplara, çok, yasak, insanlar, sokağımız, 
dikkat)

1 heceli sözcükler 2 heceli sözcükler

3 heceli sözcükler 4 heceli sözcükler
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Etkinlik 5

Etkinlik 6

 “Sokağımız” şiirinde içinde “ğ” harfi olan sözcük-
leri yazalım. 
-------------------  ,  ----------------------  ,  -------------------- 

 Aşağıda karışık olarak verilmiş olan bazı dize-
leri var. Bunları uygun bir şekilde sıralayalım ve bir 
şiir oluşturup ona bir isim bulalım. 

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

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

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

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

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

Parkları, bahçeleri 
Çevremizi temiz tutarız. 
Çiçeklerle donatırız. 
Sokağımızı korur. 
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Etkinlik 7

Doğru Yol Hangisi?
 Gaye ve Asil, evlerinden çıkıp sokaklarındaki 
parkta oynamaya gitmek istiyorlar. Onlara, doğru 
yolu bulmalarında yardımcı olalım. 
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Etkinlik 8

Benimle Oynar mısın?
 Arkadaşlarımla birlikte sokakta oynadığım 
bazı oyunların resimleri aşağıda verilmiştir. Bunların 
isimlerinin neler olduklarını yazalım. Boş olan ku-
tuya da benimle oynamak istediğin oyunun resmini 
çizip adını yazalım.
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Pelin’in Tatil Heyecanı
Araştıralım

Araştıralım

Hazırlanalım Konuşalım Yazalım

 Okulların tatil olduğu mevsim veya aylar bir 
ülkeden diğerine göre değişebilir. Şimdi, istediğimiz 
bir ülkeyi seçip aşağıdaki kutuya yazalım. Bu 
ülkede okulların tatil olduğu ayları veya mevsimleri 
araştırıp yazalım. 

Seçtiğim ülke

Bu ülkede okulların tatil olduğu mevsim veya 
aylar 
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Hazırlanalım

 “Tatil” sözcüğü size ne çağrıştırır? Dondurmaların 
üzerine yazalım. 

Konuşalım

 Tatile gitmeden önce 
yapılan hazırlıklar nelerdir? 
Düşünelim, söyleyelim. 
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Yazalım

 Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Tatilde en çok 
yapmak istediğimiz şeyi anlatan resmi seçip  aşağı-
daki boşluğa bununla ilgili düşüncelerimizi yazalım.

Tatilde.................................................... isterdim; çünkü 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................



Türkçe 1 145

Pelin’in Tatil Günleri 
 Derste öğretmenimiz, yaz tatilini nasıl geçireceği-
mizi sormuştu. Pelin, dedesinin Görneç köyündeki evine 
gideceğini söyledi. Öğretmenimiz, orada neler yapa-
cağını sordu. 
 Pelin, tatilini o kadar güzel planlamıştı ki hayran-
lıkla onu dinledik. 
 “Sabah kalkınca elimi yüzümü yıkayıp herkese gü-
naydın diyeceğim. Kahvaltının hazırlanmasında baba-
anneme yardım edeceğim. Sonra dedemle birlikte evin 
arkasındaki   tepeye,  hayvanları otlatmaya gideceğim. 
Bu arada doğadaki bitkileri ve hayvanları incelemeyi  
unutmayacağım. Eve geldiğimizde babaanneme hikaye  
kitabımı  okuyacağım. Akşam olduğunda ise yıl içinde 
öğrendiğimiz bilgileri tekrar edeceğim. Ayrıca, resim 
yapıp müzik dinleyeceğim, dans edeceğim.” 
 Anlattıkları biter  bitmez  Pelin’i coşkulu bir şe-
kilde alkışladık. Daha sonra öğretmenimiz Pelin’in an-
lattıklarından örnekler vererek yararlı bir tatilin nasıl 
geçirilebileceğini bizlere aktardı. 

İsmail Malatya
(Düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 1

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayalım. 
1.    Pelin’in dedesi ve babaannesi hangi köyde 

yaşıyorlar?  
 ...............................................................................................
...................................................................................................

2. Pelin, tatilde hayvanları otlatmaya kiminle 
gitmeyi planlıyor?  
 ...............................................................................................
...................................................................................................

3.    Pelin, babaannesine hangi konuda yardımcı 
olacağını söylüyor?  
 ...............................................................................................
...................................................................................................

 “Pelin’in Tatil Günleri” parçasına bakarak 
Pelin’in tatilde yapacağı üç etkinliği yazalım. 

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

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

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

Etkinlik 2
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Etkinlik 3

“Yaz mevsimi” denince aklımıza gelen dört sözcüğü 
panolara yazalım. 

“Köy” denince aklımıza gelen dört sözcüğü panolara 
yazalım. 

“Aile” denince aklımıza gelen dört sözcüğü panolara 
yazalım. 
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Etkinlik 4

Etkinlik 5

 Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayıralım ve her sözcü-
ğün ilk hecesinden yeni bir sözcük oluşturalım. 

doğada   do-ğa-da               dokuz
günaydın   ....................................   ....................................
hayranlıkla  ....................................   ....................................
alkışlamak        ....................................   ....................................
babaanne        ....................................   ....................................
köyümüze         ....................................   ....................................

 Aşağıdaki sözcüklerin son harfi ile başlayan 
yeni sözcükler oluşturalım. 
Görneç   çiçek  -----------------       -----------------

-----------------            -----------------       -----------------
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Etkinlik 6

 Aşağıdaki özel isimlerden, canlı isimlerini gülen 
yüz panosuna, yer isimlerini de güneş panosuna 
yazalım. 

Pelin, Karabaş, Görneç, İklim Sokak, Kıbrıs, 
Sertaç, Mustafa Kemal Atatürk, Minnoş, Girne 
Kapısı, Mehmet Akif Caddesi
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Etkinlik 7

 Siz tatilde neler yapmayı planlıyorsunuz? 
Düşünüp aşağıdaki sayfaya yazalım.
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Bir Yıl, Ay, Hafta, Gün, Saat 

Aşağıdaki noktalı yerlere doğru sayıları yazalım. 

Gün

Ay

Hafta

Yıl

Yıl

....... saattir.

....... gündür.

....... gündür.

....... gündür.

....... aydır.
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Mevsimler ve Aylar
Bir yılda dört mevsim var. Haydi bu mevsimlerin aylarını 
yazalım!

İlkbahar
................................
................................
................................

Sonbahar
................................
................................
................................

Yaz
................................
................................
................................

Kış
................................
................................
................................


