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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 

hilâl! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu 

celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra 

helâl... 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür 

yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? 

Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, 

aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, 

taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim 

var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı 

boğar, 

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış 

canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma 

sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca 

akın. 

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da 

yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, 

tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet 

vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 

fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
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ANDIMIZ
Türk’üm

Doğruyum, Çalışkanım

İlkem,
Küçüklerimi korumak
Büyüklerimi saymak
Yurdumu, milletimi,

Özümden çok sevmektir.

Ülküm,
Yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe

Durmadan yürüyeceğime and 
içerim.

Varlığım,
Türk varlığına armağan olsun.

“Ne Mutlu Türk’üm diyene!”

Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881-1938)
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İLETİŞİM

Ünite 4



Yazalım 

¯Aşağıdaki iletişim araçlarının isimlerini yazalım.

11

Mektup 

¯ İnsanlar eski zamanlarda nasıl haberleşirdi?

¯ İlk haberleşme araçları nelerdi?

¯Sizce dünyada en çok kullanılan haberleşme aracı hangisidir?          

Neden?

sipariş

icat

Anlamını Öğrenelim

10

Araştıralım

Konuşalım  

Mektup 

Bir şeyin yapılmasını, getirilmesini, gönderilmesini 

isteme, bir şey ısmarlama.

Buluş.

10 11
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Oğuz, ikinci sınıfta okuyordu. Türkçe dersinde öğretmenleri onla-

ra “mektup yazma” konusunu anlatıyordu. Öğretmen, öğrencilerine 

önce bir mektup okudu. Sonra, “Siz de mektup yazabilirsiniz.” dedi.

Mehmet söz alarak, “Öğretmenim, mektuba gerek yok ki... Biz gö-

rüşmek istediklerimizi zaten anında cep telefonuyla arıyoruz. Kutlama 

tebriklerimizi sosyal medyada, üstelik resimlerle gönderiyoruz.” dedi. 

Ardından Çiğdem söz alıp “Bize de postacı ya telefon faturalarını ya 

da babamın sipariş ettiği şeyleri getirir.” diye ekledi. Sınıftan değişik 

sesler gelmeye başlayınca öğretmenleri şöyle söyledi: “Bu söyledikle-

rinizi günümüzde pek çok kişi yapıyor. Ancak mektup, yazının icadından 

sonraki en eski haberleşme şeklidir. Mektup yazmak bir sanattır. Mek-

Mektup 

tupta bazen yüz yüzeyken söyleyemediklerimizi, duygularımızı, düşün-

celerimizi daha güzel ve daha anlamlı olarak çekinmeden anlatıyoruz.”

Öğretmenin mektupla ilgili bu sözleri, Oğuz’un çok ilgisini çekmiş-

ti. Eve gidip ödevini yaptıktan sonra önüne boş bir kağıt çekip eline de 

babasının dolma kalemini almıştı. Başladı mektubu yazmaya... Tıpkı öğ-

retmenin dediği gibiydi. Ne güzel şeymiş mektup yazmak!

Bitirdikten sonra zarfa koyup üzerine de mektubun gideceği adre-

si yazmıştı. Doğruca evlerinin yakınlarındaki postaneye götürüp mektu-

bu göndermiş ve heyecanla beklemeye başlamıştı.

Birkaç gün sonra okul dönüşü annesi kapıyı açar açmaz Oğuz’a sa-

rılmış ve “Benim altın yürekli oğlum! Mektubunda annesine ne de güzel 

sözler söylermiş...” diyerek yanaklarından öpmüş. 

Mutlu Yayınları

12 13
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Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki sözcükler hecelerine ayrılırken yerleri karışmış. 

Heceleri doğru sıraya dizip yazalım.

pa si riş   

leş ha me ber  

ye  he   lıy   can   dı  

 le  fon   te  

dü ce şün  

gu duy mız rı la 

Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

cep telefonu:

 

postacı :

 

sosyal medya :

 

mektup :

 

icat :

14 15
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Etkinlik 3: Etkinlik 4:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) hangi Öğretmen konuyu anlatıyordu?

2) ne Postacı, Çiğdemlere getiriyormuş?

3) ne Oğuz’un ilgisini çekti?

4) kime Oğuz mektup yazdı?

¯ Aşağıdaki cümlelerin kaç sözcükten oluştuğunu yazalım.

Siz de mektup yazabilirsiniz. 

 

Mektup yazmak bir sanattır.

Görüşmek istediklerimizi anında cep telefonu ile arıyoruz.

Çok heyecanlıydı. 

¯ Aşağıdaki cümleleri, parçadan farklı bir şekilde tamamlayalım.

Türkçe dersinde öğretmenleri ______________________________

Bu söylediklerinizi günümüzde _______________________________

Eve gidip ödevini yaptıktan sonra ___________________________

Etkinlik 5:

16 17
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Dil Bilgisi 15

Birinci Dönem Neler Öğrendik?

1) Verilen sözcükleri eş anlamlıları ile eşleştirelim.

yaşlı        hekim

   sözcük       misafir

konuk        ihtiyar

   kırmızı       ırmak

ev        kelime

   doktor       al

okul        konut

   nehir        mektep

2) Sözcüklerin zıt anlamlılarını yanlarına yazalım.

dolu X __________________  güzel X __________________

 küçük X _________________  uzun X ___________________

 eski X __________________  zayıf X __________________

 mutlu X _________________  tembel X ________________

3) Aşağıdaki karışık sözcüklerle anlamlı cümleler oluşturalım.

tatilinde eğlendik çok şubat

teyzeme yazdım mektup İngiltere’deki

araştırma internetten ödevimi faydalandım yaparken

18 19
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4) Aşağıdaki cümleleri tamamlayalım.

Küçük  _______________________ ağaçtan bir türlü inemiyordu.

Aytül, koşarak  _______________________  gitti.

Yağmur yağdığı için yanıma  _____________________ aldım.

Çiftlikte yavru  ________________________  gördük.

Hafta sonu   ___________________________  kursuna gideceğim.

Yağmurlu bir günde  _________________________________________

Bundan sonra  ________________________________________________

Büyüdüğüm zaman  ___________________________________________

Ayla pazardan  ______________________________________________

Melisa okumayı  _____________________________________________

20

5)  Aşağıdaki paragrafın ne anlatmak istediğini bir cümle ile yaza-

lım. 

6) Yukarıdaki paragrafa uygun bir başlık yazalım.

Yavru kuş, uçmaya çalışıyordu. Kanatlarını birkaç kez çırptı. 

Güçlükle havalandı. Ama henüz güçsüz olduğu için yere düştü. Onu 

gören kartal, kuşu avlamak istedi. Fakat oradan geçen bir köpek, 

kartalı korkutup uzaklaştırdı. Daha sonra köpek, ormanda 

dolaşırken ayağı bir ağaç dalına sıkıştı. Bir türlü kurtulamıyordu. 

Bunu gören kuşun annesi, köpeğe yardım ederek onu kurtardı.

21



4) Aşağıdaki cümleleri tamamlayalım.

Küçük  _______________________ ağaçtan bir türlü inemiyordu.

Aytül, koşarak  _______________________  gitti.

Yağmur yağdığı için yanıma  _____________________ aldım.

Çiftlikte yavru  ________________________  gördük.

Hafta sonu   ___________________________  kursuna gideceğim.

Yağmurlu bir günde  _________________________________________

Bundan sonra  ________________________________________________

Büyüdüğüm zaman  ___________________________________________

Ayla pazardan  ______________________________________________

Melisa okumayı  _____________________________________________

20

5)  Aşağıdaki paragrafın ne anlatmak istediğini bir cümle ile yaza-

lım. 

6) Yukarıdaki paragrafa uygun bir başlık yazalım.

Yavru kuş, uçmaya çalışıyordu. Kanatlarını birkaç kez çırptı. 

Güçlükle havalandı. Ama henüz güçsüz olduğu için yere düştü. Onu 

gören kartal, kuşu avlamak istedi. Fakat oradan geçen bir köpek, 

kartalı korkutup uzaklaştırdı. Daha sonra köpek, ormanda 

dolaşırken ayağı bir ağaç dalına sıkıştı. Bir türlü kurtulamıyordu. 

Bunu gören kuşun annesi, köpeğe yardım ederek onu kurtardı.

21



kibar

Anlamını Öğrenelim

10

Araştıralım

Konuşalım  

Baykuş

Düşünce, duygu, davranış yönlerinden ince, nazik 

olan kimse.

bağışlamak Affetmek 

tünemek Kümes hayvanları ve kuşların, geceyi geçirmek, 

uyumak için bir sırığa ya da dala konması.

22

¯Çevremizdeki kuşların isimlerini biliyor muyuz? Örnekler verelim.

¯Geceleri genellikle hangi kuşların seslerini duyarız?

¯Tanıdığımız bir kişi, bize selam vermezse neler hissederiz?

¯Hata yaptığımızda nasıl davranmalıyız? Örneklerle açıklayalım.

Yazalım 

11

Baykuş

23

¯Aşağıya, günlük yaşantımızda kullandığımız bazı güzel sözler ya-

zılmıştır. Bu sözlerden selamlaşmak için kullandıklarımızı istediği-miz 

renge boyayalım.

Teşekkür ederim!
Merhaba!

İyi günler!

Lütfe
n!

ica ederim!

Hay
ırlı g

ünle
r!

Günaydın!

Tebrik ederim!
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Baykuş

Düşünce, duygu, davranış yönlerinden ince, nazik 

olan kimse.

bağışlamak Affetmek 

tünemek Kümes hayvanları ve kuşların, geceyi geçirmek, 

uyumak için bir sırığa ya da dala konması.

22

¯Çevremizdeki kuşların isimlerini biliyor muyuz? Örnekler verelim.

¯Geceleri genellikle hangi kuşların seslerini duyarız?

¯Tanıdığımız bir kişi, bize selam vermezse neler hissederiz?

¯Hata yaptığımızda nasıl davranmalıyız? Örneklerle açıklayalım.

Yazalım 

11

Baykuş

23

¯Aşağıya, günlük yaşantımızda kullandığımız bazı güzel sözler ya-

zılmıştır. Bu sözlerden selamlaşmak için kullandıklarımızı istediği-miz 

renge boyayalım.

Teşekkür ederim!
Merhaba!

İyi günler!

Lütfe
n!

ica ederim!

Hay
ırlı g

ünle
r!

Günaydın!

Tebrik ederim!



Baykuş, baykuş derlerdi de

 Görmeyi çok isterdim.

 Adı “Bay” olduğuna göre,

 Kibar bir kuş zannederdim.

 Geçen akşam gördüm ilk kez.

 Hiç de kibar değildi. 

 Tünemiş karşı bacaya,

 Bir selam bile vermedi.

 stelik gün ışığında,

Görünmezmiş ortalarda.

Mmm, tamam, şimdi anladım,

Suçlu olmalı mutlaka.

Yok, yanılmışım meğer,

İyi görmüyormuş gözleri.

Bu yüzden çatıkmış kaşları,

çamazmış gündüzleri.

Özür dilerim Bay Baykuş

Ne olur bağışla beni.

Gel, sana da alalım

Bir gözlük, benimki gibi.

    Ayla Çınaroğlu

Baykuş

24 25

nıl gö ya mez ne

mı rün miş lük ki tü

göz bar şım mişmaz

ça

u

mış

Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki heceleri birleştirerek şiirdeki bazı kelimeleri 

oluşturmaya çalışalım.
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Baykuş
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nıl gö ya mez ne
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u

mış

Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki heceleri birleştirerek şiirdeki bazı kelimeleri 

oluşturmaya çalışalım.



Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

baykuş :

 

kibar  :

 

tünemek :

 

selam :

 

gözlük :

¯ iire göre doğru olan ifadenin yanındaki baykuşu boyayalım.

1) air, baykuşu kibar bir kuş zannediyormuş.

2) Baykuş, karşı evin duvarına tünemiş.

3) Baykuşlar gündüzleri ortalıkta görünmezmiş.

4) Gündüzleri baykuşların gözleri çok iyi görür.

5) air, baykuşa gözlük almak istiyor.

Etkinlik 3:

26 27



Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

baykuş :

 

kibar  :

 

tünemek :

 

selam :

 

gözlük :

¯ iire göre doğru olan ifadenin yanındaki baykuşu boyayalım.

1) air, baykuşu kibar bir kuş zannediyormuş.

2) Baykuş, karşı evin duvarına tünemiş.

3) Baykuşlar gündüzleri ortalıkta görünmezmiş.

4) Gündüzleri baykuşların gözleri çok iyi görür.

5) air, baykuşa gözlük almak istiyor.

Etkinlik 3:

26 27



Etkinlik 4:

Etkinlik 5:

¯ iirde geçen üç heceli sözcükler bulup her hecesini bir kutuya 

gelecek şekilde yazalım.

¯Aşağıdaki davranışlardan doğru olanların yanına , yanlış 

olanların yanına çizelim. 

Sabah karşılaştığımız kişilere “Günaydın!” deriz.

Tanımadığımız kişilerin verdiği her şeyi almalıyız.

Etkinlik 6:

¯ Verilen sözcüklerden anlamlı cümleler oluşturalım.

anneme ve babama karşılarım etmem

yardımcımisafirleri

olurum evimize kavga gelen

evişlerinde güler yüzle arkadaşlarımla

1)

2)

3)

28 29

Hayvanların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu 

bilmeliyiz.



Etkinlik 4:

Etkinlik 5:
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Dil Bilgisi 16

Harf ve Alfabe

¯  harf  Seslerin yazıdaki işaretlerine  denir. Harfler, yazı yazmak için 

kullanılır. Her harf, bir sesin karşılığıdır. 

¯ alfabe Harflerin belli bir sıraya göre dizilmesine  denir. 

Alfabemizde 29 harf vardır.

1) , Yukarıda gösterildiği şekilde, çizgilere dikkat ederek 

alfabemizdeki küçük harfleri yeniden yazalım.

Çalışalım

2) Efe ve Ece, alfabe yolu üzerindeki eksik harfleri tamamlayarak 

parka gitmeye çalışıyorlar. Onlara yardım edelim.

A B Ç E

K İ H F

M Ö P

Y

30 31

Aa Bb c Çç Dd Ee Ff Gg ğ Hh ı İi  Kk l 

Mm Nn Oo Öö Pp r Ss ş Tt u ü Vv Yy z 
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3) Aşağıda verilen sözcüklerin bir harfini değiştirerek örnekteki gibi 

uyumlu sözcükler yazmaya çalışalım. 

tuğla         Tuğba  

kilim

pire

bilgi 

mutlu

kedi

ayna

 balon  

masa

gelin        gezin

32 33

1) nlü harfle başlayan sayıları daire içine alalım.

altı  yetmiş  iki  üç  kırk

  dokuz  elli  bir  sekiz 

2) Aşağıdaki ünlü harflerin yanına bir tane ünsüz harf yazalım, tek 

heceli sözcükler oluşturalım.

a_   a_   o_   o_

e_   e_   ö_   ö_

i_   i_   u_   ü_

  ¯Alfabemizde 8 tane ünlü sesli) harf vardır.

a, e, ı, i, o, ö, u, ü

¯ Alfabemizde 21 tane ünsüz sessiz) harf vardır.

b, c, ç, d, f, g, ğ, h, , k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

nlü ve nsüz Harfler

Çalışalım
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nadide

Anlamını Öğrenelim

10

Araştıralım

Konuşalım  

slık 

Her zaman rastlanmayan, az bulunan, az görülen, 

çok değerli olan.

aygıt Birçok parçadan oluşmuş ve bir iş görmeye 

yarayan araç.

bilim insanı Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilgin.

34

¯Konuşmadan iletişim kurabilir miyiz? Kurabilirsek bunu nasıl 

yapabiliriz? 

¯ slık nasıl çalınır? Deneyelim.

¯Hangi durumlarda ıslık çalarız?

¯Herhangi bir şarkıya ıslıkla eşlik ettiniz mi?



Yazalım 

11

slık 

35

¯ ümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım.

telefon internetten yüz yüze

1) Sınıf arkadaşımla ___________________ konuşurum.

2) İstanbul’daki halama _______________________ ederim.

3) Fransa’daki dayımla _______________________ yazışırız.
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slık 

Çok uzaktaki bir arkadaşımıza seslenmek istediğimizde genellikle 

ilk yaptığımız şey, ona yüksek sesle bağırmak olur. Ancak ne kadar 

yüksek sesle bağırırsak bağıralım, kimi zaman sesimizi arkadaşımıza 

duyuramayız. İşte bu durumda yapılacak en iyi şey, ona kuvvetli bir ıslık 

atarak sesimizi duyurmaktır.

Dünyanın kimi bölgelerindeki insanlar, ıslık sesini çok uzaklardan 

bile duyabildiklerini fark etmişler. Ardından da ıslıkla haberleşmeye 

başlamışlar. Böylece, insanlar arasında farklı bir anlaşma şekli  

gelişmiş. 

 Bazı bilim insanları, ıslık dillerini bir araştırma konusu olarak 

araştırmaya başlamışlar. Özellikle ses uzmanları, çeşitli ülkeleri 
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gezerek oradaki insanlarla konuşmuşlar. slık dilinde yapılan 

konuşmaların ses kayıtlarını almışlar.

 Bilim insanları, ıslık dillerinin insanlık kültürünün değerli birer 

hazinesi olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle, bu farklı anlaşma 

şekli nin korunması gerektiğine inanıyorlar. Çünkü teknolo inin 

ilerlemesiyle birlikte bilgisayar ve cep telefonu gibi aygıtların kullanımı 

da artıyor. Bunlar da ıslık dilleri gibi nadide anlaşma şekillerini ortadan 

kaldırıyor.

Bazı ülkeler ise kendi kültürlerindeki bu farklı anlaşma şekline 

daha sıkı sarılıyorlar. Hatta kullandıkları ıslık dillerini okullarda 

çocuklara ders olarak öğretiyorlar. Bu şekilde yaparak bir kültürü de 

korumuş oluyorlar.

        ühal Özer

        Bilim Çocuk Dergisi - Sayı 132  
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Etkinlik 1:

¯Bilgisayar ekranlarında yazılı olan hecelerden sözcükler yapalım 

ve aşağıya yazalım. 

ıs

me

bil

sa

yar

lık

fark

len

leş

ber

lı

ses

gi

ha

mek



Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

teknolo i :

 

bilim insanı  :

 

konuşmak :

 

 seslenmek :

 

ıslık :

39
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Etkinlik 3:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1)  Çok uzaktaki bir arkadaşımıza seslenmek istediğimizde 

genellikle yaparız?ne 

2)  ne Bilim insanları ıslık dillerinin olduğunu düşünüyorlar?

3)  ne Bazı ülkeler ıslık dillerini korumak için yapıyorlar?
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¯Aşağıya, metnin her paragrafından alınmış birer cümle yazılmıştır. 

Buna göre, verilen cümle kaçıncı paragrafa aitse onu numaralan-

dıralım.

Özellikle ses uzmanları ıslık dillerini incelemeye başlamışlar.

İnsanlar ıslık sesinin çok uzaklardan duyulabildiğini fark et-

mişler.

Bazı ülkeler ıslık dillerini korumak için okullarda çocuklara 

ders olarak öğretiyorlar.

Bilim insanları, ıslık dillerinin insanlık kültürü için değerli bir 

hazine olduğunu düşünüyorlar.

Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar, ıslıkla haberleşmeye 

başlamışlar. 

Etkinlik 4:



Etkinlik 5:

Etkinlik 6:

¯ Aşağıdaki cümlelerin sözcük sayılarını yanlarına yazalım.

¯ Aşağıdaki sözcüklerin harf sayılarını yanlarına yazalım.

ümle Sözcük sayısı

42

İşte bu durumda yapılacak en iyi şey, ona kuvvetli 

bir ıslık atarak sesimizi duyurmaktır.

Bu şekilde yaparak bir kültürü de korumuş oluyorlar.      

slık dilinde yapılan konuşmaların ses kayıtlarını 

almışlar.

Ardından da ıslıkla haberleşmeye başlamışlar.      

ses çocuklarabölgelerindeki

araştırmaya

bilim nadide teknolo i



Eğlence Köşesi

43

¯ zaklardaki bir arkadaşınıza mektup yazmaya ne dersiniz? Onu 

uzun zamandır görmediniz ve ona anlatacak çok şeyiniz var. Ona, 

bir gününüzü anlatınız. Haydi bakalım, başlayın!
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Dil Bilgisi 17

Hece Nedir?

 Ağzımızın bir hareketi ile çıkan ses ya da ses topluluklarına   hece

denir. Her hecede mutlaka bir sesli harf vardır. Bir sözcükte kaç 

tane ünlü harf varsa o sözcükte o kadar hece var demektir.

1) Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi hecelerine ayıralım. Her hecede 

kaç harf olduğunu altlarına yazalım.

araba   a  -  ra  -  ba    3 hece

    1      2       2

mektup  

   

arkadaş  

    

sohbet       

iletişim  

Çalışalım
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2) Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayırmadan hece sayılarını 

yanlarına örnekteki gibi yazalım.

şemsiye : ..3...    öğretmen : ........ 

ahize : ........    merhaba : ........ 

deniz : ........    masmavi : ........ 

mesa laşmak  : ........   konuşmak : ........ 

 

3) Aşağıdaki hecelerden kelimeler yapalım ve aşağıya yazalım.

li

ço

toğ

te

la

lar

vim

raf

ga

ka

cuk

lık

fo

ze

ba

se
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 Televizyondaki eklamcı Amca

İlk önce,

Kumbaralar gösterip

Para biriktirmemi,

Öğütlüyorsun.

Sonra da

Bu sakızı çiğne,

u çikolatayı ye,

Bu gazozu iç

Diyorsun.

Tanrı aşkına,

Sen benim harçlığımın,

Kaç para olduğunu 

Biliyor musun ki?

Hem para biriktirmemi,

Hem de söylediklerini

Tüketmemi istiyorsun.

     Yalvaç ral 

Serbest Metin
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¯ Aşağıdaki resmi boyayalım.

Elinde kumbara 

karşısında televizyon 

olan bir çocuk resmi 

boyama olacak!!!!!

Elinde kumbara 

karşısında televizyon 

olan bir çocuk resmi 

boyama olacak!!!!!



Anlamını Öğrenelim

Araştıralım

Konuşalım  

Dostluk 

20

¯ Sizce dünyada kaç farklı dil vardır?

¯ Dünyadaki tüm insanlar aynı dili konuşsaydı dünyamız nasıl olurdu? 

Tartışalım.  

¯Bugüne kadar farklı ülkeden biriyle hiç tanıştınız mı? Bu kişi nasıl 

görünüyordu?

¯Farklı dilde konuşan insanlarla nasıl iletişim kurabiliriz?

¯Başka bir dil öğrenmek bizler için neden önemlidir?

48

Deniz, göl ya da akarsu kıyılarında oluşan kumluk 

alan.

kumsal

Birbirine iyice uymak, uyum sağlamak.

Dikkat çeken durum, görünüm, görünüş.

Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş.

kaynaşmak

manzara

dost



Yazalım 

Dostluk 

1149

¯Dünyada pek çok ülke ve bu ülkelerde konuşulan pek çok farklı 

dil vardır. Verilen ülkelerin karşısına, bu ülkelerde konuşulan dileri 

yazalım.

İngiltere  _ ........................................................................................

Almanya  _ ........................................................................................ 

aponya  _ ........................................................................................ 

İtalya   _ ........................................................................................

Yunanistan  _ ........................................................................................ 

usya  _ ........................................................................................

Çin   _ ........................................................................................

Fransa  _ ........................................................................................



Dostluk 

50

Annem, hafta sonunda halamlara gideceğimizi söyledi. Çok sevin-

dim. Ne zamandır uzun bir yolculuk yapmamıştık... 

Halamlar Girne’de oturuyorlar. Ayrıca halamların evi, deniz kena-

rındadır. Hemen arkasındaki ormanlık alan ise ayrı bir güzelliktedir.

Hafta sonu geldi. Annem, babam, ablam ve ben arabaya binip 

yola çıktık. Yolda giderken çevreyi izliyordum. Manzara çok güzeldi. Ki-

taplardan okumuştum. Gerçekten de ülkemizin her yanı cennet gibiydi. 

Girne Bölgesi’nin ne kadar güzel olduğunu, bu yolculuk sırasında daha 

iyi anladım.

Çevrenin güzelliğine tam da kendimi kaptırmışken araba birden 

durdu. Halamların evine gelmiştik. 
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Arabadan inip eve girdik. Ailece bir süre hasret giderdik. Daha 

sonra halamın oğlu Mustafa ile birlikte denize gittik. Sonra beni kum-

salda oturan birinin yanına götürdü. Mustafa:

 Sizi tanıştırayım, dedi. Bu, Alman arkadaşım Thomas Tomas)... 

Bu da kuzenim Eren...

Thomas ayağa kalktı:

 Merhaba Eren! Çok memnun oldu ben, dedi.

Thomas, Türkçeyi çok iyi bilmiyordu. Onun bozuk ve komik Türk-

çesine rağmen onunla çabucak kaynaşıp dost olduk. Denize girip bir-

likte yüzdük. Kumsalda oyunlar oynadık. Tüm gün boyunca çok eğlen-

dik. 

Thomas’ı ilk tanıdığımda onunla çok fazla bir şeyler yapabilece-

ğimizi tahmin etmemiştim. Ama pek çok şeyi birlikte yapmamız ve aynı 

şeylerden hoşlanmamız, aramızda güçlü bir arkadaşlık bağının başla-

dığının habercisiydi. 

O gün, aynı dili konuşmasalar da tüm çocukların paylaşımlarıyla 

kardeş olabileceklerini daha iyi anladım.

          Gülsüm Akyüz
         Güzel Öyküler)
          Düzenlenmiştir)
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Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayıralım ve hece sayılarını 

yanlarına yazalım.

¯Okuduğumuz metinden tek heceli sözcükler bulup yazalım.

halamlara  _ ........................................................................................  .............................

kuzenim  _ ........................................................................................  .............................

çocukların  _ ........................................................................................  .............................

tanıştırayım _ ........................................................................................  .............................

memnun  _ ........................................................................................  .............................
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Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

manzara :

 

Girne:

 

tanışmak :

 

yolculuk :

 

dost :
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Etkinlik 3:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) nereye Erenler hafta sonu gitmişler?

2) nerede Eren’in kuzenleri yaşıyormuş?

3) neymişEren’in kuzeninin adı ?

4) kiminle Kuzeni, sahilde Eren’i tanıştırmış? 



¯ Okuduğumuz parçada aşağıdakilerden hangileri vardır? Boyayalım.

 kişi adı   deniz adı   şehir adı

ülke adı     dil adı   bölge adı

¯Okuduğumuz metinden aşağıda istenenleri bulalım.

3 kelimelik  : _______________________________________________cümle

4 heceli  : _______________________________________________sözcük

nlü harfle başlayan iki sözcük : ______________ ,    ______________

nsüz harfle başlayan iki sözcük : ______________ ,    ______________

55

Etkinlik 4:

Etkinlik 5:



Dil Bilgisi 18

1) Aşağıdaki cümlelerde kaç sözcük ve kaç hece olduğunu yanlarına 

yazalım.

         

Melis, yine çizgi film izlemeye daldı.   

Öğrenciler bahçede sıra oldular.

Bir gün okula giderken önüme bir kedi çıktı.

Emre’nin yaptığı resim yarışmada birinci oldu.

Teyzemi çok özledim.

Çalışalım

56

Sözcük Sayısı Hece Sayısı 

Sözcük Sayısı Hece Sayısı 

Sözcük Sayısı Hece Sayısı 

Sözcük Sayısı Hece Sayısı 

Sözcük Sayısı Hece Sayısı 



lu
tum

tu ye
san

dal

2) Su damlacıkları içindeki heceleri kullanarak anlamlı sözcükler 

oluşturalım ve bunları bulutların içine yazalım.

57

val
kah

tı

kom
lar

şu

di
ye

he

ven
di

mer
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Araştıralım

Konuşalım  

Kurbağalar Okulunda Bir Gün

58

¯Okulumuzda veya çevremizde geleneksel olarak neler 

yapılmaktadır?

¯Konuşmak için sıramızı neden beklemeliyiz? Herkes aynı anda 

konuşursa ne olur?

Yazalım 

¯Okulumuzun adı: ..........................................................................................

¯Okulumuzun bulunduğu köy şehir adı: ...................................................



¯Verilen sözcüklerin anlamlarını tahmin etmeye çalışalım ve 

sözcüklerin yanına uygun sayıyı yazalım.

11

Anlamını Öğrenelim

Kurbağalar Okulunda Bir Gün

59

kuytu  

geleneksel

sazlık

bataklık

öneri

çekingen 

Genellikle göl kıyılarında üzeri yoğun 

sazlarla kaplı su birikintisi.

Saygı, korku, utanma nedeni ile ürkek 

davranan kimse.

Kabul edilmesi için öne sürülen görüş, 

düşünce.

Gözden uzakta, ıssız, sessiz, kimsesiz 

yer.

stüne basıldığında içine batabilen ça-

murlu toprak.

Geleneklerle ilgili olan şey.

1

2

3

4

5

6
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Kurbağalar Okulu, Derindere’deki küçük kurbağaların gittiği tek 
okulmuş. Bu okul, Derindere’nin kuytu bir kıyısında kurulmuş, bahçesiyle 
ve binasıyla güzel bir okulmuş. 

Bir gün ikinci sınıfın öğretmeni Bayan Öğretvrak, sınıfa girmiş ve 
“Çocuklar, bildiğiniz gibi geleneksel bahar pikniğimiz önümüzdeki cu-
martesi günü yapılacak. Sizce bu pikniği nerede yapalım?” demiş.

Bütün küçük kurbağalar, piknik konusunda çok heyecanlıymışlar. 
Pikniğe gitmek için sabırsızlanıyorlarmış. Öğretmenlerinin sözleri üze-
rine hepsi kendi düşüncesini söylemeye başlamış. Ama nasıl? Birbirle-
rini dinlemeden, hep bir ağızdan...

Sarıbenek: “Yukarı taraftaki sazlıkta yapalım!” demiş.

Kurbağalar Okulunda Bir Gün
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Hızlıyüzgeç: “Sazlıkta yüzemeyiz. Yeşiller Köyü’ndeki kıyı çok 
güzel.” diye bağırmış.

Kırmızıgöz: “Hayır, orası bataklık gibi  kötü kokuyor.” diye karşı çık-
mış.

Hızlıyüzgeç yeniden konuşmuş: “Bence güzel kokuyor. Ben batak-
lıklara bayılırım!”

Yeşilbenek: “Ben babamla Taşlık Kumsalı’na sinek avlamaya git-
miştim. Harika bir yer!” diye yeni bir öneride bulunmuş.

Kocaağız: “Ben sinek sevmem.” demiş

Kırmızıgöz: “Sen gelme o zaman.” demiş kızgınlıkla.

Kocaağız: “Kardeşimle birlikte büyüdüğümüz Çamurlu Göl’e git-
meliyiz kesinlikle... Orada oynayabileceğimiz küçük havuzlar da var!” 
demiş.

Yeşilbenek buna hemen itiraz etmiş: “Yanımızdaki yiyecekleri Ça-
murlu Göl’e kadar taşımamız çok zor olur.”

Hızlıyüzgeç: “Hamurlu Göl mü? Hiç duymadım. Ben, Yeşiller Köyü 
demiştim... Hamurla işimiz ne?” demiş.

Kocaağız: “Ben sinek sevmem.” demiş yine.

Herkes hep bir ağızdan konuşuyor, her kafadan bir ses çıkıyormuş. 
Öğretmen de öğrenciler de kimsenin kimseyi anlamadığı bu uğultudan 
rahatsız olmuşlar. stelik, Güzelses, Sarıbenek’le aynı düşüncedey-
miş  ama çok çekingen olduğu için bunu söyleyememiş. Küçükvrak, çok 
ince sesliymiş, kimse onun dediklerini duyamamış bile...

Gümüşgöz’ün ise bir türlü diğerlerinden fırsat bulup söyleyemedi-
ği çok önemli bir şey varmış: Hava raporuna göre, cumartesi günü 
hava oldukça yağmurlu olacakmış.

Ben İnsanım-2)
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Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki tabloyu, okuduğumuz metne göre dolduralım.

¯Okuduğumuz metinde altı heceden hecesi olan daha fazla 

sözcükler var mı? Bulup yazalım.

İki heceli 

sözcükler

ç heceli 

sözcükler

 heceli Dört
sözcükler

Beş heceli 

sözcükler

Altı heceli 

sözcükler
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Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

piknik : 

 

sazlık:

 

bataklık :

 

itiraz :

 

öneri :
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Etkinlik 3:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) nerede Kurbağalar Okulu kurulmuştu?

2) nereye İkinci sınıf öğretmeni, kurbağalara gidileceğini 

söylemiş?

3) nerede Sarıbenek, pikniği yapmayı önermiş?

4) neymişGümüşgöz’ün söyleyemediği önemli şey ? 



Sazlık  _ ........................................................................................

Yeşiller Köyü  _ ........................................................................................ 

Taşlık Kumsalı  _ ........................................................................................ 

Çamurlu Göl  _ ........................................................................................

¯  Aşağıda, öğrenci kurbağaların piknik için gitmek istedikleri yerler 

verilmiştir.  Buna göre, hangi yeri hangi kurbağa önermiş, aşağı-

daki boşluklara yazalım.

¯ Aşağıdaki tabloyu dolduralım.

65

Etkinlik 4:

Etkinlik 5:

Sarıbenek

Hızlıyüzgeç

Kırmızıgöz

Yeşilbenek

Kocaağız

Gümüşgöz 

Güzelses 

Küçükvrak 

Sözcük Harf Sayısı nlü Harfler nsüz Harfler



Dil Bilgisi 19

İsim Nedir?

anlı, cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade etmemizi sağlayan 

sözcüklere denir. isim ad)

Özel İsim Nedir?

Dünyada tek olan varlıkları anlatmaya yarayan adlara özel isim 

denir. Özel isimler, cümlenin neresinde olursa olsun ilk harfleri büyük 

yazılır. 

Neler özel isimdir?

İnsan isim ve soy isimleri

Kurum, kuruluş ve iş yeri isimleri

Kıta, ülke, şehir, köy, ilçe, mahalle, sokak, cadde isimleri

Dağ, tepe, deniz, okyanus, ova, göl, nehir, gezegen, yıldız 

isimleri

Evcil hayvanların isimleri

Tüm dil lisan) isimleri

Gazete, dergi ve kitap isimleri

66



1) Aşağıdaki cümlelerde özel isimleri bulup altlarını çizelim.

Küçük kurbağalar, Kurbağalar Okuluna gidiyordu.

Kurbağaların gittikleri okul, Derindere’dedir.

Bayan Öğretvrak, kurbağaları pikniğe götürmek istemiş.

Yeşiller Köyü’ndeki kıyı, çok güzeldir.

Kardeşimle birlikte Çamurlu Göl’de büyüdük.

Babamla birlikte Taşlık Kumsalı’na gittik.

Güzelses, çok çekingen bir kurbağadır.

İnce sesli Küçükvrak’ın sesini hiç kimse duymamış.

2)  Aşağıdaki bulutlardan özel isim yazılı olanları, istediğimiz renge 

boyayalım.

Çalışalım

67

Kutup Yıldızı çocuk parkı

kurbağalar Atatürk İlkokulu

efkoşa Mustafa



Adamın biri, ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezin-

dikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka 

koltukta tek başına oturan çocuğa: 

 Buraların yabancısıyım, demiş. Parkın hemen yanı başındaki fırını arı-

yorum, çok yakın olduğunu söylediler. 

Çocuk, arabanın penceresini iyice açtıktan sonra:

 Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz 

gerekiyor herhalde. 

Adam, çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını 

sormuş ister istemez. Çocuk:

 hlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? diye gülümsemiş. 

Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten.

 İyi ama, demiş adam. Bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gel-

mediği ne malum?

 Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun bir koku gelemez, diye cevapla-

mış çocuk. Hem biraz daha derin nefes alırsanız, fırından yeni çıkmış ek-

meklerin kokusunu da duyacaksınız.

Adam, gözlerini hafifçe kısarak söyleneni yaptıktan sonra çocuğun 

doğru söylediğini anlamış. Onu ödüllendirmek için cebinden çıkardığı 

parayı ona uzatırken çocuğun görmediğini fark etmiş. Çocuk, adamın 

şaşkınlığını hissedip:

Benden İyi Görüyorsun

68

Serbest Metin



 ç yıl önce bir kaza geçirdim, demiş. Görmeyi o kadar çok özle-

dim ki... Sizinkiler sağlam, öyle değil mi?

Adam, çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken:

 Artık emin değilim, demiş. Emin olduğum tek şey, senin benden iyi 

gördüğündür, demiş.

        Sen ve Ben
           Düzenlenmiştir.)

69





 E T

Ünite 



Araştıralım

Konuşalım  

Sinema

¯Sinemalardaki filmler perdeye veya duvara nasıl yansıtılır?

¯Sinema salonlarındaki ses, neden salon dışından duyulmaz?

¯Sinemada izlediğimiz bir filmi, arkadaşlarımıza anlatalım ve 

filmde en sevdiğimiz kahramanın resmini aşağıya çizip boyayalım.

1072



Sinema

Anlamını Öğrenelim

¯Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayalım.

¯Sinemada izlediğimiz filmlerden üç tanesinin adını yazalım.

Sinema, tiyatro, istasyon gibi yerlerde o yerlere girebilmek ya 

da trene binebilmek için bilet satılan yerlere ________________ 

denir.

Amca, hala, teyze ya da dayımızın erkek çocuğuna 

________________ denir.

Bir şeyi tanıtmak veya herkese duyurmak için hazırlanmış, 

genellikle resimli duvar duyurusuna ________________ denir.

kuzen  afiş  gişe

Yazalım 
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Sinema

Sevgili Barış,

Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki... Senin mektubunu bek-

lemeden bir an önce sana yazmak istedim. 

Yarı yıl tatilinde İstanbul’a gittik. Daha önceden de sana yazmıştım: 

Hani karnem iyi olursa babam beni İstanbul’a götüreceğine söz vermişti 

ya! Karnem iyi olduğu için babam sözünü tuttu. 

İstanbul’daki kuzenlerim Ayça ve İlker’le çok eğlendik. Bir gün, 

dayım bizi sinemaya götürdü. Ben daha önce hiç bu kadar büyük bir si-

nemaya gitmemiştim. 

Sinema binasına girdik. Duvarlarda filmleri tanıtan afişler vardı. 



Afişleri inceleyip “Örümcek Adam” filmini izlemeye karar verdik. Gi-

şeden biletlerimizi aldık. Filmin gösterileceği salona girdik. Salon ko-

camandı. Bir görevli bize oturacağımız yeri göstermese, inan ki kaybo-

labilirdik. 

Yerlerimize oturduk. Beklemeye başladık. Biraz sonra ışıklar 

söndü. Duvardaki beyaz perdeye görüntüler yansıtıldı. Film başladı. 

Gözümü kırpmadan filmi izlemeye başladım. Kocaman ekrandan film iz-

lemek, çok ilginç ve çok heyecan vericiydi. Örümcek Adam, sanki üs-

tüme üstüme geliyordu.

Filmin en heyecanlı yerinde ışıklar yandı. On dakika ara verilmişti. 

Çıkıp mısır aldık. Film başlayınca hem mısırlarımızı yedik hem de filmi iz-

ledik.

Dayım, sinemadan sonra bizi lunaparka götürdü. Görsen, her 

taraf rengarenk, ışıl ışıl...

Sabah erken kalkacağım için şimdi yatmalıyım. unaparkta yaşa-

dıklarımı sana sonra yazarım.

Seni çok özledim. Mektubunu dört gözle bekliyorum. Hoşça kal.

Mehmet İşler
eynep Yılmaz

75
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Etkinlik 1:

¯Okuduğumuz parçadan tek heceli sözcükler bulup tabloda uygun 

yerlere yazalım.

¯Aşağıdaki sözcükler hecelerine yanlış ayrılmıştır. Yanlarına doğru 

şekillerini yazalım.

an - lat - a - cağ - ım  ____________________________________

fi - lm    ____________________________________

sin - e - ma - ya  ____________________________________

il - gi - nç   ____________________________________

iz - lem - ey - e   ____________________________________

ı - şı - k - lar   

İki harfli  tekve  

heceli sözcükler

ç harfli  tek ve

heceli sözcükler

Dört harfli  tek ve

heceli sözcükler
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Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

film :

 

sinema :

 

lunapark :

 

İstanbul :

 

afiş :
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Etkinlik 3:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) kime Yazar, mektubu yazmış?

2) nereye Babası yazarı götürmüş?

3) kaç Yazarın tane kuzeni varmış?

4) nereye Yazarın dayısı, onu ve kuzenlerini götürmüş?

5) hangi Yazar ve yanındakiler, sinemada filmi izlemişler?
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¯Aşağıdaki cümleleri, tabloda verilen sözcüklerle tamamlayalım.

1) Sinemadaki filmi _______________________________ izledim.

2) Filmin başlamasını _____________________________ bekledik.

3) unapark rengarenk, ______________________________dı.

4) Arkadaşımın mektubunu ______________________ bekliyorum.

¯Okuduğumuz parçadan sesli harfle başlayan sözcükler bulup 

aşağıya yazalım.

Etkinlik 4:

Etkinlik 5:

  ışıl ışılheyecanla
 gözümü

kırpmadan dört gözle
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Etkinlik 6:

¯Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerin zıt anlamlılarını bulup 

cümleleri yeniden yazalım.

1)  Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki...

_________________________________________________________________

2)   Daha önce sana yazmıştım:

_________________________________________________________________

3) Ben daha önce bu kadar büyük bir sinemaya gitmemiştim. 

_________________________________________________________________

4)   Biraz sonra ışıklar söndü.

_________________________________________________________________

5)   Filmin en heyecanlı yerinde ışıklar yandı.

_________________________________________________________________

6)   Sabah erken kalkacağım için şimdi yatmalıyım.

_________________________________________________________________
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Dil Bilgisi 20

ins İsim Tür İsmi) Nedir?

 Aynı cinsten birçok varlığın ortak ismine denir. ins cins isim 

isimler cümle içinde küçük harfle, cümle başında ise büyük harfle 

başlatılarak yazılır.

1) cins isimleri Aşağıdaki cümlelerde geçen bulup örnekteki gibi 

altlarını çizelim.

Dayım bizi sinemaya götürdü.

Film arasında mısır aldık.

unapark ışıl ışıldı.

Kuzenlerimi çok özledim.

2) özel isimleri Aşağıdaki cümlelerde geçen bulup altlarını 

çizelim.

Dayım İstanbul’da kalıyor.

Kuzenlerimin isimleri Ayça ve İlker’dir.

Sinemada Örümcek Adam filmini izledik.

Çalışalım
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Araştıralım

82

¯Atasözü ne demektir? Bir örnek verelim.

¯Deyim ne demektir? Bir örnek verelim.

¯Aşağıdaki söz gruplarının anlamlarını tahmin edip yazalım. Bir 

büyüğümüze sorup tahminimizin doğruluğunu kontrol edelim.

En Değerli Bilezik

Anlamını Öğrenelim

Bir şeye heves 

etmek

Bıyık altından 

gülmek

Çoluk çocuğa 

karışmak

Oluk oluk para 

kazanmak

Elinden iş 

gelmemek
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Konuşalım  

En Değerli Bilezik

83

¯Çevremizde en sık duyduğumuz atasözü nedir? Bu atasözünün 

anlamı nedir?

¯İnsanlar, eğitimleri sayesinde para kazanabilirler mi? Örneklerle 

açıklayalım.

¯“Eğitim” denince aklımıza hangi sözcükler gelir? Yazalım.

Yazalım 

 

Eğitim 
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Vaktiyle, memleketin birinde iki kardeş yaşarmış. Yıllar içinde ikisi 

de evlenip çoluk çocuğa karışmışlar. Büyük kardeş, kazandığı parayı ku-

yumcuya götürür, biricik kızı Nurdan’ın koluna bilezikler yaptırırmış. İle-

ride ne olur ne olmaz, kızımın geleceğini garantiye almam gerek, diye 

düşünürmüş.

Küçük kardeş ise kazandığı para ile kızı Handan’a iyi bir eğitim ver-

meyi amaçlarmış. Onu, en iyi okullarda okutmak için uğraşır, paranın he-

sabını yapmazmış. Onun da tek gayesi, kızının geleceğini garantiye al-

makmış.

Aradan yıllar geçmiş. Nurdan’ın kolu, boynu altınlarla dolup taşmış. 

Handan’ın ise gerdanına takacak tek bir kolyesi bile yokmuş. Çocukluk 

En Değerli Bilezik
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bu ya, Handan amca kızının altınlarına bakar, heves edermiş.

Babasına:

 Onun altınları var, benim yok, diye şikayet edermiş. Babası bu 

sözleri dinler, bıyık altından gülermiş. Kızının bütün yalvarmalarına kar-

şın bildiği yoldan şaşmazmış.

Gün gelmiş, Handan iyi bir dokuma ustası olmuş. Bir atölye açarak 

kumaş dokumaya başlamış. Kumaşlarının ünü, ülkeyi aşmış. Talep çok 

olunca yeni yeni makineler almış, yanında çalışacak birçok işçi tutmuş. 

Oluk oluk para kazanmaya başlamış. 

Nurdan ise eğitimsiz kalmış. Hiçbir şey öğrenemeden büyüdüğü 

için elinden iş gelmezmiş. Altınlara gelince, şunu alayım, bunu alayım 

derken hiçbir şey kalmamış. Parasız pulsuz kalınca amca kızının kapısını 

çalıp atölyesinde çalışmak için ondan iş istemiş. Handan mahçup mah-

çup:

 Burada eğitimli olanlar çalışabilir. Senin hiçbir eğitimin yok. İplik-

ten, makineden anlamazsın. Nakış bilmezsin. Sana nasıl iş verebilirim 

ki? demiş.

Olanları bir köşede seyreden Handan’ın babası, kızını ve yeğenini 

yanına çağırmış. Onlara pek çok öğüt verdikten sonra her ikisine de 
“Eğitim, en değerli bileziktir.” demiş.

Handan, vaktiyle babasının neden altın almadığını, neden onu sü-

rekli okula gönderdiğini şimdi daha iyi anlıyormuş. Nurdan ise bir za-

manlar kolunda şıkırdayan bileziklerin gelip geçici olduğunu geç de 

olsa anlamış.   

        Sara Gürbüz Özeren

        Yaşayan Atasözleri - 3
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Etkinlik 1:

1) Okuduğumuz metinden sözcükler bulup yazalım.

2) “ -i- ” Okuduğumuz metinden içinde hecesi olan üç sözcük bulup 

yazalım.

3) “he-” Okuduğumuz metinden hecesi ile başlayan iki sözcük bulup 

yazalım.

Bir heceli sözcükler

İki heceli sözcükler

ç heceli sözcükler

Dört heceli sözcükler

Beş heceli sözcükler
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Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

kuyumcu :

 

atölye :

 

dokumak :

 

eğitim :

 

nakış  :
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Etkinlik 3:

¯  Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) neye Handan’ın babası kızı için önem verirmiş?

2) neler Nurdan’ın babası, kızına alırmış?

3) ne Handan büyüyünce yaparak para kazanıyormuş?

4) ne Handan’ın babası,  kızına ve yeğenine demiş?
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¯Aşağıdaki cümlelerde cins isimleri bulup boya kalemimizle kırmızı 

altlarını çizelim ve yandaki kutucuklara yazalım.

1) Nurdan’a babası bilezikler alırmış.

2) Handan’ın atölyesi varmış.

3) Kumaşların ünü ülkeyi aşmış.

4) Nakış bilmezsin.

5) Kızını ve yeğenini karşısına almış.

6) En iyi okullarda okumuş.

7) İplikten, makineden anlamazsın.

Etkinlik 4:
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Etkinlik 5:

¯Aşağıdaki cümlelerin sözcük ve hece sayılarını yazalım.

ümle

Memleketin birinde iki kardeş yaşarmış.

Küçük kardeş, kızı Handan’a iyi bir eğitim 

aldırmış.

Nurdan’ın kolu, boynu altınlarla dolup 

taşmış.

Gün gelmiş, Handan iyi bir dokuma ustası 

olmuş.

Eğitim, en değerli bileziktir.

Parasız pulsuz kalınca amca kızının kapısını 

çalıp atölyesinde çalışmak için iş istemiş.

Nakış bilmezsin.

Hiçbir şey öğrenemeden büyüdüğü için 

elinden iş gelmezmiş.

Sana nasıl iş verebilirim ki?

Sözcük 

Sayısı

Hece 

Sayısı
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Etkinlik 6:

¯Aşağıda bazı atasözleri ve bunların anlamları verilmiştir. Bu 

atasözlerini ve anlamlarını eşleştirelim. Bunların arasından 

istediğimiz bir atasözünü seçip onu cümlede kullanalım.

Bugünün işini yarına 

bırakma.

Fakirlik ayıp değil, 

tembellik ayıptır.

Adamın iyisi iş 

başında belli olur.

Seçtiğim 

Atasözü

ümlem 

Bir kişinin işinde iyi ve becerikli 

olduğu, yaptığı işlerden anlaşılır.

Bugün yapılması gereken bir işi 

daha sonraki zamanlara bırakma.

Yoksulluk utanılacak bir şey değildir, 

çalışmamak en büyük ayıptır.



Dil Bilgisi 21

1) Aşağıdaki kelimelerin  anlamlılarını yazalım.eş

okul  ______________   derslik   ______________

sınıf   ______________   yoksul  ______________

nehir   ______________   öğrenci ______________

2)   zıt  Aşağıdaki kelimelerin anlamlılarını yazalım.

yeni  ______________    kalın  ______________ 

boş  ______________    sıcak  ______________

yaşlı  ______________   açık  ______________

3)Aşağıda, heceleri karışık olarak verilen kelimeleri bulalım.

 pa  nak  ıs

 pür  ge  sü

 dur  ma don

 le   zik  bi
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4)Aşağıdaki kelimeler hecelerine ayrılmıştır. Doğru ayrılanların 

yanlarına D), yanlış ayrılanların yanlarına Y) yazalım.

  te - le - fon     arm - a - ğan

  hev - es      sa - n - at 

  an - ah - tar    ce - sa - ret

  na - kış      ço - cuk - luk 

5)Aşağıdaki kelimelerden özel isim olanları ve cins tür) isim olanları 

örnekteki gibi işaretleyelim.

Atatürk

Nurdan

altın

Tekir

futbol

baba

memleket

Gazimağusa

çiçekler

çilek

Kıbrıs

ins İsimAdlar Özel İsim
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6) özel isimlerin  Aşağıda bulunan cümlelerde altlarını çizelim ve yan 

taraftaki kutucuğa yazalım.

ekoşa’da kitap fuarı açıldı.

Handan iyi bir usta olmuş.

eren, dün okula geç kalmış.

Neden Kıbrıs’a gelmiyorsunuz?

Karabaş’ın yemeğini verelim.

sanat

memleketin

Nurdan

tek

Handan

kumaşların

bileziklerin

Kelime Hece SayısıHecelerine Ayrılması

7) Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım. Kaç heceden 

oluştuklarını karşılarına  yazalım.
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8) kırmızıya Aşağıdaki özel isimleri , cins isimleri ise  renge mavi

boyayalım.

Atatürk Funda
kalem

Güner

anahtar defter

efke

toka

Berk Vatan
addesi

çanta
Çetin

Emine

Ahmet

sehpa

pencere

gözlük

boncuk Pinokyosaç

askı

süpürge

kalemlik

balon

dağ
nehir

Susam
Sokağı

kapı
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9) Aşağıdaki kelimeler kaç harften oluşmuştur? Yazalım.

  nakış      aş

  top      zamanlar   

  vaktiyle     eğitim

  bilezik     kalemlik

  sanat                              tiyatro

10) sessiz ünsüz) harflerini Aşağıdaki kelimelerin yazalım.

 asker   dersimiz   _____________s - k - r 

 altınları  _____________ karınca   _____________

 hiçbir   _____________ kazanmaya  _____________

11) sesli ünlü) harflerini Aşağıdaki kelimelerin yazalım.

kaplumbağa ağaç   a - u - a - a  

_____________

koşu  _____________ eğitim  _____________

spor  _____________ zarf   _____________

sanat  _____________ kelebek  _____________

ilkbahar _____________ Nurdan  _____________
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    Flüt Çalıyoruz

 Do re mi fa sol

 Kolay değil flüt çalmak.

 Doğru üflemek notaları,

 Doğru sesler çıkarmak.

 Do do sol sol, do do sol...

    a si do, sol la si

    itm, ölçü çok önemli.

    Yılmadan çalışmalı,

    İyi kullanmalı nefesi.

    Sol la si, fa sol la si...

 Mi mi fa sol, sol fa mi re

 Bir sevgi evreninde,

 Yürek atışı gibi müzik.

 oşkuyla, uyum içinde 

 Do do re mi, mi re re...

    Mi mi fa sol, sol fa mi re

    Ne güzel böyle hep birlikte.

    Seslere aktarmak duyguyu

    Seslerle ulaşmak sevgiye.

    Do do re mi, re do do...

        Ayla Çınaroğlu

Serbest Metin
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Araştıralım

Kirpinin Bahar Konseri
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¯Her hayvanın sesi farklıdır. Hayvanların seslerini dinleyelim ve 

sınıfta onları taklit etmeye çalışalım. Eğer varsa, bir kayıt cihazına 

hayvanların seslerini kaydedip sınıfta arkadaşlarımıza bu sesleri 

dinletelim.

Anlamını Öğrenelim

kirpi

konser

prova

Sırtı sivri dokularla kaplı, tehlike durumunda 

korunmak için tortop olan bir hayvan.

Bir şarkıcı veya müzik grubunun seyirci önünde 

müzikal anlamda gösterdikleri canlı performans. 

Bir şeyin istenildiği gibi olup olmadığını anlamak 

için yapılan deneme.



Kirpinin Bahar Konseri

¯“Müzik” denince aklımıza neler gelir? Boşluklara yazalım.

1199

Konuşalım  

Yazalım 

¯Kıbrıslı şarkıcı ve müzik gruplarını araştıralım. Bulduğumuz isimleri 

aşağıya yazalım.

Müzik

Kıbrıslı arkıcı Kıbrıslı Müzik Grubu
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Ormanın tek kirpisi, bir bahar sabahı keyifle güneşleniyormuş. Bu 

arada neşesinden yerinde duramayıp arada bir “Piha nesü müv!” diye 

bağırıyormuş. Bu cümle, kirpilerin dilinde “Yaşasın bahar!” demekmiş.

Sözünü ettiğimiz kirpi, kendi sesini çok severmiş. Ama bugün, sesi 

kendisine daha da güzel gelmişti. “Artık orman halkına bir konser ver-

meliyim.” diye düşünmüş.

Orman ve ormandaki hayvanlar, güzel bir bahar mevsimi yaşıyor-

larmış. Kirpi, vereceği konserin böyle güzel bir mevsimde olmasını isti-

yormuş. Kirpi, hemen harekete geçmiş. Vereceği konser için güzel bir 

afiş hazırlamış. Bu afişi ormandaki ağaçlara yapıştırmış.

Günler hızla geçmiş ve takvimler 1 Nisan’ı göstermiş. Konsere iki 

Kirpinin Bahar Konseri
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gün kalmıştı. Ormandaki hayvanlar arasında konuşulan tek şey, kirpinin 

konseriymiş. Çünkü ormanda böyle bir olay, ilk defa gerçekleşecekmiş.

Kirpi, 2 Nisan günü, konserde okuyacağı şarkıların son provasını 

yapmış. Ardından güzel bir banyo yapmış ve erkenden yatıp uyumuş.

Sabahleyin yatağından kalkan kirpi, çok heyecanlıymış. Sesini bir 

kez daha kontrol etmiş  sesi mükemmelmiş. Yuvasından çıkmış ve konseri 

vereceği çınarın altına doğru yürümeye başlamış. Sırtındaki okları, aya-

ğındaki ayakkabıları pırıl pırılmış.

Çınarın altına geldiği zaman, bütün hayvanlar onu çılgınca alkışla-

mışlar. Kirpi, seyircilerin arasından geçerek kendisi için hazırlanmış olan 

taşın üzerine çıkmış. Taşın üzerinden tüm hayvan dostlarını selamlamış. 

Geyikler, tavşanlar, kaplanlar, sincaplar, karıncalar, kuşlar, filler, böcek-

ler, aslanlar ve daha pek çok hayvan onu çılgınca alkışlıyormuş. Hepsi 

de konserin başlamasını sabırsızlıkla bekliyormuş. Kirpi mikrofonu eline 

aldığında ise herkes susmuş, kimseden çıt çıkmıyormuş. Ve kirpi konse-

rine başlamış: “Mia mia çuhipe. Piha nesü müv...” 
Kirpi, şarkısını nefis ve dokunaklı bir sesle söylüyormuş. Fakat orta-

da büyük bir sorun varmış: Hayvanlardan hiçbiri, kirpice bilmediği için 

şarkının sözlerini anlayamıyorlarmış. Fakat kirpinin sesi müzikle o kadar 

uyumluymuş ki bütün hayvanlar kirpinin şarkısını ayakta alkışlamışlar. O 

günkü konser, tüm hayvanlarda çok güzel izler bırakmış.

Aradan yıllar geçmiş. Ormanda ilk konserini veren kirpinin şarkısı, 

geçen yıllara rağmen hayvanlar arasında hiç unutulmamış. Hatta baha-

rın geldiğini gören bazı hayvanlar, zaman zaman kendi kendilerine “Piha 

nesü müv!” diye mırıldanıyorlarmış. 

        Mevlana dris engin

             Düzenlenmiştir.)
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Etkinlik 1:

¯Aşağıda resmi verilen hayvanların isimlerininin hece sayılarını 

altlarına yazalım. 

¯Aşağıdaki tabloyu istenilen şekilde dolduralım.

Bir heceli hayvan ismi

İki heceli hayvan ismi

ç heceli hayvan ismi

Dört heceli hayvan ismi
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Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

 

konser :

 

ses :

 

alkışlamak :

 

şarkı :

 

mükemmel :
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Etkinlik 3:

¯  Aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Bu cümlelerle aynı anlamda olan 

cümleleri parça içinden bulup yazalım.

ümle Kimse ses çıkarmıyordu.

Parçadaki cümle

ümle Kirpi hemen hazırlıklara başladı.

Parçadaki cümle

ümle Kirpi, şarkısını çok güzel söylüyordu.

Parçadaki cümle

¯  Parçada geçen hayvanlara birer özel isim verelim.

Kirpi   ______________ Karınca  _____________

Fil   ______________ Geyik  ______________

Kaplan  ______________ Sincap  ______________

Aslan  ______________ Tavşan  ______________

Etkinlik 4:
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Etkinlik 5:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) ne Kirpi dilinde “Piha nesu müv!” demekmiş?

2) ne Kirpi yapmaya karar vermiş?

3) hangi Konser, tarihte gerçekleşmiş?

4) kimler Konseri izlemiş?

5) nasıl Kirpi, şarkısını söylüyormuş? 



Dil Bilgisi 22
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İki Bardak Soğuk Su

Hava çok güzeldi. Çağla, annesinden izin alıp parka gitmişti. 

Parkta çocuklar oynuyorlardı. Hepsi de koşmaktan ter içindeydi. Ama 

keyiflerine diyecek yoktu. Çağla da parkta oynayan çocukların 

arasına karıştı. Onlarla birlikte koşup oynadı. Bir ara ağzı susuzluktan 

kurudu. İremlerin evi, parka çok yakındı. Gidip ikişer bardak soğuk su 

içtiler. Buz gibi su, çok hoşlarına gitmişti. Parka dönüp oynamaya 

devam ettiler.

Çağla eve gittiğinde kendini biraz halsiz hissetmişti. anı yemek 

yemek de istemedi. Hemen yattı. Gece iyice ateşlendi. Boğazı da 

ağrıyordu. Ertesi sabah annesi ve babası Çağla’yı doktora götürdüler. 

Doktor Ali Bey, Çağla’ya ilaç verdi. Bol bol taze meyve suyu içmesini 

önerdi. Çağla, birkaç gün sonra iyileşti. Bir daha terliyken soğuk su 

içmeyeceğine annesine ve babasına söz verdi. 

Mehruz Dilaver - Çocuk Hikayeleri 
Kısaltılmıştır.)



Aşağıdaki 1. ve 2. soruyu, parçaya göre yanıtlayalım.)

1) bir heceli Okuduğumuz metinde kaç tane kelime vardır? Bu 

kelimeleri aşağıya yazalım.

2) Okuduğumuz metinde kaç tane özel isim vardır? Bunları aşağıya 

yazalım.
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1) yanlışYukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi hecelerine  ayrılmıştır?

 A) 2         B) 3        ) 4

2) ünsüz harf Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sayısı daha fazladır?

 A) Voleybol   B) Halı   ) evizli

3) hece sayısıAşağıdakilerden hangisinde  daha fazladır?

 A) Gelecekler   B) Konuşuyorum  ) Çalışıyor

4) cins isimdirAşağıdaki kelimelerden kaç tanesi ?

 A) 2     B) 3    ) 4
 

mut - lu
ay - ak

san - at - çı

ba - şa - rısüt - ü 

Doğru evapları “X” ile işaretleyelim.

saat - Girne - anne - Kirpi Köyü - Hayvan Dostları Derneği    
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5) yanlışAşağıdaki kelimelerden hangisinde hece ayrımı  yapılmıştır?

A) Ge - li - yo - rum 

B) Oy - nu - yo - rum  

) Sev - i - yo  rum

6)“Seren, Barış, Aslı ve mut pazara gitti mi?” cümlesinde kaç tane 

iki heceli kelime vardır?

 A) 3     B) 4    ) 5

7) tek heceli Hangisi kelime değildir?

 A) Türk    B) Dört   ) Oya

8) Hangi sözcük alfabemizin  başlamıştır?ilk harfiyle

 A) Balık    B) Araba   ) Serçe

9) Hangi seçenekteki kelimede  gelmiştir?iki ünlü yan yana

A) Spor    B) air   ) adde
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10)Yukarıdaki heceleri kullanarak hangi kelimeyi ?yazamayız

 A) Kamera    B) Kara   ) Merak

11) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine  ayrılmıştır?yanlış

 A) ar - ka - daş   B) kağ - ıt   ) te- le - fon

12) Hangi seçenekte ünlü harflerin tümü verilmiştir?

A) e - i - ö - ü       

B) a - ı - o - u - b - c - d - g 

) a - e - ı - i - o - ö - u - ü

13) “ ” kelimesi, hangi cümlede  olarak kullanılmıştır?bahar cins isim

A) Bahar gelince her taraf yemyeşil olur.

B) Bahar, bana da bir kalem aldı.

) Bahar ve ben sinemaya gideceğiz.

me - ka - ra
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14) özel isimdirAşağıdaki sözcüklerden kaç tanesi ?

A) 5         B) 6                   ) 7

Alasya

İlkokulu

Birsen

okul

köpek

Akdeniz

Maviş

Mustafa
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¯Sekiz su bardağını farklı miktarlarda suyla doldurun. Her bardak-

taki suyun farklı miktarlarda olmasını sağlayın. Ancak bardak-

lardan biri, mutlaka tam dolu olsun. imdi bir kaşık yardımıyla 

bardaklara yavaşça vurun ve çıkan sesleri dinleyin. Bu seslerle 

müzik bile yapabilirsiniz.

Eğlence Köşesi
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¯En sevdiğimiz müzik parçasını dinlerken elimize bir kalem alalım.

Hissettiklerimizi aşağıdaki boşluğa çizelim. 



10

Araştıralım

Küçük esimler

114

¯“Mona isa Mona iza)” tablosunu yapan ünlü 

Fransız ressamın adını araştırıp bulalım ve aşağıya 

yazalım.

¯Yandaki tablo, ünlü bir Türk ressama aittir. 

Tablonun adı “Kaplumbağa Terbiyecisi”dir. Bu 

tablonun ressamını internetten araştırıp bulalım 

ve aşağıya yazalım. 

11

Küçük esimler

¯Aşağıdaki sözcükleri bulmacada uygun yerlere yerleştirip 

bulmacayı dolduralım. enkli kutulardaki harfleri uygun yerlere 

yazalım. 

Bulmaca Eğlence

115

bulut kuş Güneş
sokak

lambası 
şarkı küf

 

A   S  K   S  A  B  M  A  

G 
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Araştıralım

Küçük esimler

114

¯“Mona isa Mona iza)” tablosunu yapan ünlü 

Fransız ressamın adını araştırıp bulalım ve aşağıya 

yazalım.

¯Yandaki tablo, ünlü bir Türk ressama aittir. 

Tablonun adı “Kaplumbağa Terbiyecisi”dir. Bu 

tablonun ressamını internetten araştırıp bulalım 

ve aşağıya yazalım. 

11

Küçük esimler

¯Aşağıdaki sözcükleri bulmacada uygun yerlere yerleştirip 

bulmacayı dolduralım. enkli kutulardaki harfleri uygun yerlere 

yazalım. 

Bulmaca Eğlence

115

bulut kuş Güneş
sokak

lambası 
şarkı küf

 

A   S  K   S  A  B  M  A  

G 

 



¯“Konuşalım” bölümünde resmini çizmek istediğin ve arkadaşlarına 

anlattığın şeyi çizmeye ne dersin? Haydi başla bakalım!

Yazalım 

10116 11117

Konuşalım  

¯Nelerin resmini çizmek isterdin? Neden? Arkadaşlarımıza anla-

talım.

Küçük esimler

Bugün, yaz  yazmak gelmiyor içimden... Kurşun kalemimi bir kenara 

b rak p çekmecemden boya kalemlerimi ç kar yorum. imdi küçük re-

simler çiziyorum senin için. 

Bu bir bulut... Ya murun ya mas n  istedi in zamanlarda ya murun 

ya mas  için. Bu da bir Güneş... E er istersen ya murdan hemen sonra 

günlük güneşlik bir gökyüzü için. 

Bir de kuş çiziyorum sana. Sen de kalk p onu saklamak için bir 

kafes çizme sakın. Pencereyi aç, gökyüzüne sal ver gitsin. 

Küçük bir göl çiziyorum sana bir de. stersen büyütüp deniz yapar-

sın onu. stersen incecik bir yol çizer, küçük bir de dere yaparsın. 



¯“Konuşalım” bölümünde resmini çizmek istediğin ve arkadaşlarına 

anlattığın şeyi çizmeye ne dersin? Haydi başla bakalım!

Yazalım 

10116 11117

Konuşalım  

¯Nelerin resmini çizmek isterdin? Neden? Arkadaşlarımıza anla-

talım.

Küçük esimler

Bugün, yaz  yazmak gelmiyor içimden... Kurşun kalemimi bir kenara 

b rak p çekmecemden boya kalemlerimi ç kar yorum. imdi küçük re-

simler çiziyorum senin için. 

Bu bir bulut... Ya murun ya mas n  istedi in zamanlarda ya murun 

ya mas  için. Bu da bir Güneş... E er istersen ya murdan hemen sonra 

günlük güneşlik bir gökyüzü için. 

Bir de kuş çiziyorum sana. Sen de kalk p onu saklamak için bir 

kafes çizme sakın. Pencereyi aç, gökyüzüne sal ver gitsin. 

Küçük bir göl çiziyorum sana bir de. stersen büyütüp deniz yapar-

sın onu. stersen incecik bir yol çizer, küçük bir de dere yaparsın. 
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Bir a aç, bir de sokak lambası çiziyorum şimdi sana. Çünkü biliyo-

rum, evlerin önünde bir a ac n ve bir sokak lambasın n olmasını seversin. 

Bak, bu da bir telefon... S cak yaz günlerinde kardan adama tele-

fon edebilmen için sana bir de telefon çiziyorum.

ark  söylemeyi de seversin, biliyorum. ark lar n resmi çizilmez  

ama eğer çizilseydi, şimdi sana bir sürü şark  resmi çizerdim. Yüzünü gül-

düren, sevgiyi ve mutluluğu kalbinde hissedebileceğin şarkıları resim-

lerde görmek istemez miydin?

Burhan Eren
K salt lm şt r.)

       

¯Panolar üzerindeki heceleri birleştirerek metindeki bazı sözcükleri 

oluşturmaya çalışalım.

Etkinlik 1:
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¯Aşağıdaki sözcükleri cümlede kullanalım.

resim :

şarkı  :

kurşun kalem :

 kafes :

kardan adam :

120

Etkinlik 2:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) neden   Yazar, resim çizmeye karar vermiş?

2) ne   Yazar, yağmur yağması için çizmiş?

3) ne   Yazar, çizdiği kuşu yapmayı öneriyor?

4)   Yazar, resmini çiziyor?nelerin
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¯Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarının resmini çizelim.

Etkinlik 5:

122

Etkinlik 4:

Göklerdir benim yerim. 

Güneşi perdelerim. 

Yağmur, kar ve doluyu, 

Sizlere ben veririm. 

Her akşam yatar,

Her sabah kalkar

Fakat hiç uyumaz. 

Dalda durur,

Elde durmaz.

Dalgası köpük yapar,

İçinde balık yaşar.

¯ Aşağıdaki cümleleri kendimize göre tamamlayalım.

¯       için bulut çizmek isterim.

¯       için Güneş çizmek isterim.

¯       için kuş çizmek isterim.

¯       için göl çizmek isterim.

¯       için ağaç çizmek isterim.

¯     için sokak lambası çizmek isterim.

¯        için telefon çizmek isterim.
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Dil Bilgisi 23

Büyük Harfler Nerelerde Kullanılır?

1) ümle büyük harfle başlar.

 Bu sene ikinci sınıfta okuyoruz.

2) Özel adlar büyük harfle başlar.

 D F Koktor azıl üçük iyi bir liderdi.

3) Hayvanlara verilen özel adlar, büyük harfle başlar.

 S Melin, kedisi innoş’u gezdiriyordu.

4) Parça ve şiirlerin başlıkları, şiir dizeleri-

nin ilk kelimeleri büyük harfle başlar. 

 B Kugün “ üçük esimler” parçasını i

şleyeceğiz.

5) Kitap, dergi ve gazete adları büyük harfle başlar.

 İ M Y Ç Kstiklal arşı, alancı oban, ıbrıs gazetesi...

6) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları, büyük harfle başlar.

 K B D Y Sumhuriyetimiz 15 asım in okuz üz eksen ç’te 

kuruldu.

Not: Ay ve gün adları tek başına kullanılırsa küçük harfle başlar.

  Kardeşim,  ayında doğdu. mayıs

  Okulumuz,  günü tatile girecek.cuma

Çalışalım

1) yanlıştır? Hangi arkadaşımızın verdiği bilgi 

ümleler 

büyük harfle 

başlar.

Özel adlar 

küçük harfle 

başlar.

Burhan anan

________________________   verdiği bilgi yanlıştır.

2) Aşağıdaki çizgi film kahramanlarının söylediği cümlelerin han-

gisinde yapılmıştır?yazım yanlışı 

 A)    

 B)    Dün satın aldığım “Keloğlan” adlı masal kitabını 

    çok beğenerek okudum.

 )     

125

Ben, ondra’ya hiç gitmedim.

çok işim var. İyi bir plan yapmalıyım.

Konu başlıkları 
da  büyük harfle 
yazılır.
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Ben, ondra’ya hiç gitmedim.

çok işim var. İyi bir plan yapmalıyım.

Konu başlıkları 
da  büyük harfle 
yazılır.
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3) D) Y)  Aşağıdaki bilgilerin başına doğru ise , yanlış ise yazalım.

  ) Yazıların başlıkları, küçük harfle başlatılarak yazılır.

  ) Özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır.

  ) Hayvanlara verilen adlar, özel addır ve büyük harfle başlar.

  ) Meyve ve sebze adları özel isimdir ve büyük harfle başlar.

  ) iirde her dizeye büyük harfle başlanır.

4)Aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Yazım yanlışlarını bulalım ve cümle-   

    leri doğru bir şekilde yazalım.

¯her yıl 10 kasım’da atatürk’ü anarız.

___________________________________________________________________

¯Annem, evi temizlerken ben de kedimiz pamukla oynadım.

___________________________________________________________________

¯Aslı ve ela, Çayırova’da oturuyor.

___________________________________________________________________

¯ enk’in hayali, Fransanın başşehri parise gitmekti.

__________________________________________________________________

¯ablası, “şeker portakalı” adlı bir kitap okuyordu.

__________________________________________________________________

¯öğretmenimizin doğum günü, 30 kasımdadır.

__________________________________________________________________

¯matematik, türkçe ve beden eğitimi derslerini çok seviyorum.

__________________________________________________________________
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Araştıralım

128

¯İnsanlık tarihinde ilk evcilleştirilen hayvanlar köpek, koyun, keçi, 

sığır, eşek, deve ve attır. Sizce bunun nedeni ne olabilir? 

evaplarımızla tabloyu doldurmaya çalışalım.

Mızıkacılar

Köpek, neden 

evcilleştirilmiş 

olabilir?

Koyun, keçi ve 

sığır neden 

evcilleştirilmiş 

olabilir?

Eşek, deve ve at 

neden 

evcilleştirilmiş 

olabilir?

¯Evde beslediğimiz hayvanları yaşlandıkları zaman sokağa atmak 

doğru mu? Sizce sokağa atılan hayvanlar ne hissederler?

Konuşalım  



¯Aşağıda, numaralandırılmış sözcüklerin anlamlarını tahmin edelim 

ve yanlarına uygun sayıyı yazalım.

11

Mızıkacılar

Anlamını Öğrenelim

129

Büyük bir kasnağa gerilen deri üzerine bir tokmak ve 

bir çubukla vurularak çalınan bir çalgı.

Yan yana sıralanmış deliklerine üflenince her biri ayrı 

ayrı notadan ses çıkaran küçük bir çalgı, armonika.

Profesyonel veya amatör olarak müzikle uğraşan, 

müzik aleti çalabilen kişi.

Bir işi birlikte yapanların oluşturduğu topluluk.

Birbirine geçmeli üç parçadan oluşan, üflemeli bir müzik 

aleti.

1 

2

3

4 

5

M İ  S Y E N

F T

D A V

E K  İ P

M     K A
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Yazalım 

¯Eşek, köpek, kedi ve horozun konuşma balonlarına çıkardıkları 

sesleri yazalım.

Mızıkacılar
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Köyün birinde bir eşek yaşarmış. Bu eşeği, sahibi çok çalıştırıyor-

muş. Çalışmaktan usanan eşek de evden kaçmaya karar vermiş.

ehirde müzisyenlerin çok değer gördüğünü duymuş. Kendisinin de 

müzik konusunda çok yetenekli olduğunu düşünüyormuş. Bu yüzden 

şehre gitmeye karar vermiş.

Eşek, yolda nefes nefese kalan bir köpek görmüş. Köpeğin halin-

den uzun süredir yol aldığı ve yorgun olduğu belliymiş. Eşek, köpeğe 

neden bu kadar yorgun ve bitkin olduğunu sormuş. Köpek:

 Artık çok yaşlandım. Sahibimin evini iyi koruyamaz oldum. 

Sahibim beni evden atmadan ben kaçtım, demiş. Eşek:

 ehre, müzisyen olmaya gidiyorum. Ben flüt çalarım, sen de 

Mızıkacılar
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davul çalarsın, beraber takılırız, demiş ve köpeği yanına almış.

İkili yola devam ederken yolda bir kedi görmüşler. Kedi, eskisi 

gibi fare tutamıyormuş. Bu yüzden sahibi onu evden atmış. Bunu duyan 

eşekle köpek, kediyi de yanlarına alarak yollarına devam etmişler.

Hayvanlar ilerlerken az ilerde bir horoz görmüşler. Horoz çok 

yaşlanmış ve artık sabahları doğru zamanda ötüp sahibini uyandıra-

mıyormuş. Sahibi de onu evden kovmuş. Horozun hikayesini duyan 

diğer hayvanlar, horozu da ekibe katmaya karar vermişler.

Böylece dört arkadaş, birbirlerinden güç alarak yollarına 

devam etmişler. Akşam olunca kedi ile horoz bir ağaca çıkmışlar. 

Eşekle köpek ise ağacın altına yatmış. Bu sırada horoz, uzakta bir 

ışık görmüş. Hemen arkadaşlarına haber vermiş.

Dört arkadaş, geceyi güvenli bir yerde geçirmek umuduyla ışığa 

doğru yürümüşler. Önlerine küçük bir ev çıkmış. Eşek, içeriye bakınca 

bir de ne görsün? Hırsızlar, bir masanın başına oturmuş, yemek yiyor-

larmış. Dört arkadaş hemen bir plan yapmışlar.

Köpek, eşeğin üzerine çıkmış. Köpeğin üzerine kedi, kedinin üze-

rine de horoz çıkmış. Sonra hep bir ağızdan bağırmaya başlamışlar. 

Neye uğradıklarını anlayamayan hırsızlar, evden kaçıp gitmişler.

Dört arkadaş, o şirin eve yerleşmişler. Yemişler, içmişler. Her gün 

şehre gidip mızıkacılık yapıp para kazanmışlar. Birlikte mutlu bir 

hayat sürmüşler.
Grimm Kardeşler
Dünya Masalları)
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Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayıralım. Son hecelerini ör- 

nekteki gibi kutulara yazalım. Bu hece ile başlayan sözcükler 

yazalım.

müzisyen         mü - zis -      yen   -  yengeyen

kedi   ____________________ -  _______    

ilerlerken  ____________________ -  _______    

böylece  ____________________ -  _______    

haber   ____________________ -  _______   

anlayamayan ____________________ -  _______    

____________________ _______
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Etkinlik 2:

¯  Aşağıdaki söz gruplarını birer cümlede kullanalım.

Nefes nefese kalmak

Kıymet görmek

Yorgun düşmek

Beraber takılmak

Güç almak 

Nefes Nefes Nef nefese nefese nef kalmak

Kıymet görmek

YorYorY gun düşmek

Beraber takılmak

Güç almak 
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Etkinlik 3:

¯ Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayalım.

1)  Eşek, __________________________________________ için 

evden kaçmış.

2) Köpek, _____________________________________________ için 

evden kaçmış.

3) Kedi, _______________________________________________ için 

evden atılmış.

4) Horoz, _____________________________________________ için 

evden kovulmuş.

5) Dört arkadaş, ______________________________________ için 

şehre gidiyormuş.
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Etkinlik 4:

¯ İstenilen sözcük ve cümleleri parçadan bulalım ve aşağıdaki tablo-

lara yazalım.  

Beş sözcüklerharfli 

ç sözcüklerheceli 

Tek sözcüklerheceli 

Altı sözcüklerharfli 

Sekiz sözcüklerharfli 

Altı sözcüklerheceli 

En çok olan harfi 

sözcük

En çok sözcüğü 

olan  cümle

En çok hecesi 

olan sözcük

İçinde üç tane “a ” 
harfi olan sözcük

“yap-” hecesi ile 

başlayan sözcük

İçinde “f” harfi 

olan sözcük
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1) vermiş  -  arkadaşlarına  -  haber  -  hemen

2) ev  -  önlerine  -  çıkmış  -  bir  -  küçük

3) hayat  -  birlikte  -  mutlu  -  sürmüşler  -  bir

4) fare  -  kedi  -  gibi  -  eskisi  -  tutamıyormuş

5) dört  -  bir  -  arkadaş  -  yapmışlar  -  hemen  -  plan

¯Aşağıda, karışık olarak verilen sözcüklerle anlamlı cümleler oluştu-

ralım.

Etkinlik 5:



Dil Bilgisi 24
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Noktalama İşaretleri

Yazılarda, doğru okumayı ve anlamayı sağlamak için kullanılan 

işaretlere adı verilir. Noktalama noktalama işaretleri imleri) 

işaretleri yardımı ile okuduklarımızı daha kolay ve doğru anlarız. 

Yazılı anlatımlarda duygu ve düşüncelerimizi daha doğru ve 

anlaşılır şekilde aktarabiliriz.

Nokta Nerelerde Kullanılır?

1) Biten cümlelerin sonunda kullanılır.

 Bu yıl ikinci sınıfta okuyorum.
 Bugün bize gelecekmiş.

2) Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır.

2  sınıfta okuyoruz..
Sağdan 3  ev bizimdir..

3)  Kısaltmalarda kullanılır.

Dr  Ayşe Hanım bana da reçete yazdı..
 Mehmet Akif ad buraya yakın mı?. 

Merhaba, benim adım nokta.



139

1)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama 

işaretlerini koyalım.

 Köyün birinde bir eşek yaşarmış    )

 Benimle gelmek ister misin    ) 

 Teneffüste sınıfı havalandırınız   )

 Hangi sınıfta okuyorsun   )

Soru İşareti Nerelerde Kullanılır?

evap alma amacıyla soru sorulan cümlelerin sonunda kullanılır.

Neden okula geç geldin?

Hasta mı oldun?

Bana yardım edebilir misiniz?

Merhaba, benim adım . soru işareti

ümle sonunda kullanılırım. 

Çalışalım
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imdi rahatladın mı   )

Siz ağlıyor muydunuz   )

Evde hiç yumurta kalmadı   )

 Manavdan bize de elma alır mısın   )

Teneffüste top oynadık   )

Akşam yemeği için masayı hazırlayayım mı   )

Öğretmenimi yolda gördüm   )

eker ve çikolatayı fazla yersek dişlerimiz çürür   )

Kitap okumayı kimler seviyor   )

Bugün okullar tatil oluyor   )

En sevdiğin meyve hangisidir   )
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¯ Aşağıdaki bilmeceleri resimlerle eşleştirelim. 

İki uzun kulağı var, 

Küçük top kuruğu var, 

ıp zıp zıplar

Havuç yiyip ormanda yaşar.

Otu, samanı yer.

Sütümden çocuklar içsin der.

Süt içerim yalayarak,

Ağaca çıkarım tırmanarak,

Sırtımı okşarsanız

Kuyruğumu havaya kaldırırım, mırlayarak.

Kümeslerin efesi,

Her sabah çınlar sesi,

yandırır herkesi.

Eğlence Köşesi





İLİM E TE L İ

Ünite 



¯ Araştıralım ve yarım bırakılmış cümleleri tamamlayalım.

Araştıralım

Kolay Bilim

Kan ne işe yarar?

___________________________________ yarar.

___________________________________ yarar.

Kalp ne işe yarar?

___________________________________ yarar.

___________________________________ yarar.

144144



Kolay Bilim

¯ Aşağıda, anlamı verilen sözcükleri bulup tabloya  yerleştirelim.

¯Aşağıdaki fotoğrafta yer alan adam gibi birini görseniz ne 

düşünürsünüz? Anlatalım.

Anlamını Öğrenelim

Konuşalım  

11

Bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması, öykü.

Ten, deri. 

Kötü rüya, karabasan.

İnsanların ve hayvanların, dış dünyayı görme, 

işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla 

anlama yeteneği. 

145

kabushikaye cilt duyu
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Yazalım 

¯Bir rüyamızı yazalım.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolay Bilim



Sevgili Çocuklar, 

Bu parçada sizlere ilginç gelebilecek birkaç bilimsel bilgi vermek 

istedik. Bakalım beğenecek misiniz?

“ yurgezer” Ne Demektir?

Bazı insanlar uykuları sırasında 

yataktan çıkıp yürürler. Bunu 

yaparken h l  uyumaktadırlar 

ve yaptıkların ın farkında 

değildirler. yandıklarında da 

ne yaptıklarını hatırlamazlar. Bu 

insanlara “uyurgezer” denir.

Biliyor muydunuz?

Ördekler ve onlara benzer bazı hayvanların beyinlerinin yarısı uyurken 

diğer yarısı uyanık kalabilir. Bu sayede uyurken bile etraftaki 

tehlikelerden haberdar olurlar.
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Kolay Bilim
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Kafamın İçinde Ne Var?

Saçınızın altında deriniz ve beyninizi ko-

ruyan kafatasınız bulunur. Vücudunuzdaki 

her şeyi beyniniz yönetir. İç organlarınızın 

çalışmasını, vücudun hareketlerini ve du-

yularınızı beyniniz yönlendirir. Ayrıca algı-

lama, bilgi depolama ve düşünme işlerini 

de beyninizle yaparsınız.

Biliyor muydunuz?

Beyniniz iki bölümden oluşur: Sağ bölüm  müzik, renkler ve şekiller 

gibi şeyleri algılamamızı sağlar. Beyninizin sol bölümü ise matematik, 

bulmaca çözme ve konuşma becerilerimizi yönetir.

Derim Ne İşe Yarar?

Deriniz bütün vücudunuzu örter ve 

bütün organlarınızı korur. Deriniz ayrıca 

vücudunuzun olması gereken sıcaklıkta 

kalmasını sağlar. Çok sıcak olduğunuzda 

terleyerek vücudunuzun sıcaklığını 

düşürürsünüz, üşüdüğünüzde ise tüyleriniz 

diken diken olur.

Biliyor muydunuz?

Vücudunuzu saran deriniz, yani cildiniz, vücudunuzdaki en büyük ve en 

geniş organdır.
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üya Nedir?

üya, beyninizin uyurken 

yarattığı hikayedir. Bu hikayede 

anlatılanları gerçekten oluyor-

muş gibi hissedersiniz.

üyalarda birçok duygu 

vardır: mutluluk, üzüntü, korku... 

Korkunç rüyalara “kabus” denir.

üyaları ancak gördüğünüz 

sırada uyanırsanız hatırlarsınız. 

Gece boyunca, sonradan 

hatırlamayacağınız birçok rüya 

görürsünüz.

Biliyor muydunuz?

Birçok hayvan, uyurken rüya görür. Örneğin köpekler, bazen uyurken 

ayaklarını, bir şeyleri kovalıyormuş gibi hareket ettirirler. 

Bilim ve Biz
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Etkinlik 1:

1) Okuduğumuz metinlerde, içinde “ -ya- ” hecesi olan üç sözcük 

bulup aşağıya yazalım.

3) Okuduğumuz metinlerde aşağıdaki özelliklere göre sözcükler 

bulup yazalım.

2)Aşağıdaki boşluğa, okuduğumuz metinlerden bir cümle seçip yazalım 

ve hece sayısını bulalım.

ümlem
Hece 

Sayısı

Bir heceli sözcükler

İki heceli sözcükler

ç heceli sözcükler

Dört heceli sözcükler

Beş heceli sözcükler
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¯Bulutların içine, okuduğumuz parçalardan alınmış bazı sözcükler 

yazılmıştır. Bu sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde kullanalım.  

¯Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını metinden bulalım ve doğru 

cevabın başındaki harfin üzerine “  ” işareti koyalım. X

1) hangisi Aşağıdakilerden uyurgezer bir insanın özelliklerinden 

değildir?

 A) Yataktan çıkıp yürürler.

 B)  Ne yaptıklarının farkında değiller.

 ) yanık oldukları için ne yaptıklarını hatırlarlar.

1) ç minik ________________, onları görünce paytak paytak kaçıştı.

2) Bazı insanlar ________________, diğer insanlara göre daha farklı 

kullanıyorlar. 

3) Erhan, arkadaşına küçük bir hediye götürdü, ________________ 

kahvaltı yapmak için ona yiyecek bir şeyler de aldı.

4) Kedi, fareyi uzun bir süre bıkmadan ________________

Etkinlik 2:

Etkinlik 3:

 
   

ördek kovaladı beyinlerini ayrıca
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2) ne zaman üyaları  hatırlarız?

A) üyaları ancak gördüğümüz sırada uyanırsak hatırlarız.

B) üyaları, uyandıktan beş on dakika sonra hatırlarız.

)  üyaları, hiçbir zaman tam olarak hatırlayamayız.

3) nasıl Derimiz, vücudumuzun olması gereken sıcaklıkta olmasını sağlar?

A) şüdüğümüzde derimiz kurur.

B) Sıcak aldığımızda terleriz.

) şüdüğümüzde terleriz.

4) nedirBeynimizi koruyan ?

A) Derimiz

B)  Kafatasımız

) İç organlarımız
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¯Aşağıdaki sözcükler size neyi anımsatır? Çağrışım sözcüklerini 

bulup bunları, yıldızların her bir ucuna yazalım.

 

uyurgezer
 

rüya

 

 

deri

 

kafa

Etkinlik 4:



Etkinlik 5:

Etkinlik 6:
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¯Aşağıdaki cümleler, okuduğumuz metinlerden alınmıştır. Yarım 

bırakılmış cümleleri yaratıcılığımızı kullanarak tamamlayalım.

¯Bilim insanı olduğumuzu hayal etmeye ne dersiniz? Aşağıdaki 

soruların cevabını önce tahmin edelim sonra da büyüklerimizin 

yardımıyla internetten araştırıp yazalım.

1) Bazı insanlar uyurken _____________________________________

2)  Köpekler bazen ___________________________________________

3)  Çok sıcak aldığımızda _____________________________________

4)  Vücudunuzdaki her şeyi ____________________________________

Böceklerin antenleri ne işe yarar?

Tahminim:

Araştırmamın sonucu:



Gözyaşı neden tuzludur?

Pusula olmadan yönümüzü nasıl bulabiliriz?

Araç tekerlekleri neden yuvarlaktır?
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Tahminim:

Tahminim:

Tahminim:

Araştırmamın sonucu:

Araştırmamın sonucu:

Araştırmamın sonucu:
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Dil Bilgisi 25

Merhaba, benim adım . virgül

ümle içinde kullanılırım. 

Merhaba, benim adım . ünlem işareti

ümle sonunda kullanılırım. 

Virgül Nerelerde Kullanılır?

1) Benzer görevdeki sözcüklerin veya cümlelerin arasına konur.

¯Günhan  Serhan emre ve Erhan ders çalışıyorlar., , 

¯Begüm eve geldi  üzerini değişti ve işe geri döndü. ,
2) Seslenme sözcüklerinden sonra kullanılır.

¯ anım Oğlum, 
¯Sevgili Arkadaşım   ,Çelen

nlem İşareti Nerelerde Kullanılır?

Sevinç, üzüntü, korku, şaşkınlık, acıma belirten cümlelerin sonunda 

kullanılır.

¯Eyvah, bardak düştü!

¯Of, başım ağrıyor!

¯ avallı çocuk!
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 Sevgili Öğretmenim     ) 

 Daha önce size söyledim mi   ) Sizi çok seviyorum   ) 

Kitaplarımı   ) defterlerimi gördüğümde hemen aklıma siz 

geliyorsunuz   ) Okula gidiyorum   ) sizi göremeyince çok 

üzülüyorum     ) Sizsiz bir yılı     ) bir dönemi     ) hatta bir günü 

inanın ki düşünemiyorum bile     )

1) Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere uygun noktalama 

işaretlerini koyalım.

2) Sonunda ünlem işareti olan iki cümle yazalım.

3) Okuduğumuz parçadan içinde virgül olan iki cümle seçip yazalım.

Çalışalım
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Eğlence Köşesi

Aşağıdaki resimde, vücudumuzdaki organların veya vücudumuzun 

bölümlerinin isimleri eksik bırakılmıştır. Önce bunları uygun sözcüklerle 

dolduralım, sonra da resmi istediğimiz renklere boyayalım.
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Serbest Metin

Kutup Ayılarının Dünyası

 Kutup ayıları Kuzey 

Kutbu’nda yaşar. Burası, 

buzlarla kaplı olduğu için, 

onları soğuktan korumaya 

yarayan kalın, beyaz renkli 

postları vardır. Postlarının 

altındaki yağ tabakası da 

onları en az postları kadar 

soğuktan korur. 

 Sonbaharda hamile olan dişi kutup ayısı, karın içinde bir delik 

açar. Bunu iri pençeleriyle başarır. Birkaç ay sonra bebeği doğar. 

Genellikle iki yavrusu olur. Bu yavrular, ilkbahara kadar karın içinde 

kalır. Böylece tehlikelerden korunurlar.

 Yavrular yeterince büyüyünce, anneleri onları dış dünyayla 

tanıştırır. Anne, yavrularına nasıl besin bulacaklarını kısa bir sürede 

öğretir. Ayrıca onlara, yüzmeyi ve tehlikelerden korunmayı da öğretir. 

Yavrular, yürürken bazen yorulup annelerinin sırtına çıkarlar. Böylece 

uzun mesafeleri yorulmadan aşarlar. 

 Yavru kutup ayıları, yaklaşık iki yıl anneleriyle birlikte kalırlar. Bu 

sürenin sonunda ise yaşamlarını kendi başlarına sürdürmeye başlarlar.

Bilim ve Çocuk
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Araştıralım

Konuşalım  

Ay’da

160

¯Ay, otuz günlük zamanda Dünya dan bakıldığında bize değişik ’
şekillerde görünmektedir. Bunun nedeni nedir? Araştıralım ve sınıfta 

anlatalım.

¯Aşağıdaki resimleri inceleyelim ve Ay ın farklı zamanlardaki ’
adlarını bulup altlarına yazalım.

¯Yanda gördüğümüz kitabın yazarı 

olduğumuzu hayal edelim ve adımızı 

kapağın üzerine yazalım.  Kendi 

masalımızı kurgulayalım ve bunu, sınıftaki 

arkadaşlarımıza anlatalım.

 



Ay’da

11

Anlamını Öğrenelim

161

¯Aşağıdaki sözcüklerle anlamlarını eşleştirelim.

astronot Çok koyu olan şey

roket Hızla yukarıya veya ileriye atlamak

zifiri Bir çeşit füze, uzay aracı

sıçramak Dış bölüm, taraf veya yüz

yüzey zaya yolculuk yapan insan
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Yazalım 

¯Dünya ile Ay karşılaşmışlar. Sizce ne konuşmuşlar? Yazalım.

Dünya : __________________________________________________________

Ay  : __________________________________________________________

Dünya : __________________________________________________________

Ay  : __________________________________________________________

Dünya : __________________________________________________________

Ay  : __________________________________________________________

Ay’da
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Ay’da

Ay, çok ama çok uzakta... Oraya gitmek nasıl olurdu dersiniz? 

Ay’a gidenler oldu. Nasıl bir yer olduğunu görmek için astronotlar gitti. 

Astronot olsaydınız siz de Ay’a gidebilirdiniz.

Ay’a gitmek için büyük bir rokete binmeniz gerekir. Beş  Dört  

ç  İki  Bir  Kalkış! Astronotlar roketin tepesindeki küçük bir böl-

mede oturur. oket uzaya çıkar. Etrafta yıldızlardan ve zifiri karanlıktan 

başka bir şey yoktur.

Ay’a ulaşmak tam dört gün alır. Oraya vardığınızda küçük bir uzay 

aracına binersiniz. Araç alçalır, alçalır... Ve sonunda yavaşça Ay’a iner. 

Dışarı çıkabilmek için bir uzay giysisi giymeniz gerekir. Ay’da hava yok-

tur. zay giysileriniz sayesinde yanınızda taşıdığınız tüpteki havayı so-
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lursunuz. Ay, sessiz, boş ve tozludur. Yüksek dağlar ve büyük çukurlar 

var. Ama ağaç ya da su yoktur  hayvan veya insan da yoktur. Kısacası 

orada hayat yoktur. 

Ay’da kendinizi çok hafif ve yüzer gibi hissedersiniz. Yürürken sıç-

rar gibi büyük adımlar atarsınız. Çok uzağa sıçrayabilirsiniz. Dünya’da 

sıçrayabildiğinizden çok çok daha uzağa...

Astronotlar bazen Ay aracıyla keşif gezisine çıkar. Dünya’ya ge-

tirmek için Ay taşları toplarlar. Dünya’daki insanlara Ay’ın nasıl bir yer 

olduğunu göstermek için fotoğraf çekerler. Astronotlar oraya gelmiş 

olduklarını göstermek için bazen Ay’a bayrak da dikerler. 

Ay’dan baktığınızda Dünya’mızı görebilirsiniz. Çok uzakta olduğu 

için Dünya size küçük görünür. Gitme zamanı geldiğinde astronotlar 

dönüş için harekete geçerler. Ay neredeyse eskisinden farksız... Fazla-

dan bir bayrak, bir Ay aracı ve tozlu yüzeyindeki ayak izleri var. Ne der-

siniz, bir gün Ay’a gitmek ister misiniz?   

        

        Anna Milbourne 
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Etkinlik 1:

Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki sözcükler hecelerine yanlış ayrılmış. Bunları düzeltip 

doğrularını yazalım.

¯Metni okuyalım ve aşağıdaki iki soruyu yanıtlayalım.

uz-ak-ta

as-tro-not

var-dığ-ı-nız-da

kar-an-lık

dik-er-ler

Ay da ne ?’ yokAy da ne ?’ var
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Etkinlik 3:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) neye Ay a gitmek için binmek gerekir?’

2) kaç Ay a ulaşmak gün alır?’

3) nasıl Ay da kendinizi hissedersiniz?’

4) Kimler Ay’a bayrak diker?

5) neden Ay dan bakıldığında Dünya mız küçük görünmektedir?’ ’
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¯Aşağıdaki cümlelerde sözcüklerin yeri karışmış. Sözcükleri sıra-

layıp cümleleri oluşturalım.

1) için  rokete  gerekir  gitmek  büyük  binmeniz  bir  Ay a’

 Ay’a gitmek

2) giysisi  dışarı  giymeniz  için  uzay  bir  gerekir  çıkabilmek

 Dışarı çıkabilmek

3) gibi  Ay da  hafif  çok  yüzer  ve  kendinizi  hissedersiniz’

 Ay’da kendinizi

4) astronotlar  aracıyla  bazen  keşif  Ay  çıkar  gezisine

 Astronotlar bazen

Etkinlik 4:



Etkinlik 5:

¯Aşağıdaki sözcüklerin geçtiği cümleleri parçadan bulup yazalım. 

Daha sonra aynı sözcükle kendi cümlelerimizi oluşturalım.
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uzak

Parçadaki cümle:

Kendi cümlem:

büyük

Parçadaki cümle:

Kendi cümlem:

yüksek

Parçadaki cümle:

Kendi cümlem:

hafif

Parçadaki cümle:

Kendi cümlem:



Etkinlik 6:

¯Aşağıdaki cümleyi inceleyelim ve bu cümleyle ilgili dört farklı soru 

soralım.
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Astronotlar, oraya gelmiş olduklarını göstermek için bazen Ay a ’
bayrak da dikerler.

1) “Kim” sözcüğü ile ilgili soru cümlesi yazalım.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2) “Niçin” sözcüğü ile ilgili soru cümlesi yazalım.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3) “Nereye” sözcüğü ile ilgili soru cümlesi yazalım.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4) “Ne” sözcüğü ile ilgili soru cümlesi yazalım.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Etkinlik 7:

1) en uzun paragrafınıOkuduğumuz parçanın en çok cümleden  

oluşanını) bulup aşağıya yazalım.

2) en uzun cümlesiniOkuduğumuz parçanın en çok sözcükten  

oluşanını) bulup yazalım.

3) en uzun sözcüğünüOkuduğumuz parçanın en çok harften oluşa- 

nını) bulup yazalım.
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   Anneciğime

Sen ağaçsın, ben bir yaprak,

Ben fidanım, sense toprak,

Evimizde, tertemiz, ak,

Açan gülsün anneciğim.

Ayağında cennet yolu

Anneciğim, gül kokulu.

Sımsıcacık, sevgi dolu,

Esen yelsin anneciğim.

Sevgin bana güven verir,

Derdim biter, erir bir bir.

Sensin en duygulu şiir,

Bir masalsın anneciğim.

 

    ıfkı Kaymaz

Serbest Metin
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Dil Bilgisi 26

İki Nokta Nerelerde Kullanılır?

1) Açıklama yapılacağı zaman kullanılır.

¯Nokta  ümlenin sonuna konur.:
2) Konuşma cümlelerinden önce gelen cümle veya sözcüklerin 

 sonunda kullanılır.

¯Ali heyecanla kardeşine sordu  “Neden ağlıyorsun?”:

Kesme İşareti Nerelerde Kullanılır?

1) Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

¯ ’Ayşe nin kardeşi uyudu.

¯ ’Yarın babamla Girne ye gideceğiz.

Önemli: Kurum, kuruluş ve iş yeri isimlerine gelen ekler kesme 

işareti ile ayrılmaz.

¯Ablası, efkoşa’daki Türk Maarif Kole inde okuyormuş.

Önemli: Özel isimlere gelen “-li, -siz, -ci, -gil, -ler, -ce, -cik,

 -lik” ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.

¯ efkoşalı çocukların oyun alanları çok azaldı.

Merhaba, bizim adımız . iki nokta

Bizden sonra neler açıklanır neler... 

Merhaba, benim adım . ümle kesme işareti

içinde çok özel bir yerde kullanılırım.



Ona gülümseyerek sordu   )

 Adın nedir senin?

1) Aşağıdaki cümlelerde   ) ile belirtilen yerlere uygun noktalama 

işaretlerini koyalım. Noktalama işaretlerinin belirttikleri harfleri 

ilgili kutulara yazarak kedinin adını bulalım.
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Çocuklar, adımı

bulabildiniz mi?

Çalışalım

.

S

:

:
S

Ayşe   )nin annesi gelmiş.

Sınıfın en sessizi Birol   )muş.

Kahvaltıya teyzemler de gelecek   )

İnsan üç şeye benzer   ) ağaca, suya ve rüzgara.



Eğlence Köşesi

1) Alfabenin her harfi bir sayı ile şifrelenmiş ve aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. Buna göre şifrelenmiş sözcüklerin ne olduğunu 

bulalım.

2) imdi de okuduğumuz metinden üç sözcük seçip yukarıdaki gibi 

şifreleyelim ve arkadaşlarımızla bunu paylaşalım.

25 - 29 - 1 - 28: _________________________

1 - 28: __________________________

5 - 26 - 17 - 28 - 1: ___________________________

1 - 22 - 24 - 21 - 18 - 17 - 18 - 24: ___________________________

21 - 18 - 14 - 6 - 24: ____________________________

A 

1 

B  

2 

  

3 

Ç  

4 

D 

5 

E  

6 

F  

7 

G  

8 

  

9 

H  

10 

  

11 

İ  

12 

  

13 

K  

14 

  

15 

M 

16 

N  

17 

O  

18 

Ö  

19 

P  

20 

  

21 

S  

22 

  

23 

T  

24 

  

25 

  

26 

V  

27  

Y  

28 

  

29 
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3) “Ay” “Güneş” “Dünya” “ zay”evabı , ,  ve  olan bilmeceler bulalım 

ve aşağıya yazıp arkadaşlarımıza soralım.

175
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Araştıralım

Konuşalım  

zayda Dostluk Bayramı

176

¯Gezegenlerin adlarını araştıralım. Temsili olarak Güneş Sistemi 

ile gezegenleri aşağıya çizelim.

¯Anlamı verilen ancak harfleri karıştırılmış olan sözcükleri düzgün 

şekilde yazalım.

¯ zaya gitme şansınız olsa 

orada neler yapmak isterdiniz?

11

zayda Dostluk Bayramı

Anlamını Öğrenelim

177

Kahramanlık hikayesi veya bir olayı 

anlatan şiir

eadstn
d

Kendini beğenmek, büyüklenmek urugkamrlna
g

zümden yapılan tatlı sıvı pemkze
p

Kızgınlık, sinir keöf
ö

Oyunu bozma durumu, mızıkçılık. blıkonuynazo
o

Gücenmek, incinmek, kırılmak akmalın
a

ahatlık ruzuh
h

aşırmak ayethr
h

Kalıcı olmayan, çok sürmeyen gçicie
g
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Araştıralım

Konuşalım  

zayda Dostluk Bayramı

176

¯Gezegenlerin adlarını araştıralım. Temsili olarak Güneş Sistemi 

ile gezegenleri aşağıya çizelim.

¯Anlamı verilen ancak harfleri karıştırılmış olan sözcükleri düzgün 

şekilde yazalım.

¯ zaya gitme şansınız olsa 

orada neler yapmak isterdiniz?

11

zayda Dostluk Bayramı

Anlamını Öğrenelim

177

Kahramanlık hikayesi veya bir olayı 

anlatan şiir

eadstn
d

Kendini beğenmek, büyüklenmek urugkamrlna
g

zümden yapılan tatlı sıvı pemkze
p

Kızgınlık, sinir keöf
ö

Oyunu bozma durumu, mızıkçılık. blıkonuynazo
o

Gücenmek, incinmek, kırılmak akmalın
a

ahatlık ruzuh
h

aşırmak ayethr
h
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Yazalım 

¯Arkadaşlarımızdan birini seçelim ve onun çeşitli özelliklerini 

aşağıdaki tablolara uygun şekilde yerleştirelim.

Bir varmış, bir yokmuş. zayda gezegen çokmuş. Güneş Siste-

mi’ndeki gezegenlerin dostluğu, dillere destanmış. Hepsi Güneş’in et-

rafında fırıl fırıl döner, pırıl pırıl parlarmış. Bazen saklambaç, bazen de 

yağ satarım bal satarım oynarlarmış. Bunların içinde bir tanesi varmış 

ki adı Satürn’müş. Görenin gözü kalırmış. Bu durumu bilen Satürn, içten 

içe kendi güzelliğiyle gururlanırmış.

Bir gün gezegenler bir araya gelip yakalamaca oynamaya karar 

vermişler. Merkür, saymaya başlamış:

zayda pekmez

Yala yala bitmez.

Gezegencik cik cik cik,

Yıldızcık cık cık cık,

Sen bu oyundan çık!

zayda Dostluk Bayramı

Arkadaşımın Adı

Arkadaşımın Dış Görünüşü

Arkadaşımın Sevmediği eyler

Arkadaşımın Sevdiği eyler

Arkadaşımla Yaptığımız eyler

zayda Dostluk Bayramı
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Satürn, Merkür’ün kendisini işaret ettiğini görünce başını öfkeyle 

sallayarak:

 Ben ebe olmam! Bir sürü gezegen var. Onlar ebe olsun, demiş. 

Herkes şaşırmış. En yaşlı gezegen üpiter:

 Satürn kardeş, oyunbozanlık etme, demiş.

Satürn, bu sözler üzerine sinirlenip arkadaşlarına:

 Oyunbozanlık falan değil bu söylediklerim, demiş ve oradan öf-

keyle uzaklaşmış.

Oyunbozan arkadaşlarının bu davranışı, diğer gezegenlerin huzu-

runu bozmuş. Arkadaşlarına kızdığı için yalnız başına oynamaya başla-

yan Satürn, kısa süre sonra onları özlemeye başlamış. 

Ancak söyledikleriyle arkadaşlarını kıran Satürn, gururu yüzünden 

bir türlü arkadaşlarından özür dilemeyi kendine yediremiyormuş. İşte ne 

olmuşsa tam da o sırada olmuş. Güzelliğinin bir simgesi olan başındaki 

taç, ansızın kaybolmuş ve güzelliği giderek yok olmaya başlamış. Bunu 

gören Satürn, korkuyla ağlayıp arkadaşlarına yalvarmaya başlamış:

 Dünya kardeşim, üpiter dostum, Mars arkadaşım neredesiniz? 

ütfen yardım edin bana!

Satürn’ün çağrısına ilk yanıt, üpiter’den gelmiş:

 Korkma Satürn kardeş. Bu geçici bir durum... Aranıza girdiğim 

için Güneş’in ışıkları sana ulaşamıyor, o kadar, demiş. 

Satürn, korkudan iyice üpiter’e sokulmuş.

Ona yaklaştıkça yüreğinde dostluğun sıcaklığını hissetmiş. Ger-

çek güzelliğin, dostluk olduğunu anlamış. Kalbini kırdığı arkadaşların-

dan hemen özür dilemiş.

Böylece, uzaydaki hayat eski haline dönmüş. O günü de “Dostluk 

Bayramı” ilan etmişler. O gün bugündür, ne zaman iki el dostça tutuşsa, 

gökyüzündeki gezegenler bayram edermiş.

 

         Bestami Yazgan
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¯Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan ifadeleri tablodan seçip 

tamamlayalım.

1)  _____________________________ hikayelerini öğrendiğimde çok 

şaşırdım.

2) Kendi çocuğu olduğunu herkese __________________________________

3) ___________________________ insanları tekrar kazanmak çok zordur. 

4)  Bu kadar kolay yenilmeyi _________________________________________

5)  Elinden düşürdüğü vazo ___________________________________________

6)  Vitrindeki kıyafette _______________________________________________

7)  Kadın sinirlendi ve adama bakarak ______________________________

8)  Sınıftaki bazı öğrenciler yüksek sesle konuşarak 

arkadaşlarının ______________________________________

Etkinlik 2:Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayıralım. 

sistemindeki   __________________________________________

oynarlarmış   __________________________________________

yakalamaca   __________________________________________

oyunbozanlık   __________________________________________

seyretmekten   __________________________________________

Satürn     __________________________________________

dostluk    __________________________________________

saklambaç    __________________________________________

dillere destan gözü kaldı kaşlarını çattı
huzurunu

bozdular

paramparça

oldu

kendine

yediremedi

kalbini

kırdığımız
 ilan etti



182 183

¯Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan ifadeleri tablodan seçip 

tamamlayalım.

1)  _____________________________ hikayelerini öğrendiğimde çok 

şaşırdım.

2) Kendi çocuğu olduğunu herkese __________________________________

3) ___________________________ insanları tekrar kazanmak çok zordur. 

4)  Bu kadar kolay yenilmeyi _________________________________________

5)  Elinden düşürdüğü vazo ___________________________________________

6)  Vitrindeki kıyafette _______________________________________________

7)  Kadın sinirlendi ve adama bakarak ______________________________

8)  Sınıftaki bazı öğrenciler yüksek sesle konuşarak 

arkadaşlarının ______________________________________

Etkinlik 2:Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayıralım. 

sistemindeki   __________________________________________

oynarlarmış   __________________________________________

yakalamaca   __________________________________________

oyunbozanlık   __________________________________________

seyretmekten   __________________________________________

Satürn     __________________________________________

dostluk    __________________________________________

saklambaç    __________________________________________

dillere destan gözü kaldı kaşlarını çattı
huzurunu

bozdular

paramparça

oldu

kendine

yediremedi

kalbini

kırdığımız
 ilan etti



184 185

Etkinlik 3: Etkinlik 4:

¯ Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) nelermişzaydaki gezegenlerin oynadıkları oyunlar ?

2) neden Satürn öfkelenmiş?

3) Satürn, başındaki ışıklı taçtan ve güzelliğinden eser kalmayınca 

kimlerden yardım istemiş?

4)  ne zaman zaydaki hayat eski haline dönmüş?

¯Aşağıdaki olayları metne göre sıralayalım. İlk önce gerçekleşen 

olaya yazalım, gerisini ise zaman sırasına uygun olarak “ 1 ”  
rakamlarla sıralayalım.

Satürn yakalamaca oynamak istemez ve oyunbozanlık yapar.

zaydaki hayat normale döner. 

Gezegenler, yakalamaca oynamaya karar verirler.

Satürn, kalbini kırdığı arkadaşlarından özür diler.

Satürn, hatasını anlar.
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Etkinlik 5: Etkinlik 6:

¯Aşağıdaki ifadelerin ne tür eşyalar için kullanıldığını bulalım. İki 

örnek de biz yazalım. Her kutudan bir ifade seçip bunu cümlede 

kullanalım.

¯Merkür, yakalamaca oynamadan önce aşağıdaki tekerlemeyi 

söylemiştir. 

¯Biz de oyun oynamadan önce söylediğimiz bir tekerlemeyi aşağıdaki 

boşluğa yazalım.

fırıl fırıl

topaç

pırıl pırıl

altın

cik cik

serçe

zayda pekmez

Yala yala bitmez.

Gezegencik cik cik cik,

Yıldızcık cık cık cık,

Sen bu oyundan çık!
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Eğlence Köşesi

189188

Etkinlik 7:

Etkinlik 8:

¯Okuduğumuz metinde geçen 

“Dostluk Bayramı” gerçek olsa 

ve bizim de bu bayramı yaşama 

şansımız olsa, neler yapmak 

isterdiniz? Anlatalım.

Okuduğumuz metinde hangi 

gezegenlerin adı geçmektedir?

Okuduğumuz metinde hangi 

gezegenlerin adı yoktur?

¯Aşağıdaki iki uzay resmi arasındaki 5 farkı bulalım ve işaretleyelim.
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1) Okuduğumuz metinde konuşma çizgisinin uzun çizginin) geçtiği bir 

bölümü bulup aşağıya yazalım. 2)Okuduğumuz metinde kısa çizgi ile ayrılmış sözcükleri aşağıya 

yazalım.

Çalışalım

Dil Bilgisi 27

zun Çizgi Nerede Kullanılır?

Birine ait konuşmaları göstermek için kullanılır.

¯Satürn, Merkür ün kendisini işaret ettiğini görünce başını ’
öfkeyle sallayarak:

 Ben ebe olmam! Bir sürü gezegen var. Onlar ebe olsun, 

demiş. Herkes şaşırmış. En yaşlı gezegen üpiter:

 Satürn kardeş, oyunbozanlık etme, demiş.

Merhaba, benim adım . uzun çizgi

Bana de derler. “konuşma çizgisi” 

Merhaba, benim adım . kısa çizgi

Bir varmış, bir yokmuş. 

zayda gezegen çokmuş. 

Güneş Sistemi’ndeki geze-

genlerin dostluğu dillere 

destanmış.

Kısa Çizgi Nerede Kullanılır?

1)Sözcükleri hecelerine ayırmada kullanılır.

¯ge ze gen- -
¯dost luk-
¯gök yü zün de ki- - - -

2)Satır sonuna sığmayan sözcükleri uygun hecelerinden bölmek 

için kullanılır.

¯
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3) Yaratıcılığımızı kullanalım ve içinde konuşma çizgisinin olduğu en 

az dört satırdan oluşan bir yazı yazalım.

4) Aşağıdaki tabloya metinden seçeceğimiz sözcükler yazalım. 

Daha sonra, yazdığımız sözcüklerin satır sonuna sığmadığını 

düşünüp onları uygun hecelerinden bölelim. 

kalbini

kalbi-

ni

     19 Mayıs

19 Mayıs,

Türk ün temel taşıdır,’
Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı dır.’

İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk ün bu şanlı günü’
Bırakıldı hediye.

Bugün 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.

   . Gökalp Arkın

Serbest Metin
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Araştıralım

Kırmızı Fili Gördünüz mü?

196

�Okuyacağımız parçada renklerle buluşacağız. Renklerin

karışımından neler elde edildiğini biliyor muyuz? Araştıralım ve

yazalım.

� Bunların dışında pembe , kahverengi ve mor renklerini elde

edebilmek için hangi renkleri karıştırmamız gerektiğini bulup

aşağıdaki kareleri boyayalım.

“ ” “ ” “ ”

+

+

+

+

+

+
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=

=



�Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını kendi cümlelerimizle yazalım.

Daha sonra bu sözcükleri bulmacada bulup boyayalım.

11

Kırmızı Fili Gördünüz mü?

Anlamını Öğrenelim

197

balina

eğik

gövde

hortum

karga

kocaman

mor

zürafa

E A G Ö V D E N

Ğ B Z C D H F A

İ Ç Ü E G O H M

K A R G A R I A

Ğ İ A J L T K C

M N F O P U R O

O S A T V M Y K

R Z A N İ L A B



198

�Okuyacağımız parçada bazı hayvanların konuştuğunu göreceksiniz.

Bu hayvanlar gerçek yaşamda da konuşsa sizden ne isteyebilirler?

Tahmin edelim ve söyleyelim.

�Aşağıda, Minik Hortum adlı filin kimlik kartı verilmiştir. Araştıralım,

kimlik kartını dolduralım.

Genellikle nerede ya arlar?ş

Nasıl beslenirler?

Vücutlarında dikkat çekici ve büyük olan organları nelerdir?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________________________

Konuşalım - Yazalım

Kırmızı Fili Gördünüz mü?
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Gece olunca yatağa girer, gökyüzünü seyrederek uyurum. O gece

de öyle oldu. Sabah olunca uyandım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Bak-

tım odamın duvarındaki resim eğik duruyor. Resmi düzeltmek için yanına

gittim. Bir de ne göreyim: Kırmızı Fil yerinde yoktu! Bir gece önce res-

min içinde duran Kırmızı Fil, ortadan kaybolmuştu. Önce yatağın altına

baktım. Orada yoktu. Sonra elbise dolabına baktım. Orada da yoktu.

Hiçbir yerde yoktu.

Mavi Balina’ya sordum. “İp atladık, saklambaç oynadık. Ama

benim uykum geldi, uyudum. Kırmızı Fil’in nerede olduğunu Sarı Zürafa

biliyordur, ona sor dedi.

Sarı Zürafa’ya sordum. O da “Gece saklambaç oynadık. Ben on-

.”

Kırmızı Fili Gördünüz mü?
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ları bulmaya çalıştım. Hepsini buldum. Ama Kırmızı Fil’i bulamadım, ne-

rede olduğunu bilmiyorum.” dedi.

Daha sonra onu önce Mor Kedi’ye, sonra da Pembe Fare’ye sor-

dum. Kocaman fil ortadan kaybolmuştu. Nereye gitti acaba? Bunu, bilse

bilse Yeşil Karga bilir, ona sorayım.

“Biz saklambaç oynarken fili kolayca bulurduk. Çünkü çok koca-

mandı. Dün akşama kadar hep böyle oldu. İlk kez dün akşam bulamadık.

Nerede olduğunu bilemiyorum.” dedi. Tam bu sırada kapı güm güm diye

vuruldu.

Kapıyı açtım. Karşımda kocaman gövdesiyle Kırmızı Fil duruyordu.

Üstü, çamur içindeydi. Hem üzgündü, hem de yorgun görünüyordu. Kır-

mızı Fil’e sarılıp hortumundan öptüm. Onu çok sevdiğimi söyledim. Kırmı-

zı Fil hiç sesini çıkarmadı. Doğruca odaya yürüdü. Kırmızı Fil arkadaşla-

rının yanına gitti, yattı ve uyudu. Sarı Zürafa, Mavi Balina, Yeşil Karga,

Pembe Fare ve Mor Kedi Kırmızı Fil’in dönüşüne çok sevindiler. Ben de

sevindim; ama yerdeki ve duvardaki ayak izlerini anneme nasıl anlata-

caktım?

Ferit Avcı



201

Etkinlik 1:

Yeni Sözcükler

�Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayıralım ve hece havuzumuza

yazalım. Daha sonra hecelerden yeni sözcükler bulalım. 5 yeni

sözcük bulmamız yeterli!

odaya

sesini

kocaman

anlatacaktım

mavi

görünüyordu

akşama acaba

elbise arkadaşlarının
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Etkinlik 2:

�Okuduğumuz parçadan verilen sayıda sözcüğü olan cümleler

bulalım. Biz de verilen sözcük sayısına göre kendi cümlemizi

yazalım.

Parçadaki Cümle

Parçadaki Cümle

Parçadaki Cümle

Parçadaki Cümle

Kendi Cümlem

Kendi Cümlem

Kendi Cümlem

Kendi Cümlem

2 sözcükten oluşan cümleler

3 sözcükten oluşan cümleler

4 sözcükten oluşan cümleler

5 sözcükten oluşan cümleler
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�Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

şHikayeyi anlatan çocuk, gece uyurmu ?

Hikayeyi anlatan çocuk, K rm z Fil’in kayboldu unu fark edince

onu ar ?

Hikayeyi anlatan çocuk, K rm z Fil’i bulmak için s ras yla onu

sormu ?

ı ı ğ

amış

ı ı ı ı ı

ş

Kırmızı Fil eve dönünce hikayeyi anlatan çocuk yapmış?

1) nas lı

2)

nerelerde

3)

kimlere

4) ne

Etkinlik 3:
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5) nas l

6) ba ka

7) ne

Niçin

ı

ş

Bu hikayeden bir sonuç ç kard n z? Kendi cümlelerinizle

yaz n z.

Bu hikayeye bir ba l k yazar m s n z?

Bu hikayeyi anlatan çocu a bir isim verseniz bu isim olurdu?

bu ismi seçti inizi yazar m s n z?

ı ı ı

ı ı

ş ı ı ı ı

ğ

ğ ı ı ı
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Etkinlik 4:

Etkinlik 5:

�Aşağıdaki tablodaki renkleri inceleyelim ve çevremizde bu renge

sahip varlıkların neler olduğunu örnekteki gibi yazalım. Her renk

için üç sözcük yeterli...

�Okuduğumuz parçada aşağıdaki hayvanların hangi renkte olduğunu

yazalım. Daha sonra gerçek yaşamda genellikle hangi renklerde

olduklarını düşünüp yazalım.

Karatahta,

Parçada hangi renk? Hayvan

Fil

Balina

Zürafa

Kedi

Fare

Karga

Gerçekte hangi renk?
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Etkinlik 6:

�En sevdiğiniz renk ve en sevdiğiniz hayvan nedir? Yazalım ve neden

sevdiğimizi açıklayalım.

En sevdiğim renk En sevdiğim hayvan

çünkü çünkü

______________ ___________

_________________________ _________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________
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Etkinlik 7:

�Okuduğumuz hikayedeki çocuk, Kırmızı Fil’in yerleri ve duvarları

kirlettiğini görünce annesinin kendisine kızacağını düşünüyor. Peki

anne ve babanız, sizin hangi davranışlarınıza kızar? Düşünelim,

yazalım.



Eğlence Köşesi
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Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin

üzerindeki çiçeklerden iki tanesini , bir tanesini renge

boyamalısın. Geminin pencereleri renkte olmalı. Geminin

arka tarafında ise bir bayrak var, gördün mü? İşte onu boya.

Geminin bacasını siyah renge, dumanları ise renge

boyamalısın. Güneş olabilir, deniz ise . Geriye ne kaldı?

Bulutlar… Bulutların rengini de sen belirle!

Yukarıda yazdığım görevleri doğru olarak tamamladıysan gemi ile

yolculuğa çıkmaya hazırsın demektir.

İyi yolculuklar.

yeşile pembe

açık mavi

kırmızıya

turuncu

sarı mavi
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Noktalama aretleri Genel Tekrar

3) sonuna,

4) ünlem i areti

İş

1) yanlıştır

2) kullanılmaz

ş

Hangi cümlenin sonundaki noktalama işareti ?

Aşağıdakilerden hangisi cümle sonunda ?

ş

ş

ı ı

Soru işareti

ı ı

Kurbağa sıçradı

Küçük köpeği gördün mü

Hayvanat bahçesine gittik.

Yüzmeyi çok seviyorum,

Bu kalem kimin?

Nokta Virgül Ünlem i areti

“Mert top oynuyor( )” cümlesinin hangi noktalama i areti

konulmal d r?

Virgül

Nokta

Hangi cümlenin sonuna konulmal d r?

Eyvah, kalemimi unuttum

A)

B)

C)

A) B) C)

B)

C)

C)

A)

A)

B)

Dil Bilgisi 28
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5) sonuna

sırasıyla

7)

8) ünlem işareti

6)

“Ne zaman parka gideceğiz( )” cümlesinin hangi noktalama

işareti konulmalıdır?

Ünlem işareti

Soru işareti

ı ı ı

ıyordu

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangi noktalama

işaretleri getirilmelidir?

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kullanmak gerekir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna

konulmalıdır?

Kırmızı Fil’i gördün mü( )

Nokta

“Serçe( ) kanarya ve karga kald r m n üstüne kondu( ) Çocuklar

onlara bak ( )”

(,) (.) (.) (?) (!) (.) (!) (:) (?)

Hayvanlar Annemin Girnede

Eyvahlar olsun( )

Her taraf çamur oldu( )

A)

B)

A)

C)

A) B) C)

A) B) C)

B)

C)

kesme işareti



211

9) soru bildiren cümlelerin

10) yanlış

Aşağıdakilerden hangisi sonuna konur?

Hangi cümlede noktalama işareti kullanılmıştır?

Bu kedi çok güzel.

Kahvaltıda ne var?

Balkondan denizi görebiliyoruz!

A) B) C)

C)

A)

B)
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Araştıralım

Nasıl Yaparım?

212

¯Denizde giden taşıtlar nelerdir? Araştıralım, yazalım.

Y

F

G

T

D

S



Nasıl Yaparım?

¯Tablodaki sözcüklerin anlamları hangi bölümde doğru olarak 

verildi? Doğru bölümü bulup boyayalım.

11

Anlamını Öğrenelim

213

G    
 

Denizin derin olan yeri

Küçük deniz taşıtı

Tedavi eden, onarım 

yapan kişi

Yapıların planını çizen

 kişi

Damacanalardaki 

içtiğimiz su

Yağmur sularının 

biriktirildiği depo

Dağların içinde 

açılan yol

Gemilere saldıran 

deniz hırsızı

Ayrıca, bundan başka

Kara ile suyun birleştiği yer

Deniz taşıtlarının 

bulunduğu liman

Temizlikte becerikli olan kişi

Bir suyun çıktığı yer, 

kaynak

Suyu toplama amacıyla 

akarsu üzerine yapılan bent

Ağaçların karşılıklı 

dizildiği serbest alan

Bayrak taşıyan yiğit 

asker

Sanırım, galiba

kıyı

tekne

mühendis

mimar

pınar

bara

tünel

korsan

üstelik

Gıda, elektrik, yapı, motor 
gibi alanlarda uzmanlaş-
mış kişi
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¯Kendi tasarladığınız bir oyuncağınız oldu mu? Bir oyuncak yaratacak 

olsaydınız nasıl bir oyuncak yapardınız? Anlatalım.

¯Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Neden bu mesleği yapmak 

istiyorsun? Yazalım.

Konuşalım  

Yazalım 

Nasıl Yaparım?
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Mert kararını verdi. Arkadaşı Onur için bir tekne yapacak! Mert 

büyüyünce mühendis veya mimar olmak istiyor ya da duvar ustası veya 

gemi yapımcısı... Tam olarak ne yapacağını şimdilik bilmiyor ama bir 

şeyler inşa etmek istediğinden emin.

Çok küçük yaşlarından beri Mert, ne zaman bir pınara gitse suyu 

tutacak bara lar yapmak için saatlerce uğraşır. Kumsalda birbirine 

bağlanan tüneller yapar, kırlara gittiklerinde ise taşlarla minik bina-

lar inşa ederdi. imdi de Onur için bir tekne yapacak. Bunu nasıl be-

cerecek henüz bilmiyor! 

Nasıl Yaparım?
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Tekne yapmak zor bir iştir. Yüzen bir şey yapmalısınız çünkü yüz-

mezse yaptığınız şey tekne olmaz. Ayrıca suya girince dağılmamalı 

yoksa oynamak için suya bıraktığınızda batıverir. Mert böyle düşüne 

düşüne tekneyi dallardan yapmaya karar verdi. Topladığı dalların hep-

sini aynı boyda kesti. İple birbirine bağladı ve üzerine korsan bayrağı 

dikti. Artık bir salı vardı! stelik, tıpkı batan bir gemiden kaçanların 

kullandığı sallara benziyordu.

Mert, tam bir yapı ustası olmuştu!

Nuria oca

arol sern
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Etkinlik 1:

¯Aşağıdaki üçgende, okuduğumuz metinden bulacağımız bir heceli 

sözcüğü en üste yazalım. Sırasıyla iki, üç, dört, beş ve altı heceli 

sözcükler bulup hece üçgenini dolduralım.
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Etkinlik 2:

¯Aşağıdaki cümlelerin her birinde bir sözcük eksik yazılmıştır. 

Metni tekrar okuyalım ve eksik sözcükleri bulup cümleleri yeniden 

yazalım.

   1) Mert mühendis veya mimar olmak istiyor ya da duvar ustası veya 
gemi yapımcısı.

   2) Bunu nasıl becerecek bilmiyor.

 

3)   İple bağladı ve üzerinde korsan bayrağı dikti.

4)   stelik, batan bir gemiden kaçanların kullandığı sallara benziyordu.

5)   Mert, bir yapı ustası!
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¯ Etkinlik 2 deki eksik sözcükleri kullanıp yeni cümleler yazalım.’

Etkinlik 3:

Sözcük ümle
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Etkinlik 4:

¯Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

1) kimdirMert’in arkadaşı ?

2 ne)  Mert büyüyünce olmak istiyor?

3) neden Mert’e göre tekne yapmak zor bir iştir?

4) nasılMert, tekneyi yaptı? 

5) kime Mert, tekneyi yaptı?
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Etkinlik 5:

 Sözcük bulmaya ne dersiniz? İpucu sözcüklerine bakarak sözcüğün ¯

ne olduğunu tahmin edelim. Her harf bir kutuya gelecek şekilde 

sözcüğü yazalım.

Mavi

Yüzmek

Su

Balık

Piknik

Yeşil

ehir dışı

Geniş ve boş yer

Ay ve yıldız

Kırmızı ve beyaz

Simge

Dikdörtgen

Becerikli

Bilen kişi

anaat sahibi

Yetenek 

D O

B
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Etkinlik 6:

¯ En yakın üç arkadaşın için ,  ve “uçurtma” “kalemlik” “maske” 
yapmaya ne dersin? Hangi malzemelerin gerekli olduğunu 

yazalım. Nasıl  yapacağımızı düşünüp anlatalım ve yazalım.

Malzemeler Nasıl Yapmalı?
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Etkinlik 7:

¯ Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde dolduralım ve kendi hikayemizi 

yazalım.

_______________ kararını 

verdi ve arkadaşı 

__________________

için ________________       yapmak 

 istiyor.________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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İkinci Dönem Neler Öğrendik?

Genel Değerlendirme

 1) Alfabemizi harf sırasına göre yazalım.

 2) Eksik harfleri alfabedeki sıraya göre tamamlayalım.

Dil Bilgisi 29
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3) Aşağıdaki tabloyu istenilenlere göre dolduralım.

4)Aşağıdaki tabloda verilen sözcükleri hecelerine ayıralım. Her 

hecede kaç harf olduğunu altlarına yazalım.

kelebek

üç

orman

kalp

insanlar

çalışkan

bilim 

palyaço

Harf
 Sayısı

Hece
 Sayısı

nlü
Harfler

nsüz
HarflerSözcük

saatlerce yabancılar portakal
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 5) Aşağıdaki heceleri birleştirip Hasan amcanın tarlasında neler 

yetiştirdiğini bulalım.

kar      la      ta      ye      pa     fa      na      ka      la      ta 

 ıs       bak      lık      ha     puz     nak     sa      tes     sul      pa
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6) Aşağıdaki cümlelerin kaç sözcük ve kaç hece olduğunu yazalım.

ümle

ümle

Sözcük sayısı

Sözcük sayısı

Hece sayısı

Hece sayısı

Hafta sonu babamla uçurtma yaptık.

ümle
Sözcük sayısı

Hece sayısı

ümle
Sözcük sayısı

Hece sayısı

ümle
Sözcük sayısı

Hece sayısı

Büyüdüğüm zaman öğretmen olmak istiyorum.

Daha güzel bir dünyada yaşamak istiyorum.

Bahar gelince çiçekler açar.

Keşke bir atım olsaydı. 
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7)  Aşağıdaki cümlelerde özel isimlerin altını  boya ile, cins mavi

isimlerin altını  boya ile çizelim.kırmızı

Barış okula gelmedi.

çağa binip İstanbul’a gideceğiz.

Halam Girne’de oturur.

Atatürk resmi için çerçeve aldık.

8) Aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Yazım yanlışlarını bulalım ve  

doğru şekillerini yazalım.

ablam çok kitap okuyor.¯

 _______________________________________________________________

4 ekim hayvanları koruma günüdür.    ¯

 _______________________________________________________________

Selim, lefkoşa’da bir toplantıya katıldı. ¯
       

    _______________________________________________________________
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9)  Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri unutulmuş. Parantezler 

içine uygun noktalama işaretlerini koyalım.

 Bugün yağmur yağacakmış    )

 Güzelyurt’a yapılacak olan geziye katılacak mısın    )

 Sus artık    )

 Dedem:    ) Eskiden bayramlar daha güzeldi    )    )

 Bahçemizde limon    ) mandalina ve yenidünya ağacı var.

 Eyvah    ) kitabımı evde unuttum    )

10)  ansu’nun babası yangınlara müdahale eder. Su baskını, deprem 

gibi felaketlerde kurtarma çalışmaları yapar.  Bu anlatıma  göre 

ansu’nun babası aşağıdakilerden hangisidir? Daire içine alalım.
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Daha Güzel Bir Dünya 

Her şey güzel, her şey temiz,

Gül gül koksun hep çevremiz.

Pırıl pırıl bir yeryüzü,

Daha mavi engin deniz.

u bahçede açan çiçek,

Pır pır uçan şen kelebek,

Gözümüze, gönlümüze

Sevgi taşır benek benek.

Çer çöp, atık yığılmasın,

Sokaklara dağılmasın.

u gökyüzü, parlak güneş,

Dünya’mıza darılmasın.

Atalardan öğüttür bil

Didin, uğraş, ara ve bul!

Artıkları değerlendir,

Savruk değil, ölçülü ol.

      ıfkı Kaymaz

 

Serbest Metin
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¯ Bu çocuklar ne yapıyor? Okuyalım, bulalım ve çocukların isimlerini 

yazalım.

¯ Deniz, resmin en sağında havaya zıplamış durumda.

¯ Ece, kaydırağın hemen önünde küçük bir topla oynuyor.

¯ Yaren, ağaç evin altında ip atlamakla meşgul.

¯ Ağaç evde iki çocuk var. Onlardan birisinin adı Ali.

¯ Ali’nin hemen yanında ise erife var.

¯ Efe, ağaç evin tam altında top sektiriyor.

¯ Efe’nin hemen yanında ise üzerinde 5 yazan tişörtü ile 

Ege var. 

Eğlence Köşesi
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Araştıralım

Masallar Güzeldir Masallar Güzeldir

232

¯Bildiğimiz beş masalın ismini aşağıya yazalım.

¯Yazdığımız masallardaki kahramanlardan birer tanesini seçip 

aşağıya yazalım.

¯Anlamı verilen sözcükleri uygun yerlere yazalım.

11

Anlamını Öğrenelim

233

G    
 

tutsak    oyalamak peri ovuşturmak mahcup asa boğuşmak

Belirli bir süre birinin dikkatini ve ilgisini başka bir 

şey üzerine çekmek, meşgul etmek

Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü 

varlık

Birbirinin boğazına sarılmak, dövüşmek

Savaşta ele geçen düşman, esir

Yaşlıların baston yerine kullandıkları uzun sopa

Elleri birbirine sürtmek

tangaç
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Araştıralım

Masallar Güzeldir Masallar Güzeldir

232

¯Bildiğimiz beş masalın ismini aşağıya yazalım.

¯Yazdığımız masallardaki kahramanlardan birer tanesini seçip 

aşağıya yazalım.

¯Anlamı verilen sözcükleri uygun yerlere yazalım.

11

Anlamını Öğrenelim

233

G    
 

tutsak    oyalamak peri ovuşturmak mahcup asa boğuşmak

Belirli bir süre birinin dikkatini ve ilgisini başka bir 

şey üzerine çekmek, meşgul etmek

Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü 

varlık

Birbirinin boğazına sarılmak, dövüşmek

Savaşta ele geçen düşman, esir

Yaşlıların baston yerine kullandıkları uzun sopa

Elleri birbirine sürtmek

tangaç
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Benim adım Arda. İkinci sınıf öğrencisiyim. Her gün okuldan çıkınca 
oyalanmadan eve giderim. Giysilerimi değiştiririm. Yemeğimi yedikten 
sonra kitabımı alır, bir köşede sessizce okurum. Kitap okumayı çok se-
verim. Özellikle de masal kitaplarını... Okuduğum, dinlediğim her masal 
beni etkiler. Çünkü devlerin, cadıların, perilerin ilginç olaylarını okumak-
tan çok hoşlanırım.

Her masalı okuduktan veya dinledikten sonra hayallere dalarım. 
Hayallerimde, bazen masaldaki devlerle boğuşurum. Bazen de cüce-
lerle arkadaş olurum. Kimi zaman da tutsak prensesi kurtarırım.

En çok sihirli asaları severim. Elimde sihirli bir asa olsa neler ya-
pardım neler... Arkadaşlarıma oyuncak alırdım. Dünyadaki bütün çocuk-
lara oyun parkı yapardım. Herkesi mutlu ederdim.

Bugün “Keloğlan” masalını okudum. Her zamanki gibi hayallere 
dalıp uyumuşum. Keloğlan gelip omuzuma dokundu:

Masallar Güzeldir

¯  “Masal” denince aklına neler gelir? 

¯ En sevdiğin masalı arkadaşlarına anlatmaya ne dersin? Hadi başla 

bakalım!

¯Bildiğimiz bir masalın en beğendiğimiz bölümünü yazalım.

Konuşalım  

Yazalım 

Masallar Güzeldir
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lara oyun parkı yapardım. Herkesi mutlu ederdim.

Bugün “Keloğlan” masalını okudum. Her zamanki gibi hayallere 
dalıp uyumuşum. Keloğlan gelip omuzuma dokundu:

Masallar Güzeldir

¯  “Masal” denince aklına neler gelir? 

¯ En sevdiğin masalı arkadaşlarına anlatmaya ne dersin? Hadi başla 

bakalım!

¯Bildiğimiz bir masalın en beğendiğimiz bölümünü yazalım.

Konuşalım  

Yazalım 

Masallar Güzeldir
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 Arda, uyan, dedi. Seni almaya geldim. 

yandım. aşkınlıktan gözlerimi ovuşturdum. Keloğlan karşımda du-
ruyordu! Yerimden kalkım. Keloğlan’ın peşine takıldım.

Beni, bir oyun parkına götürdü. Buradaki oyuncakların hepsi kırıktı. 
Salıncakta sallanmak isteyen küçük bir çocuk, salıncak olmadığı için ağ-
lıyordu. Kaydırağın ise merdivenleri yoktu. Çocuklar kayma yerinden tır-
manmaya çalışıyor, ya başaramıyor ya da düşüp ayaklarını incitiyorlar-
dı. 

 Hadi! dedi Keloğlan. Sihirli asanı çıkar da şu oyun parkını düzelt. 
Çocuklar oyun oynayamıyor.

Elimi cebime soktum ama asam orada değildi. Düşürmüş olmalıy-
dım. Oyun parkını düzeltemeyeceğimi sandım. Ama aklıma bir fikir 
geldi: Parktaki tüm çocukları yanıma çağırdım. Onlara:

Arkadaşlar, oyun parkları hepimizin. Eğer parktaki oyuncakları 
dikkatli kullanmazsak, kırılabilirler. Biz de oynayacak oyuncak bulama-
yız. Ya da düşer yaralanırız, dedim. 

Sanırım aralarından bazıları bu parka zarar vermiş. Mahcup mah-
cup bakan iki çocuk fark ettim. 

 Birlikte belediyeye gidelim. Belediye başkanından parkımızı ta-
mir etmesini rica edelim. Bir daha da oyuncakları kırmayacağımıza dair 
söz verelim, dedim. Herkes fikrimi beğendi. Tam belediye binasının ka-
pısından içeriye giriyorduk ki annem:

 yan Arda. Yemek vakti geldi, dedi. 

Tüm bu yaşadıklarım bir rüyaymış. Ama artık biliyorum. Masal kah-
ramanları gerçek değil. Devler, periler, sadece masallarda var. Gerçek 
dünyada sihirli asalara ihtiyacımız yok. Sihirli asalarımız olmadan da  
insanlara, hayvanlara ve çevreye iyi davranabiliriz. 

Komisyon

Etkinlik 1:

Etkinlik 2:

¯Okuduğumuz metinden beş sözcük seçelim ve hecelerine 

ayıralım.

Aşağıdaki hikaye haritasını metne göre tamamlayalım.

Seçtiğim sözcük  Hecelerine ayıralım 

KAH AMAN A YE

AMANO AY

METNİN AD
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¯Okuduğumuz parçada geçen  sözcüğünün birden çok “dalmak ”
anlamı olduğunu biliyor musunuz? esimlerle anlamları eşleştire-lim.

Etkinlik 4:Etkinlik 3:

¯Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım.

   
   1) neden Arda, okuduğu ve dinlediği masal kitaplarından etki-

lenmektedir?

 

4)  “ insanlara, hayvanlara ve çevreye Sihirli asalarımız olmadan da 
iyi davran ”abiliriz.  cümlesiyle anlatılmak istenen ? Kendi nedir
cümlelerimizle açıklayalım.

3)  Arda’ya, “Sihirli asanı çıkar da şu oyun parkını düzelt. Çocuklar 
oyun oynayamıyor.” diyen kimdir? 

2)  neyiArda, masallarda en çok sevmektedir? 

Suyun içine bütün 

vücuduyla ve hızla girmek

yuyakalmak, 

şekerleme yapmak

Kalabalığa karışmak, 

kalabalığın içine girmek

Başka bir şeyle 

uğraşamayacak veya 

başka bir şeyi 

düşünemeyecek biçimde 

kendini bir şeye 

kaptırmak
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Etkinlik 6:Etkinlik 5:

¯ Etkinlik 4’teki sözcüğünün farklı anlamlarını düşünerek          “dalmak” 

her anlam için bir cümle yazalım.

 Yukarıdaki resmi inceleyelim. “sallanmak”, “kaydırak”, “oyun”, ¯

 “park”, “çocuk” ve “mahcup” sözcüklerini kullanrak resmin 

hikayesini yazalım.

1)

2)

3)

4)
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Etkinlik 7: Etkinlik 8:

¯ “Keloğlan” masallarını araştıralım ve bunlardan beğendiğimiz bir 

tanesini aşağıya yazalım.

_______________________________

Bir zamanlar cimri bir adam varmış. Bu adam öyle cimriymiş ki, 

yemez içmez altın biriktirirmiş. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağa-

cın dibine gömmüş. Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış. Onları düşün-

mekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece 

gündüz demeden aklına estiği zaman gider toprağı kazarmış. Sonra al-

tınlarını bir bir sayarmış.

¯  Aşağıdaki resme dikkat ederek yarım bırakılan masalı tamam-

layalım. Başlık yazmayı unutmayalım.
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İkinci Dönem Neler Öğrendik?

İKİ A KADA  İ E AY

İki arkadaş ormanda geziniyorlarmış. Birdenbire önlerine bir ayı 

çıkmış. Çocuklardan birisi, ayıyı görür görmez ağaca tırmanmış. Yap-

rakların arasına gizlenmiş. Diğeri ise çaresiz kaldığını anlamış. Yere 

yatmış. Ölü gibi uzanmış. Ayı ona yaklaşmış. Burnunu uzatarak kokla-

mış. Sonunda homurdanarak başını sallamış. zaklaşıp gitmiş.

1, 2 ve 3. soruyu, yukarıdaki metne göre cevaplayalım.)

1)  İki arkadaş nerede geziyormuş?

A) B) ) Parkta   Pazarda  Ormanda

2) Çocukların önlerine ne çıkmış?

A) B) ) Ayı    Kedi   Arı

3) Metnin cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?beşinci 

A) Diğeri ise çaresiz kaldığını anlamış.

B) Ölü gibi uzanmış.

 Yaprakların arasına gizlenmiş.

Dil Bilgisi 30

 

4) “ ” cümlesinin Yemek artıklarını hayvan barınağına götürdük   )

sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A) Soru işareti

B) Virgül

) Nokta
 

5) Hangi cümlenin sonuna konulmalıdır?ünlem işareti 

A) Ağacın dalına kuşlar kondu

B) Bugün Ayşe’yi gördün mü

) avallı kedicik

6) “Selda Melda ve Yelda bahçede oyun oynuyorlar.”  cümlesinde, 

hangi sözcükten sonra kullanmak gerekir?virgül 

A) B) ) Selda   Melda  Yelda

7) “Heyecanlandım” sözcüğünde kaç hece vardır?

A) B) ) üç    dört   beş

8) yanlış Hangi sözcük hecelerine ayrılmıştır?

A) B) ) Pren-ses   Spor-cu  im-na-stik

9) özel isimHangi cümlede  vardır?

A) Karamel’i yürüyüşe çıkardım.

B) Çikolatamda karamel var.

) Annem karamelli kek yaptı.
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10) Hangi sözcüğün hece sayısı diğerlerinden daha ?fazladır

A) B) ) Çalışkan   Sevimli   Hareketli

11) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı, diğerlerinden daha 

fazladır?

A) B) ) eytin   Dolap   Saç 

12) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde harf sayısı diğerlerinden ünsüz 

daha ? azdır

A) B) ) Masal   Öykü   Efsane

13) ümle başına alınan konuşmaları belirtmek için hangi noktalama 

işaretini kullanırız?

A) B) ) Kısa çizgi  zun çizgi  Kesme işareti

14) Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardır?

A) B) ) 8    21    29

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımıyla ilgili 

bir yapılmıştır?yanlışlık 

A) Filiz, kedisini çok seviyor.

B) Annemle birlikte Teyzeme gittik.

) Atatürk, çocukları çok severdi.
¯
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Eğlence Köşesi
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Araştıralım

Büyülü Bir Atım Olsa

248

¯ zaya hangi araçla gidilebilir? Bu aracı kimler kullanabilir? 

¯ zaya herkes gidebilir mi? Neden? 

¯Aşağıdaki sözcük grupları ile anlamlarını eşleştirelim.

¯ zayla ilgili neler biliyorsun? Bu bilgileri nereden edindin?

¯ zayla ilgili neleri merak ediyorsun? Merak ettiklerini nasıl 

öğrenebilirsin?

¯İçinde sözcükleri olan bir dörtlük yazmaya “at, yıldızlar, ay, gezmek” 
çalışalım.

11

Büyülü Bir Atım Olsa

Anlamını Öğrenelim

249

Yollara düşmek

Doya doya

Sürekli, aralıksız olarak 

bir işi yapmak

Bir işi zevkine 

vararak yapmak

Bir yere varmak 

için yola çıkmak

Gece gündüz dememek

Konuşalım  

Yazalım 
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Büyülü bir atım olsa,

Ay yoluna düşsem.

Yolda yıldızları

Saya saya gitsem.

Gece demesem

Gündüz demesem.

Büyülü atımla

Ay’a varsam.

Ay dedeye sarılıp

Doya doya öpsem.

Büyülü bir atım olsa,

Tüm gezegenlerin yoluna düşsem.

O gezegen, bu gezegen diye

Hepsini gezebilsem.

Neler var, neler yok,

Bir görebilsem.

Arkadaş bulup

Doyasıya oynayabilsem.

Büyülü bir atım olsa,

Keşke gidebilsem.

    

    eynel Beksaç

    Gökkuşağında Salınan Çocuk)

Büyülü Bir Atım Olsa Etkinlik 1:

¯İstenenleri parçadan seçip aşağıdaki yıldızlar içine yazalım.

ç heceli sözcükler

Bir heceli sözcükler

İçinde olan sözcükler“-ya-” hecesi 

“-sem-” hecesi biten ile sözcükler
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¯Aşağıdaki sözcük gruplarını cümlede kullanalım.

Gece gündüz demeden

Doya doya

Yollara düşmek

Orası, burası demeden 

¯Aşağıdaki soruları şiire göre yanıtlayalım.

1) nerelere iirdeki çocuk gitmek istiyor?

2) neye iirdeki çocuk sarılıp doya doya öpmek istiyor?

3) ne Bu şiirin adı sence olmalıydı?

4) hangi Nedeniirin en çok bölümünü sevdin? ?

Etkinlik 3:Etkinlik 2:
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Etkinlik 5:Etkinlik 4:

¯ Yıldızların içinde verilen sözcüklerin sihrini bulmaya çalışalım. 

İşte sana ipucu: Sözcükleri bir de tersinden oku!)

Aşağıda verilen sözcüklerin de sihrini bulup bu sihre uygun yıldıza 

yazalım.

¯İnsanlar uzun yıllar uzayda yolculuk yapmayı hayal ettiler. Bunu 

gerçekleştirmek için çok çalıştılar ve başarılı oldular. Ay yüzeyinde 

yürüyen ilk insan Neil Armstrong Nil Armstrong) oldu. Sence Neil 

Armstrong Ay’a uzay mekiğiyle mi gitti, yoksa büyülü bir atla mı? Kısa 

bir hikaye yazarak anlatalım.

¯Sen de bu özelliklerde olan sözcükler bulabilirsin. Bulduğun söz-

cükleri aşağıya yazabilirsin.

iki tay kazak çok küçük Elif

           kek

            niçin

        maç

 

          ayak
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Bir Yıl Boyunca Neler Öğrendik?

Genel Değerlendirme

İlk 4 soruyu, yukarıdaki metne göre cevaplayalım.)

1) neden  Sevgi okula gelmemiş?

A)  Hasta olduğu için

B)  anı istemediği için

)  Gezmeye gittiği için

2) kimmiş Sevgi’nin okula neden gelmediğini bilen ?

A) Öğretmeni

B)  Alper

)  Buket 

3) ne  Sevgi’nin arkadaşları yapmak istemişler?

A)  Bahçede oyun oynamak

B)  Sevgi’yi ziyarete gitmek

)  Sevgi’ye mektup yazmak

4) olamaz Okuduğumuz parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi ?

A)  Hasta iyareti

B)  Sevgi Hasta Olmuş

)  Parkta Bir Gün

5) yoktur Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük ?yanlış yazılmış 

A)  Ders proğramı değişti.

B)  Ne kadar da heycanlı anlatıyor...

) Beril, büyüyünce doktor olacakmış.

6) beş kelimedenAşağıdaki cümlelerden hangisi  oluşmuştur?

A) Aylin, okula zamanında geldi.

B) Toplantıda uzun bir konuşma yaptı.

) Annem, sebze almak için pazara gitti.

Dil Bilgisi 31

Öğretmen, sınıfta yoklama yapmıştı. Sevgi, sınıfta yoktu. 

Öğretmen “Çocuklar, Sevgi neden gelmedi, bilen var mı?” diye 

sordu. Alper: “ Ben biliyorum öğretmenim. Sevgi dün sokakta oyna-

dı. Terledi. Terli terli su içti. Akşam ateşlendi. Babası doktor getir-

miş. Evde yatıyor.” dedi. 

Son derste Buket: “Öğretmenim, arkadaşlarla bugün Sevgi’yi zi-

yarete gitmek istiyoruz.” dedi. Öğretmenleri, bunun çok güzel bir 

davranış olacağını söyledi. O gün, okuldan sonra tüm sınıf Sevgi’yi 

ziyarete gitti. Arkadaşlarını gören Sevgi, çok mutlu oldu. 
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Hasta olmamak için çevremizi __________ tutmalıyız.

7)  değildir Aşağıdaki ikili sözcüklerden hangisi eş anlamlı ?

A)  Ak - Beyaz   

B)  engin -Yoksul 

)  Ev - Konut

8) karşıt anlamlı  Hangi cümlede sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Köyün deli dolu bir çobanı vardı.

B) Kırmızı ile pembeyi ayırt edemedi.

) Genç, yaşlı herkesi çok sever.

9) Alfabemizin 15. harfi hangisidir?

A) B) )“O”      “  ”       “G”   

     

10) Yukarıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hangi 

renk balonda yazılan sözcük bu cümlede ?yer almaz

A) B) )Kırmızı     Yeşil        Mor

259258

11) tamamlayabiliriz Yukarıdaki cümleyi en anlamlı şekilde hangisi ile ?

A) B) ) temiz    iyi    geniş

12) Alfabemizde kaç tane sessiz harf vardır?

A) B) )21     29    8

13) ünlü harf  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sayısı diğerlerinden 

daha  ?fazladır

A) B) )  Gökyüzü   Bulut   Gökkuşağı

14) ünsüz harf  “Güneş pırıl pırıl parlıyor.” cümlesinde kaç tane vardır?

A) B) )23    14     9 

15) özel isimdir Aşağıdaki isimlerden hangisi kesinlikle ?

A) B) ) Köpek   Tencere   Arda

 

 okuyor       gazete       koltuk        babam
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16) Yukarıdaki yazıdan nasıl bir sonuç çıkarılabilir?

A) Her insan kendinden sorumludur.

B)  Arkadaşlıklar, birlikte iş yaparak başlar.

)  İnsanların, bir şeyler yapabilmek için birbirine ihtiyacı vardır.

17) doğru  Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine ayrılmıştır?

A)  B)   )  kü-ç-ük  ge-le-rek ok-ul

18) “Deniz kenarında güneşin batışını izlemek çok güzel oluyor.” 
cümlesinde kaç tane vardır?hece 

A) B) )22    50    8 

19) “deniz” cins isim  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kelimesi olarak 

kullanılmıştır?

A) Deniz bugün okula gelmedi.

B)  Denizdeki köpükler çok güzel görünüyor.

) Deniz’e telefon açabilir miyim?

261260

20) doğru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri 

kullanılmıştır?

A) Teyze’m kek yapmış.

B) Bu resim, çok güzel olmuş?

) Ben, Esra’ya gidiyorum.

Nasıl tek bir taşla duvar örülemez ise insan da tek başına önemli 

bir iş başaramaz. Bu yüzden başkalarıyla işbirliği yapmak 

zorundadır.
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Oyuncu Bulut
 Bora, o gün kapının önünde oturmuş “Bugün acaba ne yapsam?” 

diye düşünüyormuş. Gökyüzünde tek kalmış bir bulut da kendini çok 

yalnız hissediyormuş. Bulut, birdenbire Bora’yı görüp ona elini uzatmış. 

Onu yukarı davet edip “Haydi gel, beraber oynayalım.” demiş. Bora 

bulutun elini yakalayıp gökyüzüne uçmuş. “Ne kadar yumuşak burası.” 

demiş Bora. Evler yukarıdan küçücük görünüyormuş. 

 “ imdi iyi bak!” demiş bulut ve birdenbire kocaman bir kuş 

oluvermiş. Bunu gören Bora, şaşkınlıkla ve keyifle gülmüş.

Denizin tam üzerinden geçerken bulut, bu kez de balık olmaz mı? 

Bora, balıkçılara yakalanırız, diye bir hayli endişelenmiş.

Serbest Metin

 “Haydi şimdi de at ol!” demiş Bora. Diğer bulutlarla yarışmaya 

başlamışlar. Aşağıdakiler, bu yarışı heyecanla izliyorlarmış. Öyle hızlı 

yarışıyorlarmış ki gökyüzü birden gürlemeye başlamış. Bulutlar 

yağmur olmuş. “Sen de mi yağmur olacaksın?” diye sormuş Bora 

üzülerek. “Evet, bu benim görevim.” demiş bulut ve devam etmiş: “Ama 

önce seni yere indirmem gerek.” 

 Bulut, şimdi de şemsiye olmuştu. Bora onun sapına tutunarak 

yavaşça yere doğru süzülmüş. Kısa bir süre sonra yağmur dinmiş, pırıl 

pırıl bir güneş açmış. Bora, bulutunu yitirdiği için üzülmüştü. 

 Ertesi gün kırlarda dolaşırken gökyüzüne bakmış. Bir bulut yine 

“Merhaba!” demiş ona. “Beni tanıyamamış olabilirsin çünkü yeniden 

doğdum.” demiş. Bora, bulutuna yeniden kavuştuğu için sevinçliymiş.

Nural Birden
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Notlarım
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