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 İYİLİKSEVER SEDAT

Bir ilkbahar sabahıydı. Sedat pence-
reden dışarıyı izliyordu. Küçük yavru 
bir kedinin ağaç kenarında yardıma 
muhtaç olduğunu gördü. Bir evi ol-
duğu için çok şanslı olduğunu dü-
şündü. Kediyi dışarıda bırakmak iste-
medi. Annesinden izin alıp dışarı çıktı. 
Kediyi evlerine alıp onu sahiplendiler. 
Sedat’ın bu davranışı annesinin ve 
babasının çok hoşuna gitmişti.
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Sedat nereden dışarıyı izliyordu? Metnin başlığı kaç haften
oluşmuştur?

Görseldeki çocuğun şapkası 
hangi renktir?

Yukarıdaki görselde aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?

Dışarı çıkmak için kimden 
izin aldı?

Ağaç kenarında ne gördü?

Niçin şanslı olduğunu düşündü?

A. 8     B. 12      C. 16

A. yeşil
B. kırmızı 
C. sarı

A. çiçek
B. kitap 
C. saat
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  Dünya Çocuk 
     Bayramı

Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara’da buluştu,
Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan’da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan’da
Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK
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SORULAR
1)

3)

2)

4)

 Şiirin başlığı nedir?

Kocaman dünyada ne çoktur?

Dünyanın çocukları nerede buluştu?

Dünyanın çocukları nereye koşuyor? 
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Hecelerine doğru ayrılmış gemilerin yelkenlerini maviye, yanlış 
ayrılmış olanları ise kırmızıya boyayınız.

Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırınız ve hece sayılarını yazı-
nız.

Def - ter

Oy - un - cak

Ka - lem Da - kik - a Ki - tap - lık

Ba - şa - rı Çal - ış - kan

Tel -e - fon Ge- ze- gen

Yemek 2Ye - mek

Çanta 

Kurabiye Kiraz

Domates

Kültür

Cumartesi

Matara 

Zürafa

Sorun 
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Bunları Bilelim
Bir duyguyu, bir düşünceyi bir işi tam olarak an-
latan sözcük gruplarına cümle denir.

Örnek : Yarın okula      (cümle değil)
        Yarın okula gideceğim.     (cümle)

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarından cümle olanların so-
nundaki kutucuğu maviye, olmayanları kırmızıya boyayalım.

Aşağıdaki söz gruplarını uygun kelimlerle tamamlayarak cümle
haline getiriniz.

Cümleler
Ankara’ya hızlı trenle ....................
Kardeşim eve geç .....................
Hepimize pastadan iki dilim ............ 
Kırmızı ceketimi ..................
Yuvarlak masanın ayağı ...............
Cemre bahçede top .......................
Marketten iki ekmek ..............
Ayça’ya güzel hediyeler........

Kelimeler 
giydim
kırılmış
geldi

oynuyor
gideceğim
aldım
düştü

almışlardı

Bugün okulda 

Baban gazete okuyor.

Okulumu çok özledim.

Yarın sinemaya gideceğiz.

Annem çok güzel yemek

Marketten ekmek ve süt
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KARE ÜÇGEN

DİKDÖRTGEN

Dört kenarı vardır.
Dört köşesi vardır.
Kenar uzunlukları eşittir.

Dört kenarı vardır.
Dört köşesi vardır.
Karşılıklı kenar uzunlukları 
eşittir.

Üç köşesi vardır.
Üç kenarı vardır.

Kenarı ve köşesi
yoktur.

ÇEMBER

Aşağıdaki kareli kağıt üzerine istenen geometrik şekilleri 
çiziniz.

Bunları Bilelim

Üçgen

Dikdörtgen

Kare 

Çember
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Aşağıdaki geometrik şekilleri isimlendiriniz. Kaç kenarlı 
olduklarını yazınız.

Aşağıdaki çizgileri tamamlayarak geometrik cisimler 
oluşturunuz.

Dört kenarlı
Dört köşeli

Kare
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Geometrik Şekiller Matematik 

Şekil Şeklin adı Kenar sayısı Köşe sayısı

Aşağıdaki verien şekillerin özelliklerine göre tabloyu 
dolduralım.

Aşağıdaki şekilleri benzedikleri neslerle eşleştirelim.

Çember diktörtgenKare Üçgen
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19 Mayıs 29 Ekim 23 Nisan Milli Bayram30 Ağustos

Yukarıda verilen sözcükleri, aşağıdaki boşluklardan uy-
gun olan yerlere yazalım.

Aşağıdaki ifadelerin başındaki kutucuklara, doğruysa 
“D”, yanlış ise “Y” harfini yazalım.

Vatanımızın kurtuluşu ve devletimizin kurtuluşu ile ilgili günlerin 
yıl dönümü ................................ olarak kutlanır.

.................... günü, ülkemizde “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı” olarak kutlanmaktadır.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı .......................’ta kutla-
rız.

Milli Mücadele’yi zaferle sonuçlandırdığımız günü her yıl 
“........................ Zafer Bayramı” olarak kutlarız.

Türkiye Cumhuriyet’inin kurulduğu bu tarih, “..................... Cum-
huriyet Bayramı” olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

Milli bayramları coşkuyla kutlarız.

Milli gün ve bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirir.

Milli bayramları sadece okulda kutlarız.

29 Ekim günü Cumhuriyet ilan edildi.

Cumhuriyet Bayramı 2 yılda bir kutlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açılmıştır.


