
Ceylan Sila ormanda yanlız başına 
dolaşmayı çok seviyordu. Ne zaman 
dolaşsa, yeni arkadaşlar ediniyordu. 
Yine ormanda dolaştığı bir gün, yeşil-
liklerin üstünde minik hayvanlar gör-
dü. Bu hayvanları ilk defa görüyordu. 
Renkleri çok dikkat çekiyordu. Sila’nın 
rengi de dikkat çekiciydi ama bunlar 
daha farklıydı. Yanlarına yaklaştıkça 
onların kuş olduğunu fark etti.

Çok heyecanlıydı. Bir an önce onlarla tanışmalıydı. İlk önce ken-
dini tanıttı. ‘‘Merhaba, benim adım Sila. Açık kahverengi tüylerim 
ve gri beneklerim var.’’ Hayvanlar kendilerini tanıtırken isimlerini 
ve renklerini söylerlermiş. Anne kuş da kendini tanıttı. ‘‘Merha-
ba benim adım Bom. Turuncu renkliyim. Bunlar da yavrularım.’’ 
Kuşlar, annelerinden farklı renge sahiplerdi. Bom’un yanındaki 
iki kuş mavi, mavi kuşların yanındaki üç kuş sarı ve geriye kalan 
kuşlar ormandaki bitkiler gibi yeşil renkliydi.

İLK TANIŞMA

1) 3)

2) 4)

SORULAR

Sila ne yapmayı seviyordu? Önce kendini kim tanıttı?

Yeşilliklerde ne gördü? Kuşların renklerini yazalım.

   Aşağıdaki resmi hikayeye göre boyayalım. Daha sonra aşağıdaki 
soruları cevaplayalım.
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Oku, Anla, Boya



  Atatürk Selanik’te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Ha-
nım, babasının adı Ali Rıza Efendi’dir. Kız kardeşinin adı 
Makbule’dir.

  Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’mızı yazdı. Özenle 
yazdığı bu şiiri bizlere armağan etti. İstiklal Marşı kurtu-
luş mücadelemizi anlatmaktadır.

  Doktorlar sağlık çalışanlarımızdandır. Hayatımızı on-
lara emanet ediyoruz. Herhangi bir sağlık problemimiz 
olunca onların yanına gideriz. Bizi iyileştirirler.

  Öğretmenimiz bize okumayı ve yazmayı öğretir. On-
ları örnek almalıyız. Bizim için yaptıklarını unutmamalı-
yız. İyiki öğretmenlerimiz var.

Atatürk’ün annesinin adı nedir? Atatürk’ün babasının adı nedir?

İstiklal Marşı’mızı kim yazdı? İstiklal Marşı neyi anlatmaktadır?

Doktorlara neyi emanet ediyoruz?

Öğretmenimiz bize ne öğretir?

Kimler sağlık çalışanlarımızdır?

Kimi örnek almalıyız?
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Okuduğunu Anlama



         YAMA’NIN KULÜBESİ
  Yama’nın artık bir kulübesi vardı. Samet ona 
çok güzel bir kulübe hediye etmişti. Yama, 
kulübenin renklerini çok sevmişti. Kulübenin 
içine yumuşak bir yastık koymuştu. Yama uy-
kusu geldiğinde kulübenin içine girip yastığının 
üstünde uyuyormuş. Sabah kalktığı zaman ise 
dışarı çıkıp mutlu bir şekilde kulübesini izliyor-
muş. Samet, köpeğinin kulübeyi sevmesinden 
dolayı çok mutluydu. Kulübenin renkleri Ya-
ma’nın hoşuna gitmeseydi çok üzülecekti.

1) Kim Yama’ya kulübe aldı?

2) Yama kulübenin neyini sevdi?

3) Kulübenin içinde ne vardı?

6) Metnin başlığı kaç harften oluş-
maktadır?

A)
B)
C)
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7)

8)

Metin kaç cümleden oluşmak-
tadır?

Metnin başlığı nedir?

A)

A)

B)

B)

C)

C)
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Sevimli Köpek

9

Yama’nın Kulübesi

10

Kulübedeki Köpek

4) Yama ne zaman yastığının 
üstünde uyuyormuş?

5) Yama sabah kalkınca ne 
yapıyor?

Okuduğunu Anlama
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dal
dalga
dalgalı
dalgalısı
dalgalısını

yok
yokla
yoklama
yoklamayın
yoklamayınız

tak
takla
taklacı
taklacılar
taklacıların

kaz
kazma
kazmalar
kazmaları
kazmaların

masa
masal
masalı
masalın
masalında

bor
boru
borular
boruları
boruların

tat
tatlı
tatlılar
tatlıları
tatlıların

bil
bilgi
bilgin
bilgili
bilgililer

koş
koşma
koşmadı
koşmadın
koşmadınız

sat
satır
satırlar
satırları
satırların

kay
kaya
kayalık
kayalıklar
kayalıkların

gör
görgü
görgülü
görgülüler
görgülülerin

Hızlı Okuma
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   Aşağıdaki kutuların içlerinde verilen kelimeleri yukarından aşağıya 
doğru okuyalım. Okuma işlemini, hızlanana kadar devam ettirelim.



Gel pisi pisi.
Var mı senin gibisi?
Çok uzaklara gitme.
Geliyor Tini’nin sesi.
Pisi’nin miyavlaması
Tini’nin havlaması
İkisini bastırdı
Kulaksız’ın anırması.

Miyav miyav dediler.
Hareketli kediler,
Pastamı yediler.
Üstüne alay ettiler.
Bana pis pis güldüler.
Yakamı da kapattılar.
Hemen oradan kaçtılar.
Çatıya çıktılar.
Kahkaha attılar.
Alay etmekle kalmayıp,
Bir de bana baktılar.

Bir yıl on iki aydır.
Sayması kolaydır.
Ocak yılın ilk ayı
Aralık ise sondadır.
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Tekerleme


