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köprü yapmış?

dedelerimiz birikinti

var yok biraz taze

ödül hece kibar ceza

S8.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt)

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

çok geri az katı

etraf teklif

Pazar marul beğeni rehber

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S7.Verilen iki sözcükten, sözlükte daha

kurnazlık

önce yazılanı bul ve boya.

karınca

S2.Çocuk, neden köprü yapmış?

S3. Karıncalar, neden köprüyü kullan-

mamış?

S1.Çocuk, su birikintisinin üzerine neyle

pınca  karıncalar  köprüden  geçmeye

  Verilen şiiri bol bol oku ve dikte ile defterine

köprü

Atatürk ve Çocuk S4.Metinde anlatılan kişiler arasında

aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Askerler

b) Atatürk

temizlik

c) Çocuk

S5. Verilen sözcüklerin harf ( ses )

sayılarını yazalım. ( Kaç harf? )

  -Bak yavrum. Karıncalar kolay ve ya-

körebe

S6.Verilen sözcükler satır sonuna sığ-

madığında nasıl yazılır, gösterelim. 

diye onlara köprü yapıyorum fakat be-

nim  köprümden geçmiyorlar.

  Çocuk başını kaldırarak Atatürk' e bak-

tı. Belli ki onu tanımıyordu.

   Atatürk, yol kenarında oynayan bir ço-

cuk gördü. Çocuk, küçük bir su birikintisi-

nin başında oturmuş, bir şeylerle uğraşı-

yordu. Yanına yaklaşıp sordu :

  -Küçük arkadaş, burada ne yapıyorsun?

kın yoldan geçmek istiyorlar. Oysa sen

yollarını uzatıyorsun. Çubuklarını tam

şuraya koy. O zaman senin köpründen

  -Karıncalar suyun karşısına geçsinler

başladılar.

SORULAR

   Atatürk, gülümseyerek dedi ki:

geçerler.

   Çocuk, Atatürk'ün söylediklerini ya-
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S1. Aşağıdaki ritmik saymada boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

Geriye 1 ' er sayma:

S6.Çıkarma işlemlerini yapalım. S7.Toplama işlemlerini yapalım.

S8.Sıra sayısının belirttiği varlığı boya. S9. Aşağıda verilen sayılardan başlayıp

birer birer geriye doğru  yazalım.

S10. Yeşim 1.gün 5 kitap, 2.gün 3 S11.  Tabaktaki portakalların 3 tane-

kitap, 3.gün 2 kitap okuyor.Yeşim üç si  yendiğinde  8  portakal  kalmıştır. 

günde toplam kaç kitap okumuştur? Başlangıçta tabakta kaç portakal

vardır?
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     a) 1      b) 2       c) 3
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a) 4          b) 6          c) 3

3.

si eklendiğinde 11 olur? geriye kaç çilek kalır?

S2.  Aşağıdaki şekilde sayıları aşağıdan

yukarıya doğru topladığımızda en üstteki deşin yaşlarının farkı  kaçtır?

S4. Adem 9,  Fatih 4 yaşındadır. İki kar-

 S3.  7  sayısına aşağıdakilerden hangi-

6 5

S5.Tabaktaki çileklerin iki tanesi yenirse

kutuya kaç yazılır?

5 6 8 9 7 3

3 4 7 4 4 5

 = 2 8  -

4  -  = 1

7  - 6 +

8 = 8 = 3

 = 145 +  =5 =

5. 9

2 = +6  - 7 +

a) b) c)


