
 

 ……………………………………. 

Murat, kardeşini pazar günü çocuk parkına götürdü. Parktaki 
çocuklar çok eğlendiler. Kimi top oynadı, kimi salıncağa bindi, bazıları da 
kaydıraktan kaydı. Murat, çocukları izlerken hepsinin birbirinden ne kadar 
farklı olduğunu düşünüyordu. Kimi uzun, kimi kısaydı. Kimi şişman, kimi 
zayıftı. Bazıları oynamayı, bazıları izlemeyi seviyordu. Çok hareketlisi de 
durgun olanı da vardı. Kimi top oynamayı, kimi salıncakta sallanmayı, 
bazıları ise sohbet etmeyi seviyordu. Her bir çocuk kendine özgü özellikler 
taşıyordu. 

Murat, farklılıkların zenginlik olduğunu biliyordu. Oyun içinde ufak 
tefek çekişmeler dışında herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyordu. Murat, tüm 
insanların hoşgörülü olmaları ve birbirlerine karşı saygılı davranmayı 
önemsemeleri gerektiğine inanıyordu. Parktaki tüm çocuklar da buna dikkat 
ediyordu. Sorun yoktu ve herkes çok mutluydu. 

 
Metni okuyalım. Ailen söylesin sen deftere yaz. Soruları cevapla.  

Metne başlık yazalım.  

1. Murat kardeşini parka ne zaman götürdü? 
 
 

2.  Murat parkta çocukları izlerken ne düşünüyordu? 

 
3.  Murat’ın zenginlik dediği şey nedir? 

 
4. Parktaki tüm çocuklar neye dikkat ediyordu? 

 
Aşağıda verilen harfleri örnekteki gibi alfabetik sıraya diziniz. 

  
k – a – f - e a – e – f – k  p – g – h – s   

z – b – p - m  y – ç – ş - ü  

c – d – n – e   d – z – ğ – m  

l – v – i – j   n – s – k – u   

4.   1.   3.   2. Sıralama Sıralama 
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Aşağıda verilen sayıların okunuşunu yazınız.           Eşleştirelim 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

45= ……………………. 

72=……………………... 

90=……………………... 

84=……………………... 

52=……………………... 

69=……………………... 

34=……………………... 

22=……………………... 

Elli iki  =…….. 

Doksan dokuz =…….. 

Seksen beş =…….. 

Yetmiş iki  =…….. 

Kırk dört  =…….. 

Otuz dokuz =…….. 

Yirmi beş  =……... 

Altmış iki  =……... 

Yirmi yedi 

Otuz iki 

On beş 

Altmış üç 

Elli  

Kırk sekiz 

Doksan dört 

Seksen bir 

48 

50 

63 

32 

27 

94 

15 

94 

Nesne sayısı:…………. Nesne sayısı:…………. 36 tane elma çiz. 

Planlı çalışmak 

Pilot olmak istemek 

Hayvanları sevmek 

Uzun boylu olmak 

Basketbol oynayabilmek 

Yeşil gözlü olmak 

Kıvırcık saçlı olmak 

Fazla zayıf olmak 

Şarkı söyleyebilmek 

Aileme yardım edebilmek 

Esmer tenliyim. 

Koleksiyon yapmak 

EŞLEŞTİRELİM 
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