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Ağaçtan düşen dutları yemenin keyfine diyecek yoktur. Yiyebileceğiniz kadar 
yiyebilirsiniz. Ama hepsini yiyemeyiz elbette. Kalanların bir kısmı daha sonra karşımıza 
pekmez, pestil,  şurup olarak çıkar. Bir kısmını da komşularımızla paylaşırız.  

Anneannem, dut dolu büyükçe bir tas verip “Bunları Denizlere götür ver.” dedi. 
Onların evi de babaannemin evi gibi bahçe içindeydi ama tek katlıydı. 

Denizlerin bahçe kapısı açıktı. İçeriye girdiğimde Deniz’in bahçede olduğunu gördüm. 
Yalnız değildi. Yanında onun yaşlarında bir kız daha vardı ama onu tanımıyordum. Yere 
çömelmiş, önlerindeki toprağa bakarak bir şeyler konuşuyorlardı. O kadar heyecanlıydılar 
ki beni fark etmediler bile.  

Beni fark ettiklerinde de dönüp baktılar ama ilgilenmediler. Daha önemli bir işleri 
vardı. Dut tasını kapının girişindeki küçük masanın üzerine bıraktım. Meraklanmıştım. 
Toprakta gördükleri bu kadar önemli olan şey neydi acaba? Tam o sırada Deniz’in 
arkadaşı: Köstü, köstü bu!” diye bağırdı. 

Ben de merakla yaklaşıp baktım. Meğer, “köstü” dediği “…………….miş” 

Metni okuyalım. Soruların cevabını deftere yazalım. Metne iki farklı başlık yazalım. 

1. Kalan dutların bir kısmı daha sonra karşılarına ne olarak çıkarmış? 

 
2. Anneanne bir tas dutu kime göndermiş? 

 

3. Denizlerin evi nasılmış?  

 

4. Çocuk bahçeye girdiğinde, Deniz ne yapıyormuş? 

 

5. Çocukların “köstü” dedikleri neymiş? Araştırır mısın? 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek yazalım. 
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Onlar saat 19 20 de gittiler. 

Bahçeye kırksekiz ağaç daha diktim. 

Yardıma muhtaç insanlara şevkat göster. 

En sevdiğim kitap, şeker portakalıdır. 

Minnoş, cerenin yeni Kedisinin adı.  

Erman, 2.inci sınıfa gidiyor. 

10 nisan 2020 de şenlik planlamıştık. İstanbul, Marmara bölgesindedir  
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24 yumurtanın çeyreğini pasta yaparken 
kullandık. Kullandığımız yumurta kaç 
tanedir? 

Otoparkta 32 otomobil, otomobillerin 
çeyreği kadar da bisiklet var. Bu 
araçların toplamı kaçtır? 

18tane misketim var. Misketimin yarısı 
kadar daha olsaydı kaç misketim olurdu? 

Kayra’nın 36 sayfalık kitabının çeyreği 
resimlerle doludur. Resim olmayan sayfa 
sayısı kaçtır? 

Ahmet, 28 sayfalık kitabının çeyreğini 
okuduktan sonra ara verdi. Aradan 
sonra 5 sayfa daha okursa kaç sayfası 
kalır? 

İneğimiz Sarıkız, 18 litre süt verdi. Sütün 
yarısı ile yoğurt yaptık. 4 litresini de içtik. 
Kaç litre süt kaldı? 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. Sonucunu kâğıda yazalım. 

Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini yazalım. 

     

Aşağıdaki halk oyunlarımızın hangi yörelerde oynandığını yazalım. 

Harmandalı:…………………………… 

Atabarı:………………………………
… 

Çayda Çıra:………………………… 

Misket:………………………………
…. Horon:…………………………………. Çiftetelli:…………………………… 

Bar oyunu:..……………………………. Halay:…..……………………………
… Aşağıdaki yiyecek ve içeceklerin hangi yörelere ait olduğunu yazalım. 

Şalgam Mantı  Lahmacun  Leblebi  

Ciğer tava Tantuni Mıhlama Çiğ köfte 

İskender Döner Boyoz Büryan Pumpum çorbası 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 


