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Gülünecek Bir Şey mi Var? 

Burcu, ikinci sınıfta okuyordu. Anne ve babası sabah erkenden işe giderdi. 
Burcu öğlenciydi. O gün biraz gecikmişti. Kitap okumaya daldığından zamanın 
nasıl akıp gittiğini anlayamamıştı. Saate baktığında aklı başından gitti. Çabucak 
giyindi. Annesinin hazırlayıp dolaba koyduğu yemeği ısıtması ve yemesi 
olanaksızdı. Masanın üstündeki bisküvi paketini aceleyle çantasına koydu. Son 
anda servise yetişip okula gitti. 

Burcu sınıfa gittiğinde arkadaşları ona güldüler. Burcu: 
— Ne diye bana bakıp bakıp gülüyorsunuz? Gülünecek bir şey mi var, dedi. 

  Arkadaşlarından biri: 
— Elbette, iki renkli çoraplarınla öyle gülünçsün ki, dedi. 
Burcu eğilip çoraplarına baktı. Gerçekten de dizlerine dek uzanan çoraplardan 

biri kırmızı öbürü mavili yeşilliydi. Burcu hemen yerine oturdu. 
Gülten DAYIOĞLU 

Okuyalım. Soruların cevabını deftere yazalım. Altı çizili sözcüklerin zıt anlamlılarını yazalım. 

1. Burcu, neden evde yalnızmış? 

 
2. Neden zamanın geçtiğinin farkına varamamış? 

 

3. Çantasına neden aceleyle bisküvi paketini koydu?  

 

4. Arkadaşları Burcu’ya neden güldüler? 

 

5. Burcunun giydiği çoraplar nasılmış? 
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Bu sabah Dedem bize geldi. 
bahçe kapısını hızla çarptı? 

Çoğul sözcükleri maviye boyayalım 

Her yıl Nisan ayında karnaval düzenliyoruz. 

kelebek yolcular 

bardak kuşlar 

kitaplar telefon 

yemek panolar 

yardımlar fakir 

Çiçek 

maymunlar 

saatler 

bayrak 

törenler 

Aşağıdaki cümlelerdeki yazım ve 
noktalama yanlışlarını düzelterek yazalım. 

Üçkenlerle çeşitli şekiller oluşturdum. 

Annem, beyzaya yeni giysiler aldı. 
Burcu 2. inci sınıfamı gidiyormuş! 
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12:30’da yola çıkan vapur, 4 saat sonra 
limana geri döndü. Vapur döndüğünde 
saat kaçtı? 

Neşe, 08.00’de geldiği okuldan öğleden 
sonra 3’te ayrıldı. Neşe kaç saat okulda 
kalmıştır? 

5 hafta boyunca hafta sonraları yüzme 
kurusuna giden Erman, kaç gün yüzmeye 
gitmiştir? 

9.30’da yola çıkan Eren, 4 saat sonra 
Adana’ya ulaştı. Eren Adana’ya 
ulaştığında saat kaçtı? 

12.00’de pazara giden annem 2 saat 
15 dakika sonra eve geri döndü. Annem 
döndüğünde saat kaçtır? 

Saatim şu anda 17.15’i gösteriyor. Saatim 
30 dakika önce durduğuna göre saat 
kaçtır? 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. Sonucunu kâğıda yazalım. 

Aşağıdaki işlemleri yapalım. 
8 yarım ………… bütün eder. 6 yarım ……… çeyrek eder.  

12 çeyrek ……….. bütün eder. 

4 çeyrek ……. yarım eder. 

10 yarım ……… bütün eder. 

4 bütün ……. çeyrek eder. 

5 bütün ………… çeyrek eder. 

5 yarım …….. çeyrek eder. 

5 bütün – 2 yarım = .. yarım 
Aşağıdaki saatlerin okunuşlarını yazalım. 

16:15 : 
 

13:45: 

22:00 ……………………….. 
09:15: 

 

18:30: 

00:45: 
 

Gelenek ve görenekler zamanla 
değişir. 

Yöresel oyunlar bölgelere göre 
farklılılar gösterir. 

Pizza ve hamburger yöresel 
yemeklerimizdendir. 

Horon Karadeniz yöresinde 
oynanan halk oyunudur. 

Bayramlarda büyüklerin küçükleri 
ziyaret etmesi geleneklerdendir. 

Yöresel kıyafetler her yörede 
aynıdır. 

Ülkemizde farklı kültürlerden 
insanlar da yaşamaktadır. 

Kestane ve incir tarımsal 
ürünlerdendir. 

Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru yanlış olarak eşleştirelim 

Balık üretimi, sanayi alanındaki 
faaliyetlerdendir. 

Zeybek oyunu, Doğu bölgelerimizde 
oynanan bir oyundur. 


