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 ……………………………………. 

Okula gitmeden önce gazetelerin sadece resimlerine bakabiliyordum. 
Annem ve babamla resimlere ait haberleri birlikte okuyorduk. Bana 
benzemeyen insanların resimleri çok dikkatimi çekiyordu. Bazıları çok esmer, 
bazıları da çekik gözlüydü. Resimlere bakarken “Bu insanlar niçin kendilerini 
siyaha boyamışlar?” diye düşünürdüm.  

Zamanla insanların birbirine benzemediklerini fark ettim. Kimi siyah kimi 
beyaz kimisi de sarı renkli. Bazıları şişman, bazıları zayıf, bazıları uzun, bazıları 
kısa... 

Farklılıklar saymakla bitmiyordu. Biraz daha büyüdüğümde kendime 
benzeyenler olduğu gibi benzemeyenler de olduğunu fark ettim. 

Artık biliyordum ki farklılıklarımız birbirimizi sevmemize en gel değil. Tüm 
farklılıklarına rağmen insanları insan oldukları için seviyorum. 

Metni okuyalım. Soruları cevaplayalım. Metne başlık yazalım.   

1. Çocuğun dikkatini çeken şey neymiş? 
 
 

2.  Zamanla neyi fark etmiş? 

 
3.  Çocuğun dikkatini hangi resimler çekiyormuş? 

 
4. İnsanları niçin sevmeliyiz? 

 
 Aşağıda verilen sözcükleri sözlük sırasına göre yazalım.

  

04 

Kapı – Sıra – Askı - Masa 

Araba – Tekne – Motor - Kayık 

Tenis – Futbol – Yüzme - Güreş 

Üzüm – Elma – Kayısı - Havuç 

 

 

 

 

Gömlek – Atkı – Pantolon - Etek 

“HALI” sözcüğünün harflerini alfabe sırasına 
göre yazdığımızda baştan üçüncü harf 
hangisi olur? 

 

“KALEM” sözcüğünün harflerini alfabe 
sırasına göre dizdiğimizde sondan 
üçüncü harf hangisi olur? 



 

www.ogretmenincantasi.com 

Sayıları onluk birlik şeklinde yazalım.      Aşağıdaki sayıları rakamla yazın.

 

 

 

 

 

 

 
Aşağıdaki tabloları örneğe göre tamamlayalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru yanlış olarak eşleştirelim 

86 =   8 onluk   +   6 birlik 

52=……………   +…………………. 

69=………………+………………... 

43=………………+………………... 

16=………………+………………... 

  8=………………+………………... 

3 onluk + 5 birlik =……… 

6 onluk + 6 birlik =……… 

7 birlik + onluk  =……… 

9 onluk + 2 birlik =……… 

2 birlik + 8 onluk =……… 

7 birlik + 8 onluk =……… 

 5 onluk+6 birlik 
56=Elli altı 

 .. onluk+… birlik 
.…=…………... 

 ... onluk+… birlik 
……=…………... 

... birlik+… onluk 
……=…………... 

 

... onluk+… birlik 
……=…………... 

 

Uzun boylu olmak fiziksel 
bir özelliktir. 

Saç rengimiz kişilik 
özelliğimizdir. 

Herkes farklı özelliklere 
sahiptir ve saygı duyulmalı 

Herkes güzel resim 
yapabilir. 

Bize benzemeyenlere saygı 
duymamalıyız. 

Müzik aleti çalamayanlar 
başarısızdır. 

Herkesin yetenekleri 
birbirinden farklıdır. 

Dans etmeyi bilmeyenlerin 
sınıfa alınmaması gerekir. 

Bir kişinin engelli olması 
arkadaş olmama engeldir. 

Herkes birbirinden farklıdır ve 
farklılıklarımız zenginliğimizdir. 


