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 ……………………………………. 

Baharın gelişiyle güneş sıcak yüzünü gösterir. “Haydi kalkın oturduğunuz 
yerden.” der gibidir sanki. Gelin, güneşin tavsiyesine uyalım. Güneşli bir öğleden 
sonra kırlara çıkalım. Şöyle rengârenk bir uçurtmayı gökyüzüne havalandıralım. 
Gökyüzünde süzülen uçurtmamızı izleyelim. Uçurtmamızın kuşlarla dansına eşlik 
edelim. Çocuklar gibi eğlenelim. Peki, bunu sadece çocuklar mı yapar? Neden 
öyle olsun? Uçurtma uçurmak yalnızca çocuklara özgü bir uğraşı değil ki. 

Büyük küçük herkes uçurtma uçurmaktan büyük bir zevk alır. Dünyanın 
dört bir yanında düzenlenen uçurtma şenlikleri bunun bir kanıtıdır.  

Uçurtma meraklıları kentten kente, ülkeden ülkeye seyahat ederler. Yeni 
insanlarla tanışır, yeni arkadaşlar edinirler. Onlarla eğlenceli etkinlikler 
düzenlerler. Farklı şekillerde uçurtmalar yaparlar. Yapılan uçurtmalar, 
hazırlayan kişilerin özelliklerini yansıtır. Şakacı, mutlu, öfkeli, hüzünlü uçurtmalar. 
Uçurtmalar ve sahipleri birlikte olmaktan mutludur. Hangimiz böyle bir ortama 
katılmak istemeyiz ki! 

Metni okuyalım. Soruları cevaplayalım. Metne başlık yazalım.   

1. Kırlara ne zaman çıkalım? 
 
 

2.  Uçurtma meraklıları neler yaparmış? 

 
3.  Uçurtmalar neyi yansıtır? 

 
 Aşağıda verilen sözcükleri sözlük sırasına göre yazalım.

  

05 

Kapı – Çanta – Kitap - Defter 

Traktör – Tablo – Resim - Bavul 

Arkadaş – Karınca – Ev - Altın 

Hikaye – Masal – Roman - Şiir 

 

 

 

 

Manolya – Menekşe – Nergis - Orkide  

“Babam çok güzel yemek yapar.” cümlesinin sözcüklerini sözlük sırasına göre 
dizdiğimizde sondan ikinci sözcük hangisi olur? (Sıralama yaparak bulun!!!) 
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Aşağıdaki eşleştirmeleri yapalım.      Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştirelim.

 

 

 

 

 

 

 
Aşağıdaki sayıları okunuşuyla eşleştirelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

DERS PROGRAMI 
ÇARŞAMBA 

1. Ders Hayat Bilgisi 
2. Ders Türkçe 
3. Ders Türkçe 
4. Ders Matematik 
5. Ders Görsel Sanatlar 
6. Ders Beden Eğitimi ve Oyun 

Aşağıdaki ders programına göre çantaya koymanız gereken araçları boyayın. 
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1 destenin 5 fazlası 

1 düzinenin 3 eksiği 

2 destenin 2 eksiği 

1 deste ve 6’nın toplamı 

1 düzine ile 7’nin farkı 

1 düzinenin 5 fazlası 

Yetmiş Otuz üç Kırk sekiz Elli yedi Altmış iki 

5 onluk + 4 birlik 

9 onluk + 6 birlik 

8 birlik + 8 onluk 

4 onluk + 5 birlik 

7 birlik + 2 onluk 

6 birlik + 1 onluk 
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Oyun Hamuru 

Sözlük 

Flüt 

Türkçe Kitabı Boya Kalemi 

Resim Defteri İngilizce Defteri 

Matematik Kitabı Satranç Takımı 

Matematik Defteri 

Türkçe 
Defteri 

Cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayalım. 
Çantamızı ………..  ……………. göre hazırlamalıyız. 
Okula ………………. gelmeliyiz. 

Düzenli olmak ……………… olmamızı sağlar. 

Okul çantamızı ………………. hazırlamalıyız. 

 Bugün hangi kitabı okudun?..................................................................................... 


