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pr-ob-lem Bah-çı-van bir-in-ci-lik ar-ma-ğan 

kr-al-iç-e  spor-cu-luk sü-pür-ge tel-e-fon kurt-ul-uş 

trak-tör kker-ten-ke-le an-ah-tar gü-ver-cin pa-pa-ğan 

kır-lan-gıç 

…………………………………… 
     O yıl Afrika’nın geniş düzlüklerine hiç yağmur yağmamış. Nehirlerdeki sular 
çekilmiş, tüm ağaçlar kurumuş. Uzun boylu zürafa ise yiyecek yaprak arıyormuş. 
Ama kurumuş ağaç dallarında bir tek yaprak bile yokmuş. Boynu çok uzun ol-
duğu için de eğilip yerdeki otları yiyemiyormuş.  
     Sabah erkenden yürüyüşe çıkan iyi kalpli tavşan, yiyecek arayan zürafayı 
görmüş. 
   - Hey, Zürafa kardeş! Biraz beklersen sana yardım ederim, diye seslenmiş. 
Zürafa: “Tavşan bana nasıl yardım edebilir ki?” diye çok şaşırmış. Bu sırada 
tavşan, yerden bir kucak dolusu ot toplamış. Sonra bir ağaca çıkmış: 
   - Buyur zürafa kardeş, afiyetle ye, demiş.  
   - Zürafa, tavşanın bu davranışından çok etkilenmiş. “Bir daha kimseyi küçük 
görmeyeceğim.” diye kendi kendine söz vermiş. Tavşandan özür dilemiş ve afi-
yetle otları yemiş. 

Metni okuyalım. Soruları cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 

1. Zürafa niçin yerdeki otları yiyemiyormuş? 
 
 

2.  Tavşan zürafayı ne zaman görmüş? 

 
3.  Zürafa neden özür dilemek zorunda kalmış? 

 
 Yanlış hecelenmiş sözcükleri kırmızıya boya, doğru hecelemeyi defterine yaz. 
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Zıt anlamlılarını yazıp cümlede kullanalım. 
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Aşağıdaki problemleri defterde çözelim. 

İki deste ile bir düzinenin toplamı kaç-
tır? 

3 deste kalemin 8 tanesini kullanınca 
kaç kalemim kalır? 

Sepette bir düzine yeşil top, 9 tane 
siyah top var. Toplam kaç top vardır? 

Vazodaki 2 düzine çiçeğin 8 tanesi so-
lunca vazodan çıkardım. Kaç çiçek kaldı? 

89  =…… onluk + … birlik  

75  =…… birlik + … onluk 

56  =…… onluk + … birlik  

40  =…… birlik + … onluk 

Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru yanlış olarak eşleştirelim 

1 onluk 3 birliğin 8 fazlası kaçtır? 

2 onluk 7 birliğin 9 eksiği kaçtır? 

3 destenin 1 düzine eksiği kaçtır? 

2 birlik 3 onluğun 1 deste fazlası kaç-
tır? 

22 24 ….. ….. ….. ….. …..

48 50 ….. ….. ….. ….. ….. 

82 84 ….. ….. ….. ….. ….. 

68 ….. ….. ….. ….. 78 ….. 

Aşağıdaki saymaları tamamlayalım. Boşlukları dolduralım 

Okulun arkasında hastane var. 

Oyun parkı, market ile okul arasında-
dır. 

Pastanenin karşısında Alilerin evi var. 

Öğretmenimizin evi ekmek fırının ya-
nında değildir. 

Okulumuzun karşısında ……………… 
vardır.  

Alilerin evi, ………… ile ……………. 
arasındadır. 

Okulda hangi kaynakları kullanıyorsunuz?.......................................................................................................... 


