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Kuşlar uçar, 

Ben koşarım; 

Onların kanatları var, 

Benim kanadım kollarım. 

Kuşlar kanadını çırpar, 

Ben de kolumu sallarım… 

Uçun kuşlar, uçun kuşlar; 

Hepinizle yarışım var! 

 

 

Uçtu kuşlar,  

Ben de koştum; 

Koştum yarı yola kadar; 

Ta önüme bir uçurum 

Çıktı, orda kaldım çaresiz. 

Yoo, çekemem öyle kurum! 

İsterseniz, haydi tekrar 

Yarışırız.. Uçun kuşlar! 

                Tevfik FİKRET.

Şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyalım. Soruları cevaplayalım.  

1. Kuşlarla yarışan kimdir? 
 
 

2.  Kuşun kanatlarına benzetilen nedir? 

 
3.  Çocuk ne zaman çaresiz kalmış? 

 
Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlısını yazalım.  Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlısını yazalım. 

Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre sıralayalım.  
yüz – ördek – yağmur – testere:…………………………………………… 

gül – sürahi – arkadaş – çalışkan:…………………………………………... 

KUŞLARLA 

ihtiyarX...………. 

büyük X...………. 

hekimX…………. 

tümceX………… 

kelimeX………... 

okul  X…………. 

deniz X..…..……. 

eşek X…………. 

sonbaharX…..… 

faydaX………… 

dost  X...………. 

……….. X sevinç 

taze X…………. 

……..…X acı 

eksi   X………... 

tembelX………... 

……….. X.güçlü 

Uslu  X…………. 

…………Xzengin 

cesur X………… 
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1 düzine + 5 = ………. 

2 deste  – 5 = …….... 

2 düzine – 5 = ……… 

1 düzine + 8 = ………. 

2 deste  + 2 = …….... 

1 düzine – 10= …… 

1 düzine + 7 = ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aşağıdaki saymaları tamamlayalım. 

45 50 ….. ….. ….. ….. 

18 21 ….. ….. ….. ….. 

88 86 ….. ….. ….. ….. 

24 28 ….. ….. ….. ….. 

İşlemleri yapalım 

Sınıfta hangi görevi almak isterdin?...................................................................................................................... 

Eksik bırakılan sayıları tamamlayalım 

27 ….. 33 36 ….. 42 

33 30 ….. 24 ….. 18 

72 ….. ….. 78 80 ….. 

12 16 ….. ….. ….. 32 

Basamak değerlerini yazalım 

Sayı 

25 

70 

40 

88 

46 

Onlar bas. değ. 

…………... 

…………... 

…………... 

…………... 

…………... 

Birler bas. değ. 

…………... 

…………... 

…………... 

…………... 

…………... 

91 …………... …………... 

Aşağıda verilen ifadeler doğru mu yanlış mı? 

Grup çalışmalarında her kararı öğretmen vermelidir. 

Sınıfta karar alırken ben de fikrimi söyleyebilmeliyim. 

Görev paylaşımı yaparken adaletli olmalıyız. 

Bütün önemli işleri kızlara vermeliyiz. 

Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız. 

 X 

  

  

  

  

Görev dağılımını sırasında yeteneklere göre yapmalıyız. 

Birlikte yapılan işlerde dayanışma ve iş birliği gerekmez. 

Hata yapıldığında kaba davranmamalıyız. 

  

  

  

 


