
 

www.ogretmenincantasi.com 

CANSU’NUN OYUNU 

Cansu, taşındıkları evi çok sevmişti. Hemen birçok arkadaş edindi. O, 
arkadaşlarını, arkadaşları da onu çok sevdiler. 

Her gün buluşup birlikte bahçede oyun oynuyorlardı. Hafta sonu yine 
coşku içinde saklambaç oynayacaklardı. Sayışma yaptılar. Cansu, ebe oldu. 
Söğüt ağacına yumulup yüze kadar saydı. 

— Arkam, önüm, sağım, solum ebe, diye bağırdı. 
Cansu çevresine bakındı. Kimseyi göremedi. Karnı çok acıkmıştı. Ebeliği 

hiç sevmiyordu. Doğruca eve gitti. Başladı karnını doyurmaya... 
Gülten DAYIOĞLU 

Metni iki kez okuyalım. Soruları cevaplayalım.  

1. Çocuklar buluşup ne yapıyorlarmış? 
 
 

2.  Oyundaki ebeyi nasıl seçtiler? 

 
3.  Cansu ebe olunca ne yaptı? 

 
4.  Cansu’nun davranışını nasıl buluyorsunuz? 

 

Aşağıdaki cümlelerde uygun noktalama işaretlerini kullanın 
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Canım arkadaşım ( ) seni özledim ( ) 

Aytaç yemeğini yedi ( ) ödevini yaptı ( ) parka gitti ( ) 

Okul çantama kitaplarımı ( ) defterlerimi ( ) kalemlerimi koydum ( ) 

Sevgili öğretmenim ( ) sizi saygıyla selamlarım ( ) 

Pazardan elma ( ) armut ( ) portakal aldık ( ) 

bu kitabı bana doğum günümde ceren hediye etmişti. 

ablamın sınavı 12 haziran 2006 pazartesi günü yapılacakmış. 

her yıl on kasımda atatürk’ü saygıyla anarız. 

Aşağıdaki cümlelerdeki yanlışlıkları bulup düzeltelim, defterimize yazalım. 
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En yakın onluğa yuvala Ortadaki sayıya yuvarlanan sayıları yazalım. 

Konuşma ve dinleme ile ilgili doğru ifadeleri boyayalım. 

İletişimde sadece konuşmak önemlidir. 

Söz almak için izin istemeliyiz. 

Konuşmacı ile göz teması kurmalıyız. 

Aklımıza geleni hemen sormalıyız. 

Dinlemeyi sağlamak için yüksek sesle konuşmamalıyız. 

Konuşmacının dikkatini dağıtacak şeyler yapmam. 

Dinleme ve konuşmada başka işlerle uğraşmam. 

Konuşmak dinlemekten daha önemlidir. 
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Eşleştirelim  

8 onluk 2 birlikten oluşan sayı hangi 
onluğa yuvarlanır?…………………... 

5 birlik 7 onluktan oluşan sayı hangi 
onluğa yuvarlanır?........................................... 

70’e yuvarlanan en büyük sayı kaçtır? 
…………………... 

30’a yuvarlanan sayıların en küçüğü 
kaçtır?.............................................. 
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Büyükten küçüğe sıralayalım. Küçükten büyüğe sıralayalım. 

Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 

Bu sabah ilk önce kime günaydın dedin?............................................................................... .................... 


