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Küçük kız ormana yakın bir köyde oturan anne ve babasıyla yaşıyordu. 
Evlerinin çevresinde başka ev olmadığı için kimseyle arkadaşlık edemiyordu. Bu 
yüzden hep bir kardeşi olsun istemiş ama bu dileği gerçekleşmemişti. 
Gökyüzündeki kuşlar, şarkılar söyleyerek ormana gitmekte olan kızı izliyorlar-
dı. Onlar da bu şirin kızın ormana gitmesine alışmışlardı. Küçük kızın elinde bir 

su kovası vardı. Ormandaki pınardan bu kovayı dolduracak, eve gittiğinde 
annesine götürecekti. Annesi, kızının getirdiği bu berrak suyla akşamları çay 

demler, camlarının önüne oturup çaylarını keyifle içerlerdi. Çay keyiflerini ya-
parlarken, babası küçük kıza çeşitli masallar, geçmişten günümüze gelmiş ef-

saneler anlatırdı. Kız bu öyküleri çok sever babası anlatırken uzun sürmesi için 
dualar ederdi.                                                        A. Birsen YİĞİT 

 

Metni iki kez okuyalım. Soruları cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 

1. Küçük kız nerede oturuyormuş? 
 
 

2.  Küçük kız neden kimseyle arkadaşlık edemiyordu? 

 
3.  Babası akşamları ne yaparmış? 
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Tek başına anlamı olmayan sözcükleri 
yuvarlak içine alalım. 

Aynı anlama gelen sözcükleri (Eş anlamlı)  
aynı renge boyayalım 

Annem babam kadar uzundur. 

Ali geldi ama Ayşe gelmedi. 

Çalışmadığı için başarılı olamadı. 

Tiyatroya gitti fakat izleyemedi. 

Gidemedi çünkü hastalanmıştı. 

Dedem ve ninem gelemeyecekmiş 

Oyun veya spor yapmak önemlidir. 

Gidemedi çünkü hastalanmıştı. 

ak zengin siyah 

kelime iri ırak 

varsıl konut barış 

sulh büyük savaş 

harp ev beyaz 

kara uzak sözcük 
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Büyükten küçüğe       Küçükten büyüğe 

Bugün dinleme kurallarına uydun mu?................................................................................................... 
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En yakın onluğa yuvarla 
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70’e yuvarlanan en küçük ve en büyük 
sayılar hangileridir?........................................... 

Aşağıdaki sayılardan kendi onluğuna 
yuvarlananları boyayın. 

 
20’ye yuvarlanan en küçük ve en büyük 
sayılar hangileridir?................................................... 
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Konuşmacının sözünün bitmesini 
beklemeden soru soralım. 

Sadece öğretmenimizi 
dinlemeliyiz. 

Soru sormak için söz almak 
gerekir. 

Konuşmacıyla göz teması 
kurmak dinlemeyi kolaylaştırır. 

Dinleyicilerle göz teması 
kurmaya gerek yoktur. 

Konuşmamızda nezaket 
kurallarına uymalıyız. 

Konuşmacıyı dinlerken kitap 
da okuyabiliriz. 

Konuşan kişi ile aynı fikirde 
değilsek dinlememeliyiz. 

Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru yanlış olarak eşleştirelim 

En yakın onluğu 40 olan kaç sayı vardır? 
..................................................................................................
. 


