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ALİ NEREDE OTURUYOR? 
Öğretmen sordu: 
— Ali, sen nerede oturuyorsun? 
Ali, parmağını kaldırdı. 
— Buradayım ya öğretmenim! 
— Yok yok. Onu sormuyorum. 
— Eviniz nerede? Onu soruyorum. 
Ali, evinin nerede olduğunu bilmiyor muydu yoksa? Her insan evinin adresini bilir. Adre-
si bilmezse evine nasıl gider? 
— Ama ben evimizin adresini biliyorum öğretmenim! 
— Ooo! Bakın biliyormuş işte. 
— Haydi söyle o zaman. 
— Evimiz Selvi Sokak’ta. Apartmanın adı Gül Apartmanı, kapı numarası ise 70’tir. 
— Kaçıncı dairede oturuyorsunuz? 
— Beşinci. 
Bunun üzerine öğretmen gülümseyerek şöyle dedi: 
— Aferin Ali’ye, ne güzel öğrenmiş! 

Metni okuyalım. Soruları cevaplayalım. Anlamını bilmediğimiz sözcüklerin anlamını bulalım. 
1.  Ali, evinin adresini söylerken sırasıyla hangi bilgileri veriyor? 

 
 

2.  Öğretmen, Ali’ye evinin adresini sorduğunda Ali ilk olarak ne yapıyor? 

 
3.  Sen adresini yazar mısın? 
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zaman-güvenliğe-her-etmeliyiz-dikkat 

de – sorumluluklarım - benim-var-evde  

Gider-bahçesine-her-ninem-sabah 

Öğrenmek-isteyen-insan-meraklı-olur. 

kesmemeliyiz sözünü-konuşmacının 

Bizi – oynamak – geliştirir - oyun 

Verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım, defterimize yazalım. 

Yanlış yazılmış sözcükleri kırmızıya boya 

elektirik yardımcı 

yağmur  şofor 

şemşiye radiyo 

çitçi  

sağlam  

öretmen 

Eş anlamlısı olan sözcükleri sarıya boya 

kara açık 

arkadaş  rüya 

beyaz yıl 

yoksul  

yargıç  

kapı 
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Salonda 36 sandalye vardı. 45 sandal-
ye daha getirdik. Salonda kaç sandalye 
oldu? 

Annem 35, babam 36 yaşındadır. İkisinin 
yaşlarının toplamı kaçtır? 

Birinci kümesten36, ikinci kümesten 37 
yumurta aldık. Toplam kaç yumurta al-
mış olduk? 

Bir parkta, 45 otomobil, 25 minibüs var-
dı. Parktaki taşıtların sayısı kaçtır? 

Problemleri defterimizde çözelim. 

Aşağıdaki işlemleri zihinden yapalım. 

Aşağıdaki işlemleri zihinden yapalım 

On üç + on yedi= 

Otuz altı + yirmi =  

Kırk beş + yirmi iki = 

Kırk beş +  on iki = 

Yirmi altı + on beş =  

Yirmi altı + yirmi üç = 

Ailedeki sorumluluklarımızı anlatan cümleler doğru mu yanlış mı?  

Bulaşıklara yardım etmek 

Ütü yapmak 

Çamaşır yıkamak 

Bütün alışverişi yapmak 

Para kazanmak için çalışmak 

Ödevlerini yapmak 

Odasını toplamak Temizlik sırasında toz almak 

Çantasını hazırlamak Yemekleri yapmak 

Öğrenmek için merak etmek gerekir. Merak ettiklerini yazar mısın? 

42 + 12 =….. 

25 + 13=……. 

34 + 14=……. 

42 + 12 =….. 

37 + 12 =….. 

55 + 14=….. 

62 + 17 =….. 41 + 15=……. 

34 + 22 =….. 

52 + 25 =….. 

61 + 24 =….. 

72 + 17 =….. 

40 + 25=….. 

53 + 36 =….. 

34 + 32 =….. 46 + 23 =….. 

15 + 63 =….. 

27 + 15 =….. 

35 + 16 =….. 

42 + 42 =….. 

 


