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 …………………………………. 
Kış gelmek üzereydi. Rüzgarın çok soğuk estiği bir gün Yiğit, sokağa çıkmak istedi. 

Annesi Yiğit’e, sokağa çıkmadan önce kalın giysiler giymesini söyledi. Yiğit dolabından sarı 
kazağını çıkardı, üzerine, üzerine giydi. Ama o da ne? Kazağın kolları ve boyu kısalmıştı. 
Koşa koşa annesinin yanına geldi: 

- Anneciğim, sarı kazağıma bir şeyler olmuş. Baksana kolları kısacık, boyu da kısalmış, 
dedi. Annesi Yiğit’e gülümsedi: 

- Hımm, anladım galiba. Kazağının kolları ve boyu kısalmamış, sanırım sen büyümüşsün, 
dedi annesi. 

- Diğer giysilerim de bana küçük gelebilir, dedi gülümseyerek.  Annesi: 
- Biz de çarşıya çıkar, sana yeni giysiler alırız o zaman, dedi. O akşam Yiğit giysilerini 

tek tek denedi. Annesi Yiğit’e küçük gelen giysilerini bir tarafa ayırdı. Yiğit annesine: 
- Peki anneciğim, üzerime küçük gelen bu giysileri ne yapacağız, atacak mıyız? 
Annesi Yiğit’e: 
- Önce en yenilerini ayırır, yıkar ve ütülerim. Sonra da seninle birlikte gider bir yar-

dım kuruluşuna bağışlarız dedi. Yiğit, hem yeni kıyafet alacağına hem eskilerinin baş-
kaları tarafından kullanılabilecek olmasına sevindi.  

Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 
1.  Yiğit sokağa çıkmak istediğinde annesi ne yapmasını istemiş? 

 

2.  Yiğit’in kazakları niçin küçülmüş? 

 

3.  Eski kıyafetleri nasıl değerlendirmeye karar vermişler? 
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Yazım yanlışlarını bulup düzeltelim, doğrusunu deftere yazalım. 

adana 5 ocak 1922’de kurtuldu 
 

ülkemizin en uzun nehri fırat nehridir 

ankaraya trenle gelen bahar çok mutluydu. 

karabaş bahçede minnoşu kovalıyordu 

cumhuriyet bayramını büyük coşkuyla kutlarız 
 

en son kırmızı başlıklı kız hikayesini okudum 

Ülkü DUYSAK 

Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde tamamlayalım. 

Erken uyumadığı için …………………….. 

Sağlıklı beslenmediği için ……………….. 

Çok fazla yediği için  …………………….. 

Planlı çalıştığı için  ………………………… 
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Kahvaltı Öğle Yemeği 

 

Akşam Yemeği 

 

Problemleri defterimizde çözelim. 

Aşağıdaki problemleri çözelim.  

Kümeste 45 kaz, kazlardan 16 eksik hindi 
var. Kaz ve hindilerin toplamı kaçtır? 

Annem 36 TL, ben 20 TL para koydum. Bir 
miktar da babam para koyunca 85 TL ol-
du. Babam kaç TL para koymuştur? 

Depoya doldurduğum 85 kova suyun bir 
kısmı ile bahçe sulayınca 47 kova su kal-
dı. Sulama için kaç kova su kullandım? 

Termosa önce 45, sonra 37 bardak limo-
nata koydum. Arkadaşlarım 25 bardak 
limonata içince kaç bardak limonata kalır? 

Birinci gün 25, ikinci gün 35 kitap satan bir 
satıcı üçüncü gün de satınca toplam 90 
kitap satıldı. Üçüncü gün kaç kitap satılmış-
tır? 

32 TL’ye kitap, 19 TL’ye suluboya alan 
Ceren satıcıya 50 TL verdi. Kaç TL para 
üstü almalıdır? 

Aşağıdaki yiyeceklerle günlük bir yemek listesi oluşturalım. 

 

 “Öğrenme merak etmekle başlar.”   Kutuplarda hangi hayvanlar yaşar? 
 

5 bardak su bir şişeyi dolduruyorsa, 20 bardak su kaç 
şişeyi doldurur? 

 

Bir kutu süt, 4 bardak dolduruyor. 5 kutu süt, kaç bardak 
süt alır? 

 

Adı:………… 
Kenar sayısı:…..... 
Köşe sayısı:……. 

Adı:…………. 
Kenar sayısı:…..... 
Köşe sayısı:……. 

Adı:…………. 
Kenar sayısı:…..... 
Köşe sayısı:……. 

Adı:…………. 
Kenar sayısı:…..... 
Köşe sayısı:……. 

@yunushocam’dan 

Yumurta – Çorba – Etli Yemek – Yumurta – Süt – Bulgur Pilavı – Yoğurt 

Sebze Yemeği – Zeytin – Peynir – Yoğurt – Bal – Ekmek – Domates 


