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OTU KİM VERECEK? 

Hoca eve geldiği zaman karısı ile eşeğe ot verme konusunda sık sık tartışırlar-
mış. Hoca, dışarıda çalıştığını öne sürerek, eşeğe karısının ot vermesi gerektiğini söy-
lermiş. Karısı da eşeğe yalnız Hoca bindiği için, ot vermenin onun görevi olduğunu söy-
lüyormuş.  

Bir akşam yine bu yüzden tartışmışlar. Hoca karısına: “Eşeğe sen ot vereceksin!” 
Karısı “Ben vermeyeceğim. Sen vereceksin!” diye direnmiş. Bu yüzden o akşam eşek aç 
kalmış.  

Ertesi akşam tartışma sürmüş. Ot verme konusunda direnmişler. Eşek yine aç 
kalmış. Üçüncü akşam, eşeğin bu inat yüzünden, açlıktan öleceğini anlayan Hoca: “İyi 
ama karıcığım, eşeğe sen ot vermeyeceksin, ben ot vermeyeceğim. Peki, kim verecek?” 

 

Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne farklı bir başlık yazalım. 
1.  Hoca ve karısı hangi konuda tartışırlarmış? 

 

2.  Karısına göre eşeğe otu neden Hoca vermeliymiş? 

 

3.  Hoca ve karısı arasındaki tartışmanın sonucunda ne olmuş? 
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Aşağıdaki cümlelerle ilgili istenen soruların cevabını yazalım. 

Ne zaman?...................... Nasıl?............................ 

Kim?............................ 

Annem markette hızlıca alışveriş yaptı. 

Bu sabah servisle okula gittim. 

Ceren bahçede hızlı hızlı koşuyor. 
 

Kim?............................ Nerede?............................ 

Nerede?........................... 

Neyi?.................................. Nasıl?............................ 

İlkbahar gelince ağaçlar çiçek açar. 

Düşüncelerimizi özgürce söylemeliyiz. 

Ne zaman?...................... Ne?...................................... 

Altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını bul ve maviye boya. 

lider acemi 

armağan yaşlı 

anı yıl 
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ev 

Çamaşırlarımı kirli sepetine attım. 

Her işimizi büyük bir özenle yapmalıyız. 

Yeni şeyler öğrenmek, benim için en büyük ödüldür. 

Ulu  önder Atatürk’ü gibi planlı ve düzenli ol! 

Bu yıl ikinci sınıfa gidiyorum. 
 

itina ulus sene 



 

www.ogretmenincantasi.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   
Üçgen sayısı:………………………. 

Çember sayısı:…………………….. 

Kare sayısı:…………………............... 

Dikdörtgen sayısı:………………… 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Problemleri defterimizde çözelim. 

Aşağıdaki araçlardan daha fazla sıvı alanları yeşile boyaylım.  

Otoparkta 45 araç vardı. 26 araç ayrıldık-
tan sonra 19 araç daha geldi. Parkta kaç 
araç vardır? 

Bahçemizde 26 portakal ağacı, portakal 
ağacından 8 fazla limon ağacı vardır. Bu 
ağaçların toplamı kaçtır? 

65 litre sütün 27 litresini sattık, 17 litre-
sini kullandık. Kaç litre süt kaldı? 

Kerem, Arda ve Yusuf birlikte tartıldıkların-
da 75 kilogram geliyorlar. Kerem 25, Arda 
27 kilo ise Yusuf kaç kilogramdır? 

60 sayfalık defterin önce 22 sayfasını, son-
ra 19 sayfasını kullandım. Kullanabileceğim 
kaç sayfam kaldı? 

Pazardan aldığımız yumurtanın 60 yumurta-
nın 23 tanesini kullandık, 8 tanesi de kırıldı. 
Kaç yumurta kalır? 

Doğru bilginin kutusunu sarı ile boyayalım. 

 “Öğrenme merak etmekle başlar.” Niçin el yıkamalıyız? Yıkamasak ne olur? 
 

Aşağıdaki görseli yandaki bilgilere göre boyayalım.  

Gün içinde bol bol su iç-
meliyiz. 

Fazla tuz tüketmenin hiçbir 
zararı yoktur. 

Şeker ve çikolatayı çok 
fazla tüketmemeliyiz. 

Et ve süt ürünlerinde ye-
terince tüketmeliyiz. 

Fazla yağ tüketimi çok 
yararlıdır. 

Cips ve kola hızlı büyüme-
mize yardımcı olur. 

Yemek sırasında görgü 
kurallarına uymalıyız. 

Yemek yerken ağzımızı 
silmek gerekmez. 

Meyve ve sebzeyi tüketmek 
sağlığımız için yararlı değildir. 

 

Turuncu Mavi Sarı Mor 

Bardak Kova Sürahi Cezve Fincan Kepçe 

Fincan Çay kaşığı Bardak Sürahi Çay bardağı Su bardağı 

Bardak Kepçe Sürahi Kova Bardak Fincan 


