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İYİ ÇOCUKLAR/…………………………… 

Caner ile Merve kardeşler. Evleri bizim sokağın sonunda. Bütün komşular 
onları çok severler. Caner esmer ve siyah saçlıdır. Merve ise sarışın ve sarı 
saçlıdır.  

Bir sabah Caner ile Merve parkta oynuyorlardı. Yolun kenarında Davut 
dedeyi gördüler. Davut dede yaklaştı, elinde iki tane pazar torbası vardı. 
Çok yorulmuş ve terlemişti. Caner ile Merve hemen koştular.  

- Davut dede sen yorulmuş ve terlemişsin eşyalarını biz taşıyalım, dediler. 
Davut dedenin eşyalarını eve kadar taşıdılar. Davut dede çok mutlu ol-

muştu. Caner ile Merve’de yaşlı bir adama yardım ettikleri için çok mutluydu-
lar. Davut dede onlara teşekkür etti. Caner ile Merve’de parka oyun oyna-
maya döndüler. 

Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne farklı bir başlık yazalım. 

1.  Kardeşler nerede oturuyormuş? Kardeşlerin fiziksel özellikleri nasılmış? 

 

2.  Çocuklar Davut dedeyi gördüklerinde ne yapıyorlarmış? 

 

3.  Çocuklar niçin mutlu oldular?  
 

4. Metnin konusu nedir? 
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Bir varlığı anlatan sözcüklerin yer 
aldığı kutuyu yeşil renge boyayalım. 

zor 

uçmak 

yürümek 

fare 

yumurta kalem 

rüzgar gelmek 

basit balon 

iğne kağıt 

merdiven beleş deprem 

       Aşağıdaki birden fazla varlığı anlatan 
sözcükleri kutu içine alalım. 

Her zaman mevsime göre meyveler yiyelim. 

Depremde yıkılan binalarda insanlar zarar gördü. 

Öğretmen Hasan’a sorular sordu. 

Yaşlılar toplumda saygı görmelidir. 

Sanat çalışmaları bizi daha başarılı yapar. 

Okunan kitaplar bizi farklı dünyalara götürür. 



 

www.ogretmenincantasi.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

    
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Yaprakları diğer yarısı ile eşleştirelim. 
Aynı renge boyayalım. 

Kare şeklindeki bir bahçenin kenarlarına 5’er 
ağaç diktik. Bahçeye diktiğimiz ağaçların top-
lamı kaçtır? 

Kümeste 8 tavuk, her tavuğun 3 civcivi 
vardır. Kümeste toplam kaç civciv vardır? 

Ceren yaptığı örüntüyü 5 adım ilerletmiştir. 
Her adımda 3 kare çizdiğine göre örüntüyü 
bitirdiğinde kaç kare çizmiş olur? 

Her gün 5 TL para biriktiren bir öğrenci 5 
günde toplam kaç TL para biriktirir? 

Vazoya her gün 4 çiçek koyan annem, 4 
gün sonra toplam kaç çiçek koymuş olur? 

Aşağıdaki tabloyu tamamlayalım. 

 “Öğrenme merak etmekle başlar.” “En hızlı yüzen balık hangisidir? 
 

Kerem 6 kere 3er, Melis 8 kere 2şer 
saymıştır. İkisinin sayma sonucunda söyle-
diği sayıların toplamı kaçtır? 

Sayı dizilerini bozan sayıyı bulup düzeltelim. 

  33 – 38 – 43 – 47 – 53 – 58 – 63 - …. 

  48 – 44 – 40 – 36 – 31 – 28 – 24 - …. 

  63 – 65 – 67 – 69 – 71 – 74 – 75 - …. 

  27 – 30 – 33 – 35 – 39 – 42 – 45 - …. 

  75 – 71 – 66 – 61 – 56 – 51 – 46 - …. 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 
4 tane 4, 20 eder. 
4 kere 4, 20 eder. 

Kuralı verilen örüntüleri  iki adım ilerletelim. 

3 + 3 + 3 + 3 + 3= …. 
.. tane 3, … eder. 
.. kere 3, … eder. 
 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2=... 
.. tane 2, … eder. 
.. kere 2, … eder. 
 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 =….. 
.. tane 5, … eder. 
.. kere 5, … eder. 
 

Kural: 1 çember, 2 daire, 1 üçgen 
 
…………………………………………………. 

Kural: 1 Üçgen, 1 daire, 2 kare 
 
…………………………………………………

. Aşağıdaki alıştırmaları örneğe göre yapalım. 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. 

Kış meyveleri Yaz meyveleri İlkbahar meyveleri 

   

Sonbahar meyveleri 

 


