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HER İŞİN BAŞI SAĞLIK 
Kerim, o sabah bir türlü kalkmak istemedi. Kendisini iyi hissetmiyordu. Güçlük-

le kalktı. Mutfaktaki anne ve babasının yanına gitti. Annesi yanına gelen oğluna 
baktı ve durgun halini görünce sarıldı ve öptü. Ancak o zaman Kerim’in ne kadar 
ateşi olduğunu fark etti. “Ne kadar çok ateşi var.” dedi. Babası da Kerim’in ateşi-
ni kontrol edince hemen onu muayeneye götürmek için hazırlandılar. 

Sağlık ocağına geldiklerinde sıra numarası alıp beklemeye başladılar. Çok 
sayıda çocuğun hasta olarak orada olduğunu görünce şaşırdılar. Babası, “Anlaşı-
lan salgın var. Kendimizi korumak için de önlem almalıyız.” dedi. Bir süre bekledik-
ten sonra sıra geldi ve muayene olmak için içeriye girdiler.  

(…..1……), Kerim’i muayene etti ve ona alması gereken ilaçlar için (….2….)  
yazdı. Tüm görevlilere teşekkür ederek ayrıldılar. 

İlaçları almak için (….3…..)ye gittiler. Yazılan ilaçları nasıl kullanacaklarını 
(…..4……) ayrıntılı olarak anlattı. Teşekkür ederek (……5…..)den ayrıldılar ve 
evlerine gittiler. İlaçlarını düzenli kullanan Kerim, bir hafta sonra iyileşmişti.  

Ama bu arada oyun oynayamamış, okuluna da gidememişti. 
 

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

1.  Kerim niçin yataktan kalkmak istememiş? 

 

2.  Tedavi olmak için nereye gittiler ve orada ilk olarak ne yaptılar? 

 

3.  Muayene olduktan sonra ne yaptılar?  
 

4. Numaralı yerlere gelmesi gereken sözcükleri tamamlar mısın? 

1: ………… 2:………..  3:…………………. 4:……………. 5:…………… 
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Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını 
metinden bularak kutu içine alın. 

geldi 

oturdu 

az 

akşam 

dışarı kötü 

bitirdi vermek 

yok kolay 

gitti dağınık 

Aşağıdaki cümlelerdeki  
adların altını çizelim. 

Almanya’da yaşayan kuzenim bize geldi. 

Aşina, kedisi Tekir’i gezmek için çıkardı. 

Eymen, tatilde Uludağ’a gitti.. 

Babam, Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyor. 

İngilizce dersinde yeni sözcükler öğrendim. 
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Kerem kitaplığındaki 5 rafın her birine be-
şer kitap koydu. Kerem’in kitaplığında top-
lam kaç kitap vardır? 

Günde 4 litre süt veren bir inek 1 hafta-
da kaç litre süt verir? 

Sınıfımızdaki öğrenciler dörder kişilik grup-
lara ayrıldığında 6 grup oluştu. Sınıfımızda 
kaç öğrenci vardır? 

6 sürahinin her birine 5 bardak limonata 
koydum. Sürahilerde toplam kaç bardak 
limonata vardır?  

Her gün 2 saat oyun oynayan Erdi, 5 gün-
de kaç saat oyun oynamıştır? 

8 tabağın her birine 2 meyve koyan 
Ceren, Tabaklara toplam kaç meyve 
koymuştur? 

           ………………………. 

  …………………… 

  ……………………………………. 

Aşağıdaki örüntülerin kuralı belirleyerek tamamlayın. 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 
…… X …… = ……. 

 

 

Aşağıdaki verilen görsellerdeki nesnelerin sayısın çarpma işlemi ile bulalım. 

En ince kıyafetleri kış mevsiminde giyinmeliyiz. 

Aşağıdaki cümleleri okuyalım, Yanlış olan ifadelerin doğrusunu deftere yazalım.. 

Atkı, kaşkol, bere yazın giyinilmesi gereken giysiler değildir. 

Sağlığımız için mevsim şartlarına göre giyinmeliyiz. 

Bahar mevsiminde terletmeyecek ve üşütmeyecek giysiler giyilmeli.  

Yaz mevsiminde uzun kollu, koyu renkli giysiler giymeliyiz. 

Bahar aylarında ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. 
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