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…………………………………………….. 
Gece olmuştu ve hava sıcaktı. Yıldız, balkona çıkıp bahçeye doğru baktığında 

yanıp sönen cılız ışıkları gördü. Pır diye yanıp hemen sönüyorlardı. 
Gördükleri karşısında çok şaşırmıştı. O sırada arkasında duran Dedesi; 

- Ateş böcekleri onlar Yıldız, dedi.  
Yıldız, dönüp dedesine baktı. Dedesi anlatmaya devam etti: 
- Bunlar ateş böceklerinin ışıkları. Işığı zayıf olabilir, kısa sürebilir 

ama yaptığı şey, bir süreliğine de olsa karanlığı aydınlatmaktır. Onun 
gücü bu kadardır, daha fazlasını yapamaz. Ama düşünsene birkaç 
ateş böceğinin yan yana olduğunu. Dünyanın bazı yerlerinde ateş 
böcekleri çok parlak ve ışıklıdır. Dallarda toplandıkları zaman çok 
uzaktan bile görülürler. Onları gören ağaçları yanıyor sanır. Ortalık şimşek çakmış 
gibi aydınlanır.  

Dedesi biraz sustu ve Yıldız’a dönerek:  
- Aslında her çocuk, ateş böceği gibidir. Işığı zayıf olabilir. Ama o zayıf ışıkla 

karanlığa meydan okuyabilir. Diğer insanlarla ışığını birleştirdiğinde şimşek gibi 
  çakacak ve karanlıklar aydınlanacaktır. 

          Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 
1.  Yıldız niçin balkona çıkmış? 

 
2.  Yıldız, bahçeye baktığında ne görmüş? 

 

3.  Ateş böceklerinin ışığı nasılmış? 
 

4. Dedesi çocukları niçin ateş böceklerine benzetmiş? 
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Aşağıdaki cümlelerin sonuçlarını yazalım. 
Ellerini yıkamadığı için …………………………….. 

Çok kitap okuduğu için …………………………… 

Geç saate kadar oturduğu için …………………... 
Yağmur yağdığından ……………………………… 

Hayvanları sevdiği için ……………………………. 
Kapı açık olduğu için ……………………………... 
Düzenli çalıştığı için ……………………………...... 

Yolda yürümüş eve kadar. 

Kilitli kapıları açabildim. 

Tüm lambalar sönmüş. 

Yeni aldığımız kazak kırmızı. 

Kediler oyun oynamayı sever. 

Köpek yalnız kalınca havladı. 

Cümleleri olumsuz cümle olarak yazalım. 
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Aşağıda verilen görsellere göre soruları cevaplayalım. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Verilen örüntüleri çarpma işlemi olarak yazalım. İşlemleri yapalım. 

Bütün teknolojik aletler çok 
güvenlidir. 

İnternet çok tehlikelidir. Asla 
kullanmamalıyız. 

Fazl teknoloji kullanımı yarardan 
çok zarar getirir.   

İnternette herkesle sohbet 
etmemeliyiz. 

Kişisel bilgilerimi internetten açık 
şekilde paylaşmam güvenlidir. 

İnternetteki her site bizler için 
uygundur. Serbestçe girebiliriz. 

Bütün teknoljik araçları kullanmak 
bilgi gerektirir.  

İnternette yazışırken nezaket 
kurallarına da uymalıyız. 

Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Yanlış bilgilerin doğrusunu yazalım. 

Toplam traktör sayısı:……. 
İkişerli kaç grup olur?......... 
Beşerli kaç grup olur?..... 

Toplam kuş sayısı:….. 
İkişerli kaç grup olur?..... 
Üçerli kaç grup olur?...... 

Toplam oyuncak sayısı:….. 
Üçerli kaç grup olur?........ 
Dörderli kaç grup olur?..... 
 

5 –10 – 15 – 20 – 25 – 
30 

4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 
24 

3 – 6 – 9 – 12 – 15 - 18 

…. X …. = ... …. X …. = ... …. X …. = ... 

Her birinde 5 yumurta bulunan 8 paket 
yumurta aldım. 8 tanesini kullandım. Üç 
tanesi de kırıldı. Kaç yumurta kalır? 

25 sayfa daha okusaydım kitabımı 
bitirecektim. Okuduğum sayfa, 5’in 9 katı 
kadardır. Kitabım kaç sayfadır? 

Bahçede 9 elma ağacı vardı. Her 
ağaçtan 5 kasa elma topladık. 12 kasa 
elmayı sattık. Kaç kasa elma kalır? 

Her birinde 5 kalem bulunan 6 paket kalem 
aldım. Kalemlerden 7 tanesini ben, 3 tanesini 
kardeşim kullanınca kaç kalem kalır? 

 6 arkadaşımız daha gelseydi, dörderli 8 
grup oluşturabilecektik. Gelenler kaç 
kişidir? 

Babamın yaşı, benim yaşımın 7 katıdır. Ben 
5 yaşında olduğuma göre ikimizin yaşları 
toplamı kaçtır?  

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. Sonucunu kâğıda yazalım. 
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