
  

ERGUVAN 
İşte ilkbahar geldi. Çiçekler açmaya, göçmen kuşlar gelmeye başladı. 

İlkbaharın herkese heyecan verdiği bu günlerde, ülkemizin pek çok yerinde pembe 
renkli bir sürpriz sizi bekliyor. Bu sürpriz, her an bir yerlerde karşınıza çıkabilir. Bir 
parkta, deniz kıyısında, bir evin bahçesinde ya da sokakta mor-pembe renkli, mis 
kokulu erguvanlarla karşılaşabilirsiniz. 

Erguvan kışın yapraklarını döker. İlkbaharda da daha yaprakları bile çıkmadan 
önce, ilkbaharın müjdecisi kabul edilen morumsu pembe renkte çiçeklerini açar. Küçük 
kümecikler hâlindeki çiçekleri sanki ağacın gövdesinden ve dallarından dışarı patlar. 
Erguvan, bir anda park ve bahçelerin en göz alıcı ağacı oluverir. Erguvanın rengi ve 
kokusu yalnızca bizleri değil bin bir çeşit arı, böcek ve kelebeği de kendine çeker. 

Erguvanın yaprakları yuvarlağımsı bir kalp şeklindedir. Çiçeklerden sonra 
yaprakları çıkmaya başlar. İlk zamanlarda pembemsi olan yapraklar, hızla büyürler 
ve pembemsi renkleri kaybolur. Yapraklar iyice yeşerdiğinde çiçeklerden meyveler 
olur. Erguvanın meyvelerinin şekli taze fasulyeye benzer. Tüm bu olaylar bir ay 
kadar kısa bir sürede gerçekleşir. Bu kısa süre belki de birçok insan için ilkbaharın en 
güzel zamanıdır.      Burcu Meltem ARIK 
 

         Okuyalım. Soruları cevaplayalım. Metne iki farklı başlık yazalım. 
1.  Metne göre ilkbaharın geldiğini nasıl anlarız? 

 
2.  İlkbaharın insanlara sürprizi nerelerde karşısına çıkarmış? 

 

3.  Erguvanın çiçekleri nasılmış? 
 

4. Erguvanın çiçekten meyve vermeye kadar olan süreci ne kadar zamanda olurmuş? 

 
5. Erguvanın özelliklerini defterimize yazalım.  
Metne göre doğru mu yanlış mı?     
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Erguvanın önce yaprakları sonra çiçekleri açar. 

Meyveleri fasulyeye benzer. 

Yaprakları hep pembe renkte kalır. 

İlkbaharın müjdecisi bitkilerden birisidir. 

Erguvanın yaprağı kalp şeklindedir. 

Çiçekleri mavimsi – pembe renktedir. 

Arılar erguvan ağacına hiç yaklaşmazlar. 

Metindeki altı çizili sözcüklerin zıt 
anlamlılarını yazalım. 

  



  

Aşağıda verilen işlemleri yapalım. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Görseli inceleyelim.  

Aşağıdaki haritayı inceleyelim. Soru işaretli illerin adını yazalım. Kendi ilimizi boyayalım. 

Her gün 4 TL para harcayan Kerem, 24 
TL parayı kaç günde biriktirir? 

20 meyveyi 5 torbaya eşit olarak 
yerleştirirsem her torbada kaç meyve 
olur? 

Her pastada 4 çilek kullandım. 36 çilek 
kullandığıma göre kaç pasta yaptım? 

24 balonu dörderli gruplar halinde 
bağlarsak kaç grup oluşur? 

 18 çiçeği vazolara üçer üçer 
yerleştirmek istiyorum. Kaç vazoya 
ihtiyacım olur? 

Tohumları üçerli gruplar halinde ektim. 21 
tohum kaç grup oluşturmuştur? 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. Sonucunu kâğıda yazalım. 

18 ÷  3  =……    

14 ÷  2  =……    

12 ÷  4  =……    

36 ÷  4  =……    

16 ÷  2  =……    

24 ÷  4  =……    

18 ÷  2  =……     

35 ÷  5  =….. 
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24  3   
 

16  4   
 

28   4   
 

25  5   
 

36  4   
 

27  3   
 

15  3   
 

12   3   
 

24   4   
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Bölen 

Bölünen 

Bölüm 

Kalan 

Bölünen:16 
Bölen   : 2 
Bölüm  :? 

Bölünen: 32 
Bölen   : 4 
Bölüm  :? 

Bölünen:25 
Bölen   : 5 
Bölüm  :? 

Bölünen:12  
Bölen   : 4 
Bölüm  :? 

Bölünen:18 
Bölen   : 3 
Bölüm  :? 

Bölünen: 20 
Bölen   : 4 
Bölüm  :? 

Bölünen: 36 
Bölen   : 4 
Bölüm  :? 

Bölünen:18 
Bölen   :2 
Bölüm  :? 

Aşağıdaki terimleri görsele göre yazıp bölümü bulalım. 
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