
                                                  OYUN 
   Yol ortasındaki yaşlı çınarın altı buluşma yerimiz. Gelen çınara yaslanır, parola ıslığımızı 
çalar. Islık sesine reçelli ekmeğimizle, terliklerimizle, sabunlu saçlarımızla koştuğumuz çok 
olur. 
   O pazar günü Sibel çaldı parolamızı. Bakkala çikolata almaya 
gelmiş, ıslığını kakaolu ağzıyla salmış. Arzu mahalle kedilerine süt 
veriyormuş. Emre top oynayacak arkadaş arıyormuş. Ben de çizgi film 
seyredecektim. 
   “Kedi-fare” oyunuyla başlamaya kalktık. Arzu inatçısına sıra geldiğinde “Ben fare ol-
mam,” diye tutturdu. Oyun oracıkta bozuldu.  
   “Gölgeme Basma” oyununda Sibel bu kez mızıkçılık edendi. 
   “Gölgeme değil eteğime bastınız,” dedi, sahayı terk etti. 
   “Ben Hangi Şarkıcıyım” oyununun eski tadı kalmadı. Kim kimi taklide girişse doğru yanıt ilk 
dakikada geliyordu. Eee… ne de olsa şunun şurasında dört kişiydik. Ve birbirimizi çok iyi 
tanıyorduk.  
 
 “ Parola, mızıkçılık, saha”  sözcüklerinin anlamını sözlükten bulup Türkçe defterine yazın. 
  
 

Aşağıdaki 5 N 1 K sorularını metne göre yanıtlayınız.  
1- Çocuklar nerede buluşuyor?.................................................................................. 
2- Sibel ne zaman çaldı parolayı?.............................................................................. 
3- Çocuklar ıslık sesine nasıl koşuyor?........................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………. 
4- Sibel ıslık çaldığında diğer çocuklar ne yapıyormuş?............................................... 
    ……………………………………………………………………………………. 
5- Oyunda kim mızıkçılık yaptı?................................................................................... 
6- Sibel niçin sahayı terk etti?..................................................................................... 
 

 

 Oyun oynarken hangi davranışları yapmak doğrudur?        Bildiğiniz oyunları yazın.  
 

 

 

 
 
 
 
 

Karşı takım oyuncuları ile kavga ederim.  
Kazanan takımı tebrik ederim.  
Takımımdaki arkadaşlarıma yardım ederim.  
Kazanmak için hile yaparım.  
Kaybedersem ağlarım.  

Oyun kurallarına mutlaka uyarım.  



 

    Bugünün sayısı           Yazı ile  
 
      
                                         
  
                                     
                                     
          

         Sayı doğrusunda önceki ve sonraki sayıları yazın 

                                   50 
 
 

 
   Sayı doğrusunda gösterin,                    Küçükten büyüğe sıralayın. 
   Hangi onluğa yakınsa kutuya yazın 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

87 sayısında 8 rakamının basamak değeri    80                          7 onluk + 2 birlik=  72 
87 sayısında 7 rakamının basamak değeri     7                           4 onluk + 1 birlik=……. 
45 sayısında 4 rakamının basamak değeri ………                     3 onluk + 4 birlik=……. 
27 sayısında 2 rakamının basamak değeri ………                     5 onluk + 2 birlik=…….. 
89 sayısında 8 rakamının basamak değeri ………                     7 onluk + 0 birlik=…….. 
31 sayısında 1 rakamının basamak değeri ………                     9 onluk + 6 birlik=…….. 
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 50 
……………………………………………………………

…………… 

1 fazlası     50 +1= ………………. 
1 eksiği      50 -1= ……………….. 
10 fazlası    50+10= ………………. 
10 eksiği     50-10= .…………….. 


