
                           DUYARLI OLALIM 
     İnsanlara, canlılara ve çevreye karşı yapılan haksızlıklara karşı durmak 
duyarlı olmaktır.  Duyarlı insanlar yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederler. 
Çevrelerindeki insanların sevincini, üzüntüsünü paylaşırlar.  
   Ailemizde birbirimizi sever ve yardımcı oluruz. Akrabalarımız, arkadaşlarımız ve kom-
şularımız da bizim için değerlidir. Ailemizde olduğu gibi akrabalarımızın, arkadaşlarımı-
zın, komşularımızın ve çevremizdeki diğer insanların sorunlarına karşı duyarlı olmalı ve 
gerektiğinde onlara yardımcı olmalıyız. 
   Hasta, yaşlı ve özel gereksinimli kişilere yardım etmek, haklı olanın yanında olmak in-
sanlık görevimizdir. 
 

Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. 
  Annem temizlik yaparken ……………………………………………………………. 
  Kuşlara sapanla taş atanları …………………………………………………………. 
  Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı amcayı………………………………………… 
  Otobüste ayakta kalan hamile teyzeye………………………………………………... 
  Ağlayan arkadaşıma………………………………………………………………….. 
  Müzik dinlerken komşuları ……………………………………………………………. 
 

                       Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden kurallı cümleler oluşturunuz. 
                                      birbirlerine, saygılı, olmalıdır, aile, bireyleri, hoşgörülü, ve 
                             …………………………………………………………………….. 
                                       zarar, hayvanlara, duyarlı, vermez, insanlar 
                             …………………………………………………………………….. 
                                        aldım, hediye, güzel, bir, gününde, doğum, ablama 
                             …………………………………………………………………….. 
                                              arkadaşıma, yardım , yere, ederim , düşen 
                             ……………………………………………………………………… 
 
Kurallı cümlelerin başına K, devrik cümlelerin başına D yazınız. 
    ……..  Aslı oyuncak bebeği ile oynadı.       ……. Su kaynadı çaydanlıkta.  
    ……..  Size gelirim okuldan sonra.             …….  Ona söyle geleceğimi. 
    ……..  Evin camları çok kirlenmiş.              …….  Ekmek almayı unuttum. 
    ……..  Okudum bu kitabı ben.                    ……. Arkadaşıma yazdım mektup. 
    ……..  İki gündür gitmemiş okula.               ……. Ela bütün kitaplarını kapladı. 
    ……..  Babama yardım ettim.                     ……. Gelme dedim sana. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde 
                                                                   …………………………………………. 
 

  
                                                              -66        - 28        - 34      - 26  
                                                               13           19             8        35 
                                                                  

  
                                                               -29        - 17        - 44      - 23  
                                                                29           17           53        19 
 

  
                                                               -12        - 18        - 45      - 34  
                                                                 29          39           53        37 
    
 

  2 onluk 5 birlik:  25                  İşlem yaparak bulun 
  6 onluk 7 birlik:……             İki deste kalemin 17 fazlası: …………… …………….. 
  4 onluk 9 birlik:……             Üç düzine kalemin 29 fazlası …………… ……………. 
  3 birlik 1 onluk:……             İki basamaklı en büyük sayının 65 eksiği:………………. 
  7 onluk 2 birlik:……             77 sayısının 39 eksiği:………………………………….            
  1 birlik  4 onluk:……            46 sayısının 14 fazlası:………………………………... 


