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Yardımsever bir arkadaşımla bir gün 
kırlarda gezerken kozasından çıkmaya 
çalışan bir kelebek gördük. Kelebek liflerin 
arasından sıyrılmaya çalışıyordu. 
Yardımsever arkadaşım hemen kelebeğin 
imdadına koştu. 

Dikkatlice kozanın liflerini sıyırdı, kozayı 
araladı ve kelebeğin fazla çabalamadan 
kozadan çıkmasını sağladı. Ancak kelebek 
kozadan çıktıysa da biraz çırpındı ve uçamadı.  
Arkadaşımın göz ardı ettiği gerçek şuydu: Kanatlar ancak kozadan çıkma çabalarıyla 
güçlenir ve uçuşa hazırlanır. Kelebek kendini kurtarma çabalarıyla aslında kaslarını 
geliştirmekte, kendini ayakta tutacak, güçlü kılacak, uçmaya hazırlayacak hareketleri 
çabalarıyla öğrenmektedir. 
     Arkadaşım kelebeğin işini kolaylaştırmak isterken onun güçlenmesine engel 

olmuştu.    Kelebek hiçbir zaman özgürlüğü tadamadı. 

Metni Okuyalım. Soruların cevabını deftere yazalım. Metne iki farklı başlık yazalım. 

1. Olay nerede geçiyor? 

2. Çocuklar ne görmüşler? 

3. Yardımsever arkadaş ne yapmış? 

4. Kelebeğin kozasından kendisinin çıkması neden önemlidir? 

5. Yardımsever arkadaşın yardımı nasıl sonuçlanmış? 

6. Doğadaki canlıların bize ihtiyacı var mı? Neden? 
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Aşağıdaki cümleler kurallı mı devrik mi? 

Çok özledim arkadaşlarımı 

Tüm canlılara saygı duyalım. 

Gazete ve dergi okumayı unutma! 

Etçil hayvanlardan birisidir kaplan. 

Küçük olmak hoşuma gitmiyor. 

Onu görünce hemen koşuyorum. 

Bağırıyordu “Yangın var!” diye. 

Annemi çok seviyorum gerçekten. 
Tekil mi (T) çoğul mu (Ç)?     Özel mi cins mi? 

yumurta 

kiler 

evler 

ödev 

kalemler 

kartal 

papatya 

yağmur 

Mustafa 

Kelebek 

Traktör 

Boncuk 

Adanalı 

Kuzen 

İtalya 

Anne 
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85 kuruşluk, ayranı almak için hangi 
paradan kaç tane vermeliyim? 

38 TL 50 kuruşluk bir alışveriş yapıp 50 
TL verirsen hangi paradan kaç tane para 
üstü alırsın? 

43 TL 25 kr olan market alışverişi için 
hangi paralardan kaç tane vermeliyim? 

 

Ceyda 87 TL’lik montu almak için 
yukarıdaki paralardan hangisinden kaç 
tane kullanmalıdır? 

Yukarıdaki paralardan 24 TL 65 kr’yi 
oluşturmak için hangisinden kaç tane 
kullanmalıyım? 

Aldığım ürün için tüm paralardan birer 
tane verirsem ne kadar ödeme yapmış 
olurum? 

Aşağıdaki problemleri yukarıdaki görsellere göre cevaplayın. 

Doğal unsurları işaretleyelim. 

Denizler 

Aşağıdaki ifadelerde istenen zamanı yazalım. 

Sıcaklık da doğal bir unsurdur. 

Ormanlar Doğal unsurların insan için zararı yoktur. 

Elektrik santrali Kuraklık da bir doğal olaydır. 

Akarsular Fazla yağmur yağmasının bir zararı olmaz. 

Fabrikalar Doğal unsurlar insan yaşamını kolaylaştırır. 

Peri bacaları Hayvanlar, doğal yaşamın ayılmaz parçasıdır. 

2 gün sonra  2 gün önce  

4 gün önce  5 gün sonra  

5 saat sonra  6 saat önce  

4 saat önce  

Barajlar 

Okullar 

Ovalar 

Rüzgar Türbini 

Dağlar 

Köprüler 

Doğru mu yanlış mı? 

9 saat sonra  


