
           

 

   BEDAVACI SİNCAP 

Kuşlar cevizi çok severlermiş. 

Cevizleri kırmak için özel yöntemleri 

varmış. Önce dallardan birer ceviz 

koparıp gökyüzüne uçarlarmış. İyice 

yükseldikten sonra, gagalarındaki cevizi 

aşağı bırakırlarmış. Cevizler yere düşünce 

kırılır, onlar da iner, içini yerlermiş. Fakat 

bir gün, ortaya bir sincap çıkmış. Bu sincap, 

çalışmayı sevmezmiş. Kuşların yüksekten bıraktığı cevizleri, 

onlardan önce yermiş. 

Çalışkan kuşlar, bedavacı sincaptan kurtulmanın yolunu 

bulmuşlar. Gagalarına acı bir meyve alıp havalanmışlar ve yere 

bırakmışlar. Bu meyveyi ceviz sanan sincap, hemen ağzına almış 

ve oracıkta bayılmış. Bir zaman sonra aklı başına gelmiş. Bir 

daha başkalarının hakkına el uzatmamaya yemin etmiş.  

 SORULAR 

1. Kuşlar, hangi meyveyi seviyormuş? 

................................................................................................... 

2. Kuşların kırdığı cevizi hangi hayvan kapıyormuş? 

................................................................................................... 

3. Kuşlar, ceviz kırma işini nasıl yapıyorlar? 

................................................................................................... 

4. Kuşlar, sincaba  nasıl ders vermişler ? 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

Özel Adlar: Dünyada eşi benzeri olmayan, tek olan varlıklara 

verilen adlara özel adlar denir.  Örnek: Ankara, Salih 

Tür Adları(Cins Adlar): Aynı türden olan varlıklara verilen 

adlara tür adları (cins adlar)denir. Örnek: halı, ağaç 
 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki kelimelerde bulunan 

özel isimleri kırmızıya, tür isimleri yeşile boyayınız.  
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Aşağıdaki problemleri uygun bir şekilde çözünüz. 

1) Kemal’in 28, Hasan’ın ise 15 tane cevizi var. İkisinin toplam 

kaç cevizi var ? 

 

 

 

 

 

2) Serpil ile Canan’ın yaşları toplamı 43’tür. Canan 24 

yaşındaysa Serpil kaç yaşındadır ? 

 
3) Bir sepetten 16 tane elmayı sınıfımıza dağıttık, Sepette 27 

tane elma kaldı. Sepette kaç tane elma vardı ? 

 

 

 

 

 

4) Benim 17 liram vardı. Babam 39 lira daha verdi. Sonra 

param ile 28 liraya top aldım. Kaç lira param kaldı ? 

 

 

 

 

 İHTİYAÇLARIMIZ İSTEKLERİMİZ  

Anne ve babamızın çalışarak kazandıkları paralar 

ailemizin gelirini oluşturur. Gelirimizin bir kısmı ile öncelikle temel 

ihtiyaçlarımızı karşılarız. Daha sonra kalan paranın bir kısmını 

biriktirip tasarruf yaparız. Bir kısmı ile de isteklerimizi karşılarız. 

Eğer isteklerimiz konusunda ısrarcı olursak, hem ailemizi üzeriz 

hem de paramızı boş yere harcamış oluruz. 

 

ÜRÜNLER İSTEKLERİMİZ İHTİYAÇLARIMIZ 

KABAN   

AYAKKABI   

PANTOLON   

ETEK   

RESİM DEFTERİ   

OKUL ÇANTASI   

HAMBURGER   

FUTBOL TOPU   

BEZ BEBEK   

RAKET   

SİLGİ   

PİZZA   

DÖNER   

PİDE   

ÇORAP   

MENDİL   

GÖMLEK   

 


