
 

 

 

KÜÇÜK YEŞİL SABUN 

Küçük yeşil sabun üzgündü. Çünkü 

onu kimse kullanmıyordu. Oysayeşil 

sabunu Elif ellerini yıkasın diye annesi 

almıştı. Elif önceleri yemektenönce ve 

sonra ellerini düzenli olarak yıkıyordu. 

Ama son zamanlarda Elifellerini yıkamadan yemek masasına 

oturmaya başlamıştı. O gün de aynı şeyoldu. Elif aceleyle 

ellerini suda yıkadı. Banyodan çıkmak üzereydi ki birağlama sesi 

duydu. Elif şaşırdı. Küçük yeşil sabun banyoda ağlıyordu.Boncuk 

boncuk köpükler çıkarıyordu. Elif, küçük sabunun yanına 

giderek:“Neden ağlıyorsun?” diye sordu. Küçük sabun: ” Annen 

beni, seninkullanman için aldı. Sen ilk zamanlarda beni 

kullanıyordun, ellerin tertemizoluyordu. Ama artık beni 

kullanmıyorsun, unuttun beni.” dedi. Elif küçüksabunun 

söylediklerini düşündü. Ona hak verdi. “artık üzülme, söz bundan 

sonra ellerimi hep seni kullanarak yıkayacağım.”dedi. 

SORULAR: 

1. Küçük yeşil sabunla kim elini yıkıyordu? 

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

2. Küçük yeşil sabun nerede ağlıyordu? 

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

3. Küçük yeşil sabun neden ağlıyordu? 

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

4. Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? 

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

Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama  

işaretleriniyerleştiriniz. 

 

Ahmet ( ) in bir kedisi var( ) Kedisinin adı ne biliyor 

musunuz( ) Kedisinin adı Kara ( ) Kara( ) nın görünüşü 

ismine benziyor ( ) Simsiyah ( ) yumuşacık tüyleri var( ) 

Çünkü Ahmet onu ılık suyla sık sık yıkıyor( ) Kara da 

yıkanmayı çok seviyor( )Her banyo sonrasında başını 

Ahmet( ) in ellerine ( ) ayaklarına sürerek ona teşekkür 

ediyor( ) Kara ( ) Ahmet( ) i çok seviyor( ) 

 Sabahları okula giderken onu bahçeye kadar 

uğurluyor( ) Okul dönüşünde de aynı yerde karşılaşıyorlar ( 

) Ahmet ( ) Kara ile oyun oynuyor( ) Ahmet kedisini her ay 

veterinere götürüyor ( ) Aşısını yaptırıyor ( ) Böylece kedisi 

hiç hastalanmıyor( ) 

 

Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralayınız. 

 

Hemen terlik verdi.  1-………………………………………. 

Gelen anneannesiydi.  2-……………………………………… 

Zil çaldı.     3- …………………………………….. 

“Hoş geldin anneciğim” dedi. 4- …………………………………….. 

Koşarak kapıyı açtı.   5- …………………………………….. 

Hemen boynuna sarıldı.  6- …………………………………….. 
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  Aşağıdaki resimlerde kaçar tane geometrik şekil kullanıldığını 

sayarak bulalım. Şekilleri belirtilen renklere boyayınız. 

 

 

 

 

       

Kare : ……………………… 

 Dikdörtgen: ………………….

 Daire: ………………………. 

      Üçgen: ………………………. 

 

 

 

 

Kare : ……………………… 

 Dikdörtgen: ………………….

 Daire: ………………………. 

      Üçgen: ………………………. 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki geometrik cisimlerin isimlerini  

ve özelliklerini yazınız. Verilen yönergeleri  

uygulayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere yazalım. 

 

  dengeli ve düzenli-doğal besinler – yıkayarak 

  hayvansal gıdalar – yemekler – bitkisel gıdalar 
 

- Sağlığımızı korumak için ……………………………...beslenirim. 

- Annemin evde pişirdiği…………….her zaman sağlıklıdır. 

- Süt, yumurta, domates, pırasa ………..……………dir. 

- Meyve ve sebzeleri ……………………………yerim. 

- Büyümemizi sağlayan besinlere ……………………………….denir. 

- Bizi hastalıklara karşı koruyan besinler ………………………denir. 
 

İçerisinde hem hayvansal hem de bitkisel besinlerin olduğu 

bir yemek bulunuz. Bulduğunuz bu yemeğin tarifini annenizden 

öğreniniz. Aşağıya yazınız. 
 

Yemeğin Adı : …………………………………….. 

Malzemeler : ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Yapılışı : …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şimdi de çevrenizdeki cisimleri inceleyin. Aşağıdaki cisimlere benzeyen 

nesneleri yazın. 

Daire:………………………………………………………………………… 

Küp:…………………………………………………………………………… 

Dikdörtgenler prizması:……………………………………………………… 

Koni:…………………………………………………………………………. 

Silindir:……………………………………………………………………… 

Üçgen:………………………………………………………………………… 

Aşağıdaki şiiri akıcı ve noktalama işaretlerine uygun olarak oku ve karıncanı 

boya. Daha sonra şiiri en güzel yazınla şiir defterine yaz ve konuya uygun olarak 

süsle 

 SAĞLIK 

Sağlığına dikkat et, 

Her zaman tertemiz ol. 

Gıdadan gelir kuvvet, 

İyi beslen titiz ol. 

***************** 

Sporu hiç bırakma, 

Her gün yürü, koş, oyna.  

Aklını derde takma, 

Vücudunu tembel koyma. 

******************** 

Temiz hava, bol güneş, 

Güler yüzle tatlı dil. 

Olsunlar sana kardeş, 

Kıymetini iyi bil.  

 


