
           

 

  İNANMIYORSANIZ SAYIN 

Dünyayı dolaşan üç bilgin papaz 

Akşehir'e de uğramışlar. Hocanın ününü 

duyunca kendisiyle tanışmak istemişler. 

Papazlardan biri Hoca'ya sormuş: 

   - "Hoca Efendi, dünyanın ortası 

neresidir?" 

     Hoca otlayan eşeğini göstererek: 

    - "Eşeğimin şu anda sağ ön ayağının bastığı yerdir." 

    - " Nereden belli ?" demiş papaz. 

    - "İnanmıyorsanız ölçün !..." demiş Hoca. İkinci papaz: 

    - "Peki Hoca efendi, gökte kaç yıldız vardır?" diye sormuş. 

    - "Gökte eşeğimin tüylerinin sayısı kadar yıldız vardır?" demiş  

    - "Nasıl kanıtlarsınız ?" demişler. 

    - " İnanmıyorsanız sayın" demiş Hoca. 

SORULAR 

1- Papazlar neden Hoca ile tanışmak istemişler ? 

……………………………………………………………………………………  

2- Hoca dünyanın ortası diye nereyi göstermiş ? 

………………………………………………………………………………………… 

3- Gökte kaç yıldı var sorusuna hoca ne cevap vermiş ? 

…………………………………………………………………………………………  

4- Siz olsanız sorulara ne cevap verirdiniz ? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 Olayları, oluş sırasına göre önce, sonra, daha sonra ve 

en sonunda kelimelerini uygun yerlere yazarak çiçeğin nasıl 

dikilmesi gerektiğini anlatınız. 
 

…………………… toprağı kazarak yumuşatırız. ………………… 

saksılarımızın alt taraflarına birazcık toprak koyarız. 

…………………… çiçek tohumu yerleştirerek üstünü toprakla 

kapatırız. ………………….. saksıya su dökerek can suyu veririz. 

Karışık verilen cümleleri olayların oluş sırasına  

göre numaralandıralım. 

 

……. Birden gökyüzünü gri bulutlar sardı. 

……. Annemin bizim için yaptığı sıcak çikolataları içerek 

yağmuru izledik. 

……. Beraber parka gittik. 

……. Arkadaşım Asuman bize geldi. 

……. Annem hava güzel olduğu için dışarıda oynamamızı önerdi. 

……. Çok geçmeden yağmur yağmaya başladı. 

……. Koşa koşa eve döndük. 

 

“Kendi düşen ağlamaz.”    Atasözü ne anlama gelmektedir.  

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………...                                                                                                                           

www.ogretmenincantasi.com 

 

 

 



  Aşağıdaki boşluğa geometrik şekilleri kullanarak bir

   kale çiziniz. Sonrada boyayınız. 

 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Aşağıdaki hayvansal gıdaları kırmızıya, bitkisel  

gıdaları yeşile boyayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Aşağıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre tekrar 

sıralayarak aşağıdaki boşluklara yazınız. 

 

Öğretmen masasına oturdu.  

Zil çalınca öğretmen sınıfa girdi. 

”Günaydın Çocuklar” dedi. 

Sınıf defterinden yoklama yaptı. 

 

 

Önce, .................................................................................................  

Sonra, .....................................................................................................  

Daha sonra, .....................................................................................  

En sonunda, ....................................................................................... 

 

Kalemini ve defterini çıkardı. 

Kitaptaki şiiri defterine yazdı.  

Yazdığı şiiri süsledi. 

Şiiri panoya astı. 

 

 

Önce, .................................................................................................  

Sonra, .....................................................................................................  

Daha sonra, .....................................................................................  

En sonunda, ....................................................................................... 

 

 

 

Aşağıdaki geometrik şekillerin özelliklerini yan taraflarına yazınız 

 

    Adı: …………………… 

    Kenar Sayısı : ……………….. 

    Köşe Sayısı: ………………… 
 

 

    Adı: …………………… 

    Kenar Sayısı : ……………….. 

    Köşe Sayısı: ………………… 
 

 

    Adı: …………………… 

    Kenar Sayısı : ……………….. 

    Köşe Sayısı: ………………… 
 

    Adı: …………………… 

    Kenar Sayısı : ……………….. 

    Köşe Sayısı: ………………… 

 

    Adı: …………………… 

    Kenar Sayısı : ……………….. 

    Köşe Sayısı: ………………… 
 

    Adı: …………………… 

    Kenar Sayısı : ……………….. 

    Köşe Sayısı: ………………… 

 

    Adı: …………………… 

    Kenar Sayısı : ……………….. 

    Köşe Sayısı: ………………… 

 



 Kişisel bakımımız için neler yapabiliriz, Aşağıdaki 

boşluklara yazınız.  

 

1- ……………………………………………………………….. 

2- ……………………………………………………………… 

3-………………………………………………………………… 

4- ………………………………………………………………. 

5- ……………………………………………………………………………………. 

6- ……………………………………………………………………………………. 

 

Bizim büyümemizi sağlayan besinler hayvansal besinlerdir. Bu 

hayvansal besinleri aşağıya yazınız. 

 

1- …………………………….  2-…………………………………. 

3- ……………………………. 4- ………………………………… 

5- ……………………………… 6- ………………………………… 

7- ……………………………… 8- ………………………………… 

 

Bizi hastalıklara karşı koruyan besinler bitkisel besinlerdir. Bu 

bitkisel besinleri aşağıya yazınız. 

 

1- …………………………….  2-…………………………………. 

3- ……………………………. 4- ………………………………… 

5- ……………………………… 6- ………………………………… 

7- ……………………………… 8- ………………………………… 

 

 

 

 


