
           

 

         KUTUP AYILARININ DÜNYASI 

 Kutup ayıları Kuzey Kutbu’nda 

yaşar. Burası buzlarla kaplı olduğu için, 

onları soğuktan korumaya yarayan 

kalın, beyaz renkli bir postları vardır. 

Postlarının altındaki yağ tabakası da 

onları soğuktan korur. 

 Sonbaharda dişi kutup ayısı, karın içinde bir delik açar. 

Bunu iri pençeleriyle başarır. Birkaç ay sonra bebeği doğar. 

Genellikle iki yavrusu olur. Bu yavrular, ilkbahara kadar karın 

içinde kalır. Yavrular yeterince büyüyünce, anneleri onları dış 

dünyayla tanıştırır. Anne, yavrularına nasıl besin bulacaklarını 

öğretir. Anne yavrularına yüzmeyi de öğretir.  

 Yavrular, yaklaşık iki yıl anneleriyle birlikte kalır. Bu 

sürenin sonunda yaşamlarını kendi başlarına sürdürmeye 

başlarlar.                                                             

SORULAR 

1- Kutup ayıları nerede yaşıyorlarmış ? 

…………………………………………………………………………………………. 

2- Kutup ayılarını soğuktan nasıl korunuyormuş 

…………………………………………………………………………………………. 

3-Kutup ayıları yavrularını nerede doğururmuş ? 

………………………………………………………………………………………… 

4- Yavrular, annelerinden neler öğrenirlermiş ? 

…………………………………………………………………………………………, 

5- Metnin konusunu aşağıya yazınız ? 

…………………………………………………………………………………………. 

    Aşağıdaki fıkrada boşluklara uygun noktala  

işaretlerini koyunuz. 
 

                    ALİ BULDU 

     Bir gün coğrafya dersinde( )öğretmen Ali( )yi tahtaya 

kaldırır( ) Tahtanın yanında asılı duran Dünya haritasında 

Amerika( )nın yerini bulmasını ister( )Ali şıp diye( ) elini 

Amerika( )nın üzerine koyar( ) Öğretmen bu kez bütün sınıfa 

sorar ( ) 

( )Söyleyin bakalım çocuklar( ) Amerika( )yı kim buldu( )  

    Sınıf hep bir ağızdan bağırarak cevaplar( ) 

( )Ali buldu öğretmenim( )  
 

Aşağıda bulunan özel isimleri sarıya, tür isimleri siyaha 

boyayınız.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.ogretmenincantasi.com 

 

 

 



Aşağıdaki genel tekrar sorularını yanıtlayalım. 
 

1-  Üç  deste kalemde ……………. kalem vardır. 

2- İki düzine silgide …………………. silgi vardır. 

3- 87 sayısı ……… onluk, ………….. birlikten oluşur. 

4- 38 sayısı ……….. birlik ………….onluktan oluşur. 

5- Aşağıdaki sayıların basamak değerlerin yazınız. 
 

49     55 
      ………………        ……………… 

      ………………              ……………… 

   

6- Aşağıdaki örüntülerinin kuralını bulalım ve boşlukları 

dolduralım. 
 

45 41 37 33 ………. ………. ……… 

Örüntü kuralı :………………… 

29 34 33 38 37 42 ………… …………. 

Örüntü kuralı : ……………………… 

7- Aşağıdaki ritmik saymaları tekrar edelim unuttuysak 

öğrenelim. 

2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 

3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 

4-8-12-16-20-24-28-32-36-40  

8- Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin tahmini ve gerçek sonuçlarını 

bulalım. 
 

      İşlem             Tahmini Sonuç     Gerçek sonuç ile tahmin     

                                                 arasındaki fark 

 

       62   

     - 29 

 

 

  87 

    -  43 

 

9- Selman 23 yaşındadır, Fahri ise Selman’dan 15 yaş büyüktür. 

İkisinin yaşları toplamı kaçtır ? 

 

 

 

 

 

10- Benim 96 lira param var. Çarşıdan 23 liraya pantolon, 29 

liraya ayakkabı, 16 liraya boya kalemi aldım. Geriye kadar 

param kaldı?   

 

 

 

 


