
           

 

KUTUP AYISI      

 Kutup ayısı soğuk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde 

ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türü.  

      Diğer ayılar gibi tıknaz olmayıp başı ve vücudu ince uzun 

yapılıdır. 2,5-3 m uzunlukta ve 400-500 kg ağırlıktadır. 

Derisinin altında kalın bir yağ tabakası vardır. Çok iyi 

yüzücüdür. Ayak tabanlarının altında deriden yastıklar ve tüyler 

olduğundan buzlar üzerinde kaymadan rahatlıkla hareket eder.      

      Kutup ayıları yalnız yaşar. Sadece çiftleşme mevsiminde bir 

araya gelirler. Sonra tekrar ayrılırlar. Gebe dişiler kar içinde 

inler yaparak kış uykusuna yatar. Erkek ise kışın şiddetinden ve 

besin için daha güneylere iner. Erkek kış uykusuna yatmaz.  

     En çok balık ve fok yer. Aç kaldığı 

zamanlar yüzen buz parçaları üzerine binip 

kilometrelerce uzaklara giderek besin arar. 
 

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını 

sözlükten araştırarak bulup karşısına yazınız 
 

buzul:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

tıknaz : ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

gebe : ……………………………………………………………………………….. 

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

in: ………………………………………………………………………………………. 

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

 SORULAR 

1- Kutup ayıları nerede yaşarlarmış ? 

…………………………………………………………………………………………. 

2- Kutup ayıları karda neden kaymazlarmış ? 

………………………………………………………………………………………… 

3- Gebe kutup ayıları nerede kış uykusuna yatarlarmış ? 

………………………………………………………………………………………… 

4- Kutup ayıları aç kaldıklarında nasıl yolculuk yaparlarmış ?  

………………………………………………………………………………………… 

5- İnsanlar kutup ayılarına nasıl zarar veriyor araştırınız ? 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun  

noktalama işaretlerini koyunuz.  
 

- Bugün Dr ( ) Mehmet Bulut ile görüştüm ( )  

- Eyvah ( ) otobüsü kaçırdım ( )  

- Efe ( ) küçük kedisi Tekir ( )le oynamaya doyamıyordu ( )  

- Dersimiz saat 13( )10’ da başladı( )  

- Sabah kalktım( )yüzümü yıkadım( ) kahvaltı yaptım( )  

- Bunu neden yaptın ( )  

- Atatürk ( ) ün mezarı Anıkkabir ( )dedir.  

- Sınıfa Melih( ) Abdullah( ) Kübra ve Aynur vardı ( )  

 - Türkiye ( ) nin başkenti Ankara ( ) dır( )  

- Niğde ( ) nin elması ve patatesi meşhurdur( )  
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 Aşağıdaki problemleri çözelim.  
 

1- Masada 13 tane tabak var her tabakta 

   3 tane kurabiye var. Masada kaç tane 

   kurabiye var ? 

 

2- Bir kırtasiyede 4 raf her rafta 16 tane kitap vardır. 

Kitapların 28 tanesi satılmıştır. Geriye kaç tane kitap kalmıştır ? 

 

3- Ahırımızda 3 tane ineğimiz var. Her inek günde 20 bardak 

süt veriyor. Bir haftada kaç bardak süt toplarız ? (Dikkat) 

 

  60   23    36    

x  4       x  3   x  2  

 

 

  Aşağıdaki ulaşım araçlarından kara ulaşım  

araçlarını kırmızıya, deniz ulaşım araçlarını  

maviye ve hava ulaşım araçlarını sarıya,  

tren yolu ulaşım araçlarını siyaha boyayınız. 
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