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Türküm, doğruyum, çalışkanım.  

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi özümden çok 

sevmektir.  

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. 

Ey Büyük Atatürk!  

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. 

Varlığım Türk varlığına armağan olsun. 

Ne mutlu Türküm diyene! 
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• Kuflkucu Horoz
• Rüyam
• Küçük Resimler
• Güneflin Uyudu¤u Yer

(Serbest Okuma Metni)
• Y›ld›z Kaymas›

(Serbest Okuma Metni)

Okuyaca¤›m›z MetinlerOkuyaca¤›m›z Metinler
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KUfiKUCU HOROZKUfiKUCU HOROZKUfiKUCU HOROZ

Her fleyden kuflkulanan bir horoz vard›. Sürekli kuflku
içinde oldu¤u için hep düflünceli bir hâlde dolafl›yordu.
Baz› geceler rüyas›nda bile bir fleylerden kuflkulan›p
uyan›yordu. Sabaha kadar kümeste bir o yana bir bu
yana gidip geliyordu.



Bir gün bahçede düflünürken Dünya'n›n dönüflüyle
ilgili kuflkular gelifltirmeye bafllad›. Dünya dönüyorsa
bunun görünmesi gerekirdi.

Horoz bulabildi¤i en yüksek a¤ac›n tepesine ç›kt›
ve oradan Dünya'ya bakt›. Dünya'n›n döndü¤ü falan
yoktu. A¤açtan inip çevredeki en yüksek da¤a ç›karak
uzun uzun Dünya'ya bakt›. Hay›r, Dünya öylece
duruyordu.

11
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Horoz, Dünya'n›n dönmedi¤ine kesin
olarak inanmak üzereydi. Tam o s›rada

radyodan, kendisine çok yak›n bir
flehirden uzaya roket gönderilece¤ini

duydu. Kuflkucu horoz bunu bir
f›rsat olarak düflünüp hemen
haz›rl›klara bafllad›.
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Kuflkucu horoz flehre vard›¤›nda roketin
parlak metal rengini gördü. Hemen kendisini
de ayn› renge boyad›. Sonra ayaklar›n›
rokete s›k›ca yap›flt›rd›.

Beklenen an geldi. Geri sayma ifllemi
bafllam›flt›. On, dokuz, sekiz... iki, bir ve s›f›r!
Roket korkunç bir homurtu ve sars›nt›yla
yükseldi.
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Roket uzayda üç gün dolaflt›ktan sonra
yeniden Dünya’ya indi. Horoz, sa¤ salim

Dünya'ya döndü¤ü için çok mutluydu.
Evine do¤ru yürürken uzayda geçen

üç günü düflündü. Ne yaz›k ki hiçbir
fley hat›rlam›yordu. Roketin h›z›
nedeniyle bütün görüntüler birbirine
girmiflti.



 Kuflkucu horoz Dünya'n›n dönüflünü
göremedi ama olsun. O, dünyan›n “ilk
astronot horozu” olarak her zaman
an›lacakt›r.

Mevlâna ‹DR‹S
(Düzenlenmifltir.)
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Atlad›m bir buluta,
Haydi dedim rüzgâra.
Ald› götürdü beni,
Y›ld›zlara aylara.

Gökkufla¤›na vard›m,
Renginden biraz ald›m.
Bulutlar kararm›flt›,
Süt maviye boyad›m.

RÜYAMRÜYAMRÜYAM
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Niye öyle çok flaflt›n,
Hayretle bakakald›n?
Ben rüyam› anlatt›m,
Yoksa gerçek mi sand›n?

           Tezcan ÖZBEY
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Bugün bir yaz› yazmak
gelmiyor içimden.

Kurflun kalemimi bir
kenara b›rak›p
çekmecemden boya
kalemlerimi ç›kar›yorum.
fiimdi küçük resimler

çiziyorum senin için.

Bu bir bulut.

Ya¤murun ya¤mas›n›
istedi¤in zamanlarda
ya¤murun ya¤mas› için.

Bu da bir Günefl.

E¤er istersen
ya¤murdan hemen sonra
günlük günefllik bir
gökyüzü için.

Bir de kufl çiziyorum
sana.

Sen de kalk›p onu
saklamak için bir kafes
çizme. Pencereyi aç,
gökyüzüne sal›ver gitsin.

18

KÜÇÜK RES‹MLERKÜÇÜK RES‹MLERKÜÇÜK RES‹MLER



Küçük bir göl çiziyorum
sana bir de.

‹stersen büyütüp deniz
yapars›n onu. ‹stersen incecik
bir yol çizer, küçük bir dere
yapars›n.

Bir a¤aç, bir de sokak
lambas› çiziyorum flimdi sana.

Çünkü biliyorum, evlerin
önünde bir a¤ac›n ve bir
sokak lambas›n›n olmas›n›
seversin.

fiark› söylemeyi de
seversin, biliyorum.

fiark›lar›n resmi çizilseydi,
flimdi sana bir sürü flark›
resmi çizerdim.

Bak, bu da bir telefon.

S›cak yaz günlerinde
kardan adama telefon
edebilirsin.

Burhan EREN
(K›salt›lm›flt›r.)
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Günefl her gün do¤up batmaktan yorulmufltu. “Biraz
uyusam!” diye düflündü. Gökyüzünde uyuyacak yer
yoktu. Bu yüzden denize yaklafltı ve sordu: “Affedersiniz!
Sizin üzerinizde uyuyabilir miyim?” Deniz yorgun Günefl’e
baktı ve “Çok isterdim. Öylesine sıcaksınız ki beni
kurutursunuz. Sonra balıklar ne yapar.” dedi.

Bunun üzerine Günefl oradan ayrıldı ve bir buluta

GÜNEfi’‹N UYUDU⁄U YERGÜNEfi’‹N UYUDU⁄U YERGÜNEfi’‹N UYUDU⁄U YER
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rastladı. Bu bulut, Günefl’e serin bir yatak olabilirdi.
Günefl “Yorgunum ve uyumak istiyorum. Kısa bir
süre benim yata¤ım olur musunuz?” diye sordu.
Bulut “‹sterdim ama susuzluk çeken bir ülkeye
ya¤mur götürmem lazım.” dedi.

Günefl oradan da ayrıldı. Gittikçe daha çok
yoruldu ve bir an önce uyumak istiyordu. Bir
bahçede a¤açların altına oturmufl küçük bir çocuk
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gördü. “Hey, baksana!” dedi Günefl. Çocuk “Bana
mı diyorsunuz?” diye sordu. “Evet.” dedi Günefl. “Çok
yorgunum ve uyumak istiyorum. Beni uyutacak yerin
var mı?” Çocuk sevinçle ellerini çırparak “Ah, tabi
var, gelsene.” dedi ve kollarını iki yana açtı.

Günefl hafifçe çocu¤un kollarına inerken bahçedeki
çiçekler, a¤açlar ve hayvanlar flaflırdı. Çocuk hiç
ama hiç flaflırmadı. “Sen ne kadar da yorulmuflsun
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böyle.” dedi. Ardından uyuması için Günefl’i kalbine
yatırdı...

Günefl, gerçekten de çok yorgundu. Çocu¤un
kalbinde hemen tatlı bir uykuya daldı. Çocuk ise
a¤acın altında çiçeklerle oynamaya devam etti.

Kimi günler gökyüzünde Günefl’i göremezsek
sakın telafllanmayalım. Çünkü o, yine yorulmufl ve
uyuyabilece¤i tek yere gitmifltir; o küçük kalbe...

   Mevlâna ‹dris ZENG‹N
  (Düzenlenmifltir.)



Ben geceleri gökyüzünü süsleyen ve ıflıldayan bir
yıldız ailesinde yaflıyorum.

Bir gece arkadafllarımla “yıldız kayması” oyunu
oynuyorduk. Sıra bana gelmiflti. En tepeye yükselip
bırakıverdim kendimi afla¤ıya. Bir de baktım ki çok
uzaklara gitmiflim. Arkadafllarımı göremiyordum
artık. Nerede oldu¤umu anlayamadım.

Birden bir ses duydum. “Sen kimsin?” diye seslendim.
“Baflını yukarı kaldır ufaklık.” dedi birisi. Baflımı

YILDIZ KAYMASIYILDIZ KAYMASIYILDIZ KAYMASI
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kaldırdı¤ımda bir de ne göreyim? Karflımda geceleri
Dünya’yı aydınlatan ay dede durmuyor mu?

Ay dede bana gülümsedi. “Seni gördü¤üme çok
memnun oldum.” dedi. Ben de kendisini çok sevdi¤imi
ve hep görmek istedi¤imi söyledim. Sonra ay dede
bana masallar anlattı.
 Ay dedenin yanında zamanın nasıl geçti¤ini
anlayamadım. Bir süre sonra yıldız ailemi özlemeye
baflladım. Ay dededen beni ailemin yanına götürmesini
istedim. Birlikte az gittik uz gittik, dere tepe düz
gittik. Yıldızlar ülkesine vardık. O da ne! Herkes
toplanıp bizi karflılamaya gelmiflti.



Gözyaflları içinde bana
sarılan annem ay dedeye
teflekkür ett i .  “Bu gece
misafirimiz olun.” dedi. O gece
bütün yıldızlar toplandık. Sabaha
kadar ay dededen masallar
dinledik.

Bir gün yıldız kaymasını
görürseniz bilin ki yıldızlar ay
dedeye masal dinlemeye
gidiyordur.

   (Bu kitap için yaz›lm›flt›r.)
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6. Tema6. Tema E⁄‹TSEL VE SOSYAL
ETK‹NL‹KLER

E⁄‹TSEL VE SOSYAL
ETK‹NL‹KLER

• Ormandaki Bisiklet
• Uçurtma fienli¤i
• Ben Tavuk De¤ilim
• Denizat› (Serbest Okuma Metni)
• Kirpinin Bahar Konseri

(Serbest Okuma Metni)

Okuyaca¤›m›z MetinlerOkuyaca¤›m›z Metinler
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Benim ad›m Foo. Ormanda yaflayan bir filim ben.
fiimdi size bafl›mdan geçen komik ve e¤lenceli bir
öyküyü anlatmak istiyorum.

Hepimiz dün ö¤le uykusundayd›k. Garip bir sesle
irkildim. Bafl›m› kald›r›p bakt›m. Küçük bir k›z, bisikletiyle
bize do¤ru geliyordu. A¤ac›n yan›nda durdu.
Bisikletinden indi. Küçük k›z, bizden habersizdi. A¤açlar›n
aras›ndan yürüyerek uzaklaflt›.

ORMANDAK‹ B‹S‹KLETORMANDAK‹ B‹S‹KLETORMANDAK‹ B‹S‹KLET
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O gözden kaybolunca bisikletin yan›na gittim. Mavi
renkli güzel bir bisikletti. Peflimden zürafa geldi. “Ne
kadar güzel bir fley bu.” dedi. Aslan kükredi. “Bence
bunu o küçük k›z yapm›flt›r.”

Bisikleti merak eden çoktu. Zebra, gergedan, y›lan,
maymun, tavflan ve tilki... Birer birer ç›kt›lar yerlerinden.

Baykufl durur mu? O da geldi. Salyangoz biraz
geride kalm›flt›.
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Bir sirk filinden ö¤renmifltim. Bana bisikleti uzun uzun
anlatm›flt›. Arkadafllar›ma “Size bir gösteri sunaca¤›m!”
dedim. Küçük k›z›n bisikletine bindim. Bisikletin üzerinde
durmak kolay olmad›. Birkaç denemeden sonra ancak
baflarabildim.

“Hadi atlay›n s›rt›ma.” dedim. Bisikletin pedallar›n›
çevirmeye bafllad›m. Sanki uçuyor gibiydik. S›rt›mdakiler
sevinçten ç›¤l›klar at›yorlard›: “Yafla Foo!”, “Sen müthifl
bir filsin Foo!” Ormanda çok h›zl› gidiyorduk.
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Bisiklet daha da h›zlanm›flt›. Bir ara sevinç ç›¤l›klar›
aras›nda gergedan›n sesini duydum. “Foo, ben inmek
istiyorum.” diyordu. Bisikleti nas›l durduraca¤›m›
bilmiyordum.

Sonra olan oldu. Bisikletin ön tekerle¤i bir tafla çarpt›
ve kendimizi havada uçarken bulduk.

 Uçuflumuz uzun sürmemiflti. Bir kayan›n yan›nda y›¤›l›p
kalm›flt›k. Herkes oflay›p pufluyordu. Bisiklete bakt›k.
Kullan›lamayacak durumdayd›. Çok üzüldük.
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Biraz sonra nefleli flark›lar söyleyen incecik bir sesin
bize yaklaflt›¤›n› fark ettik. “Çabuk kaçal›m!” diye
ba¤›rd›m. A¤açlar›n arkas›na sakland›k.

Gelen, k›v›rc›k saçl› küçük k›zd›. Sepetini bö¤ürtlenle
doldurmufl, dönüyordu. Bisikletini, k›r›lm›fl hâlde görünce
a¤lamaya bafllad›.

Gizlendi¤im yerden ç›kt›m. “Merhaba! Benim ad›m
Foo.” dedim ona. Özür diledim. Ard›ndan olup biteni
anlatt›m. O da bafl›m›zdan geçenleri ö¤renince flafl›rd›
ve çok güldü. Bize sevgiyle bakt›.
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Foo, “Bundan sonra fil arkadafl›n olurum. Seni istedi¤in
zaman ormana getirir, istedi¤in zaman evine
götürürüm.” dedi.

Küçük k›z, “Bisikletimin yerini tutaca¤›n› sanm›yorum.”
dedi gülümseyerek. “Ama bir filimin olmas› çok güzel!”
Sonra yola koyulduk. K›v›rc›k saçl› küçük k›z, yar›m
kalan flark›s›n› söylemeye bafllad›. ‹çinde çiçek isimleri
geçen güzel bir flark›yd›.

        Burhan EREN
           (Düzenlenmifltir.)
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fienli¤imiz var diye,
Haz›rl›klar bafllad›.
Kâ¤›t, ç›ta ve iple,
Uçurtma haz›rland›.

Elimizde uçurtma,
Topland›k alanlara.
Çocuklarla e¤lendik,
Günlük günefllik hava.

UÇURTMA fiENL‹⁄‹UÇURTMA fiENL‹⁄‹UÇURTMA fiENL‹⁄‹



Uçurtmam bir kufl oldu,
Gökyüzüne yükseldi.
Kendine bir efl buldu,
Bulutlarla bulufltu.

     Mehmet AZ‹M
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BEN TAVUK DE⁄‹L‹MBEN TAVUK DE⁄‹L‹MBEN TAVUK DE⁄‹L‹M
Küçük bir ördek yavrusuydum o zamanlar.

Yumurtadan ç›kt›m ve annemi gördüm. Biz ördekler
yumurtadan ç›kar›z. Tavuklar gibi, kufllar gibi.

Neyse, annem bir tavuktu. Ben onu annem
san›yordum, o da beni yavrusu. Her fley çok basitti
asl›nda. Yaramaz bir çocuk, oyun edip yumurtalar›n
yerini de¤ifltirmifl. Böylece bir sürü civciv kardeflimle
geçecek kümes hayat›m da bafllam›fl oldu.

Allah var, hakk›n› yemeyeyim, annem çok iyi bir
tavuktu. Kardefllerimle bana öyle düflkündü ki... Is›tmak
için bize sokulur, bizi kanatlar›n›n aras›na al›rd›. Bazen
bo¤ulaca¤›m› san›rd›m bu ilgiden. Kaç kere bizi kedi-
köpe¤e yem olmaktan kurtard›.

36
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Ya bizi doyurmak için ç›rp›n›fllar›... Nerede bir
solucan, böcek görse kendi yemez, hemen önümüze
atard›. Ördeklerin aras›nda büyüsem, böyle lezzetli
yemekler yiyebilir miydim bilmiyorum.

Her fley bu kadar güzel de¤ildi tabi. Tavuklar da
ördekler de do¤duklar›nda en yak›n›ndakileri anneleri
san›r. Onu izlemeye, onun peflinden gidip, “Anne! Anne!
Vik! Vik!” demeye ya da “Cik! Cik!” demeye bay›l›rlar.
Ama bir ördek su gördü¤ü zaman hemen kendini suya
atar.



Haydi, hep beraber eflinmeye gidiyoruz, diyor
annem. Ama ben su gördü¤üm zaman atl›yorum suya.
Tavukca¤›z nas›l korkuyor, nas›l endifleyle g›dakl›yor.
Onun sesine bütün kümesteki tavuklar, horozlar da
bafllamas›n m› “Vah! Tüh!” diye g›daklay›p ötmeye.
Durun can›m, ne oluyor size diyerek keyfimi bölüp
ç›kt›m sudan. Sen misin ç›kan? Annem bir güzel
gagalamas›n m›? En a¤›r›ma gideni de Tavuk o¤lu
tavuk! Nas›l korkuttun beni!” diye k›zmas› oldu.
Bir daha geri döner miyim? Att›m kendimi suya. Bir
taraftan da içim gidiyor ama. O kadar zaman annelik
yapm›fl bize. fiimdi gitsem “Anne ben tavuk de¤il
ördekmiflim.” desem nas›l k›zar bana. ‹yi çocu¤um,
asl›n› niçin inkâr ediyorsun der. Hayatta inanmaz
bana.
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Ya, iflte böyle. Giderek daha çok örde¤e
benziyorum. Kardefllerimin de kimisi tavuk oldu, kimisi
horoz. Herkes kendince yemini yiyor, yumurtas›n›
yumurtluyor. Ben de bir su birikintisi bulup ördek gibi
yaflayay›m istedim. Belki gerçek ailemi bile bulurum.
Ama bilmiyorum ki. Ne yapmal›? Vaaaak vaaaak
vaak!..

Bülent ATA
(K›salt›lm›flt›r.)      
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Denizatı, arkadafllarıyla konufluyordu.
“Karada yaflayan atlar da varmıfl, biliyor musunuz?” dedi.
“Nereden biliyorsun?” diye sordu küçük Ahtapot.

Denizatı, “Geçen gün kütüphaneye gittim. Gözüme
bir ansiklopedi iliflti. Sayfalarını çevirirken dikkatimi
çekti.” dedi.

DEN‹ZATIDEN‹ZATIDEN‹ZATI
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“Ne kadar ilginç! Sana benziyor mu, bu kara atı?” dedi,
Yavru Ahtapot.
“Pek de¤il. Onların dört tane ayakları ve uzun saçları
var. Kitapta çok hızlı kofltukları yazıyordu.” fleklinde
cevapladı, Denizatı.

41
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“Hiç anlamıyorum. Karada canlılar nasıl yaflıyor? Susuz
bir hayat düflünemiyorum.” dedi Istakoz.
“Belki onlar da bize hayret ediyorlardır.” diyen Denizatı
ekledi: “Biz suda yaflar›z, onlar da karada yaflar. Burada
biz çok rahatız. Eminim onlar da karada çok rahatlar.”
“Peki, Kara Ahtapotu var mıdır?” dedi Yavru Ahtapot,
“Çok merak ettim flimdi.”
“Belki Kara Istakozu da vardır.” dedi Istakoz.
“Ne duruyoruz?” dedi Denizatı, “Kütüphaneye gidip
bakalım.”
     Bu fikir hepsinin hofluna gitti. Yeni bilgiler ö¤renmek
için merakla kütüphanenin yolunu tuttular.

                hzl.: Demirhan KADIO⁄LU
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K‹RP‹N‹N BAHAR KONSER‹K‹RP‹N‹N BAHAR KONSER‹K‹RP‹N‹N BAHAR KONSER‹

Ormanın tek kirpisi bir bahar sabahı keyifle
güneflleniyordu. Bu arada neflesinden yerinde duramayıp
arada bir “Piha nesü müv !” diye ba¤ırıyordu. Bu
cümle kirpilerin dilinde “Yaflas›n bahar !” anlamına
gelir.

Sözünü etti¤imiz kirpi sesini çok severdi. Ama
bugün, sesi kendisine daha güzel gelmiflti. “Artık orman
halkına bir konser vermeliyim.” diye düflündü.
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Bahar mevsiminin içindeydiler. Bir bahar konserinin
tam zamanıydı. Kirpi hemen harekete geçti. Konseri
için güzel bir afifl haz›rlad›. Bu afifli ormandaki a¤açlara
yap›flt›rd›.

Günler hızla geçti ve takvimler 1 Nisan’ı gösterdi.
Konsere iki gün kalmıfltı. Ormanda hayvanlar arasında
konuflulan tek fley kirpinin konseriydi. Çünkü ormanda
böyle bir olay ilk defa gerçekleflecekti.
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Kirpi, 2 Nisan günü, konserde okuyaca¤ı flarkıların
son provasını yaptı. Ardından güzel bir banyo yaptı
ve erkenden yatıp uyudu.

Sabahleyin yata¤ından kalkan kirpi çok heyecanlıydı.
Sesini bir kez daha kontrol etti; mükemmeldi. Yuvasından
çıktı ve çınarın altına do¤ru yürümeye baflladı. Okları
pırıl pırıldı.
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Çınarın altına geldi¤i zaman bütün hayvanlar onu
çılgınca alkıflladılar. Kirpi, hayvanların arasından
geçerek kendisi için hazırlanmıfl olan taflın üzerine
çıktı. Oradan tüm hayvan dostlarını selamladı.

Görülecek fleydi do¤rusu: Geyikler, tavflanlar,
kaplanlar, sincaplar, karıncalar, kufllar, filler, böcekler,
aslan ve di¤erleri... Hepsi, hepsi de nefeslerini tutmufl,
konserin bafllamasını bekliyordu. Kimseden çıt çıkmıyordu.
Ve kirpi konserine baflladı.

“Mia mia çuhipe
Piha nesü müv...”
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Kirpi, flarkısını nefis ve dokunaklı bir sesle söylüyordu.
Fakat büyük bir sorun çıkmıfltı. Hayvanlardan hiçbiri
kirpice bilmedi¤i için flarkının sözlerini anlayamadılar.
Yine de bütün hayvanlar kirpinin bu baflarısını ayakta
alkıflladılar.

Aradan yıllar geçti. Ormanda hayat nefleyle
devam ediyordu. Arada sırada bazı hayvanlar kendi
kendilerine “Piha nesü müv !” diye mırıldanıyorlardı.

         Mevlâna ‹dris ZENG‹N 
                          (Düzenlenmifltir.)
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7. Tema7. Tema DE⁄ERLER‹M‹ZDE⁄ERLER‹M‹Z

• Nasrettin Hoca fienlikleri
• Ça¤r›
• Bizim Aile
• Kufllar› Kardefl Bildim

(Serbest Okuma Metni)
• Ninemin Do¤um Günü

(Serbest Okuma Metni)

Okuyaca¤›m›z MetinlerOkuyaca¤›m›z Metinler

49



50

Nasrettin Hoca'yı ve kültürümüzü tanıtmak
amacıyla, her yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında
flenlikler düzenlenmektedir. Bu flenlikler ülkemizin
Konya ili Akflehir ilçesinde yapılmaktadır. fienlikler
son yıllarda uluslararası boyut kazanmıfltır. Birçok
ülkeden insanlar bu flenli¤e katılmaktadır.

NASRETT‹N HOCA fiENL‹KLER‹NASRETT‹N HOCA fiENL‹KLER‹NASRETT‹N HOCA fiENL‹KLER‹
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fienlikler süresince yerli ve yabancı konuklarla,
Nasrettin Hoca'yı hatırlatan ve de¤erlendiren
söylefliler yapılır. fienliklerde karikatür, gülmece,
öykü, foto¤raf yarıflmaları düzenlenir. Halk
oyunları, konserler ve tiyatro gösterileri kutlamaların
vazgeçilmez renkleri olarak flenlikler boyunca
sürer.
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Kent merkezinde konukların a¤ırlanması,
turistlerin kalabilmesi için oteller, misafirhaneler
bulunur. fienlikler sırasında yurt içinden ve yurt
dıflından binlerce kifli Akflehir'e gelir.

Geçti¤imiz yıllarda, ünlü bakırcılara yaptırılan,
altı metre çapında, dört metre yüksekli¤indeki
“Dev Kazan” flenliklere damgasını vurmufltur. Bu
kazan aracılı¤ı ile Hoca’nın ince mesajları ve engin
hoflgörüsü dile getirilir.
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Nasrettin Hoca, sadece ülkemizde de¤il bütün
dünyada tanınan ve bilinen bir gülmece ustasıdır.
Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Kurumu
1996 yılını “Dünya Nasrettin Hoca Yılı” olarak
ilan etmifl ve yıl içerisinde dünyada ve ülkemizde
yapılan çeflitli etkinliklerle Hoca hem anılmıfl
hem de tanıtımı yapılmıfltır.
      www.kultur.gov.tr.

  (Düzenlenmifltir.)



Çiçek topra¤› deliyor,

Kufllar bir fley müjdeliyor,

Yirmi Üç Nisan geliyor,

Derilin bayram edelim.

Ay-y›ld›z› ast›k gö¤e,

Mührümüzü bast›k gö¤e,

Yükse¤e daha yükse¤e,

Yorulun bayram edelim.
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ÇA⁄RIÇA⁄RIÇA⁄RI



Adana, Erzurum, Rize

Can›m kurban olsun size,

Sar›l›n birbirinize

Sar›l›n bayram edelim.

     Ali AKBAfi
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Bugün ›fl›klar›m›z kesildi. Babam, eskiden ›fl›klar›n
hep kesildi¤ini söylüyor. Ifl›klar kesilince babaannem
onlara masal anlat›rm›fl. Masallar da hep “Bir varm›fl
bir yokmufl, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde”
diye bafllarm›fl. “Ben anam›n befli¤ini t›ng›r m›ng›r
sallar iken” diye devam edermifl. Babama anlatmas›
için yalvard›m ama o hat›rlam›yormufl. Keflke
hat›rlasayd›.

B‹Z‹M A‹LEB‹Z‹M A‹LEB‹Z‹M A‹LE
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Ifl›klar kesilince mum yakt›k. Ben bu yaz›y› mum
›fl›¤›nda yaz›yorum. Duvarda acayip gölgeler oluyor.
‹nsan korkuyor birden. A¤abeyim köpekle kartal, bir
de tavflan gölgesi yapabiliyor. Ifl›klar gidince a¤abeyim
yan›ma geldi. Yoksa bilgisayar›n yan›ndan ayr›laca¤›
yoktu. Oh ya  ! Ne güzel  !.. Babam eve gelince televizyon
seyreder dururdu. fiimdi bir sürü fley konufltuk birlikte.

Babam askerdeyken bir sürü kiflinin hayat›n› kurtarm›fl.
Anlatt› da ayn› film gibi. Ben hiç bilmiyordum bunlar›.
‹yi ki ›fl›klar sönmüfl. Annem soban›n üstünde m›s›r
patlatt›. Üff ! Öyle güzel oldu ki !

Bülent ATA
(Düzenlenmifltir.)
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Bir dilim ekmek verdi
Annem bana,
Gidip kufllarla bölüfltüm;
Kuflları kardefl bildim.

Bir bayram günü
Balon aldı
Babam bana,
Koflup bulutlarla oynadım;
Bulutları arkadafl bildim.

KUfiLARI KARDEfi B‹LD‹MKUfiLARI KARDEfi B‹LD‹MKUfiLARI KARDEfi B‹LD‹M



Masal anlattı
Ninem bana,
fiehzadesi mor perçemli
Oturup ay dedeyle dinledim;
Ay dedeyi sırdafl bildim.

Gökhan AKÇ‹ÇEK
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N‹NEM‹N DO⁄UM GÜNÜN‹NEM‹N DO⁄UM GÜNÜN‹NEM‹N DO⁄UM GÜNÜ

Do¤um günüm yaklaflıyor.
‹çimi sardı bir heyecan
Birden merak ettim, acaba
Ninemin do¤um günü ne zaman?
— Nineci¤im senin do¤um günün ne zaman?
— Ohoo, unuttum gitti tarihleri.
Benim çocuklu¤umda
Kutlanmazdı ki do¤um günleri.
— Canım ninem. Hadi biraz düflün.
Anımsa, neydi o gün?
— Mmm, bir düflünelim... Annem anlatırdı.
Do¤du¤um gün
Annem pencereden bakmıfl.
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A¤açlar yeni çiçek açmıfl,
Günefl pırıl pırılmıfl.
— Buldum!.. ‹LKBAHAR !..
Sen ilkbaharda do¤muflsun !
Acaba hangi ayda?
Haydi nine ipucu ver biraz daha...
— Hmm. Do¤mamı beklerken babam
Çok heyecanlıymıfl.
“Kız mı o¤lan mı?” diye sorunca
Gülmüfl hemflire, “Müjde !” demifl,
“Befliz do¤urdu efliniz...”
 Babam kanmıfl bu söze.
Me¤er o gün herkes
fiaka yaparmıfl birbirine...
— Nisan Biir !..
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Yaflasın buldum iflte !
Do¤um gününü buldum !
Bir Nisan’a az kaldı nine,
Hemen hazırlıklara bafllayalım
Do¤um gününü kutlayalım.
Artık ninemin de do¤um günü var
Kutlanacak.
— Do¤um günün kutlu olsun
Ömrün uzun olsun nineci¤im.
                     

Aysel GÜRMEN
                        (Kısaltılmıfltır.)



8. Tema8. Tema OYUN VE SPOROYUN VE SPOR

• Körebe
• Çocuk ve Oyun
• Futbolcu Fil
• Yar›flmac› Mart›

(Serbest Okuma Metni)
• Küçük ‹zciler

(Serbest Okuma Metni)

63

Okuyaca¤›m›z MetinlerOkuyaca¤›m›z Metinler



Bir gün Kit ile Kat ad›nda iki küçük sincap kardefl
ormanda Kirpi Teyze’ye rastlad›.
Kirpi: “Ben de sizi görmeye geliyordum.” dedi. “Kardeflimin
k›z› bir süre benimle kalacak. Ö¤leden sonra bize misafirli¤e
gelir misiniz?”
Bu davet sincap kardeflleri çok memnun etti. Kirpilerin
evine girdikleri zaman tavflan kardefllerle küçük bir tarla
faresinin de orada oldu¤unu gördüler.
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KÖREBEKÖREBEKÖREBE
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Çaylar›n› içtikten sonra oyun oynamaya bafllad›lar.
Tavflan kardefller körebe oynamak istiyordu. Ancak
aralar›ndan baz›lar› körebe oyununun kurallar›n› bilmiyordu.
Tavflan kardefllerden küçü¤ü oyunun kurallar›n› flöyle
aç›klad›: “Arkadafllar aram›zdan bir ebe seçece¤iz.
Onun gözlerini bir bezle ba¤layaca¤›z. Ebeyi kendi
etraf›nda birkaç kez döndürdükten sonra oyun bafllam›fl
olacak. Ebe etraf›n› yoklayarak dolaflmaya bafllayacak
ve oyuncular› yakalamaya çal›flacak. Bu s›rada di¤er
oyuncular kaçabilir, çömelebilir, ebeye dokunabilir ya
da ‘ Körebe, körebe! ‘ diye ba¤›rarak ebeyi flafl›rtabilirler.”



66

 Küçük tavflan körebe oyununun kurallar›n› anlatt›ktan
sonra oyuna bafllad›lar. ‹flte o zaman hiç beklemedikleri
bir fleyle karfl›laflt›lar. Küçük kirpi gözleri ba¤lan›nca
durmadan arkadafllar›na çarp›yordu. Dikenleri de epeyce
can yak›yordu. K›sa bir zaman sonra art›k hiç kimsenin
oyun oynayacak hâli kalmam›flt›.
“Kirpinin dikenleri çok fena bat›yor.” diyerek oyunu tek
tek b›rakt›lar.
Bu iflte kirpinin bir suçu yoktu. Dikenlerini isteyerek

bat›rm›yordu. Ama arkadafllar›n›n kendisiyle oyun



oynamamas›na da çok gücenmiflti. Bir köfleye k›vr›l›p
a¤lamaya bafllad›.
Kit ans›z›n “A¤lama kirpi kardefl !” dedi. “Ben bu ifle bir

çare buldum. Arkadafllar, kirpinin önüne, arkas›na yast›klar
ba¤layal›m. O zaman dikenleri batmaz.”
Bu fikir herkesin çok hofluna gitti. Kirpi yast›klarlar›yla

kabar›k bir flekilde dolafl›rken küçük sincaba, “Sen çok
ak›ll›ym›fls›n kardeflim.” diyordu.
Körebe oyunu devam ediyor, herkes çok e¤leniyordu.
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hzl.: Demirhan KADIO⁄LU
(Düzenlenmifltir.)



ÇOCUK VE OYUNÇOCUK VE OYUN

68

Sebzelerden sevdiklerim;
Havuç, domates, oyun.

Meyvelerden sevdiklerim;
Elma, fleftali, oyun.



Bence en iyi besin oyun.
Çünkü,
Hiçbir fley yemesem bile bazen,
Oynarken doyar›m.

‹smail UYARO⁄LU
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FUTBOLCU F‹LFUTBOLCU F‹LFUTBOLCU F‹L

“Hop, hop meflin top
Bundan baflka oyun yok !
Top cambaz› derler bana,
Çal›m yapar, gol atar›m !
Futbolcu Fil’dir ad›m.”
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Tavflanspor ile Tilkispor maç yapacaklard›.
Tilkisporlu futbolcular sahaya ç›kt›lar. Tam befl kifliydiler.
Tavflansporlu futbolcular da sahaya ç›kt›lar. Ama
onlar dört kifliydiler. Kalecileri eksikti. “Olamaaaaz!”

Kaptan tavflan, kenarda oturan küçük file gitti.
“Bizim kalecimiz olur musun?” dedi. Küçük fil çok
sevindi. Hemen kaleye geçti. Hakem kargan›n düdü¤ü
yoktu. O da “Gak !” dedi. Tilkisporlular›n vurufluyla
maç bafllad›.
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Hakem karga, itiraz› kabul etti. Küçük fil, kaleden
ç›kt›. Kaleye geçen tavflan›n yerinde oynamaya
bafllad›. Çok mutluydu. Futbol nas›l oynan›r, herkese
gösterecekti! Küçük fil, daha oyuna ›s›namam›flt›.
Bu arada bir gol yediler. Futbolcu tilkiler, öyle bir
sevindiler ki...

Tilkisporlu futbolcular çok iyi oynuyorlard›. Ama
gol atam›yorlard›. Çünkü kaleci fil, bütün kaleyi
kapat›yordu.

Tilkisporlular hakeme itiraz ettiler: “Kaleci fil, kaleye
göre çok büyük. Kaleden ç›ks›n. Yerine tavflanlardan
biri geçsin.”

Futbolcu Fil “Ah, keflke!” dedi içinden.
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‹kinci gol gecikmedi. Küçük fil, havadan gelen topa
güzel bir kafa vurdu. Top, kalecinin flaflk›n bak›fllar›
aras›nda kaleye girdi.

Tavflanlar, “Goool !” diye ba¤›rd›lar.
Tilkilerin tüm çabas›, sonucu de¤ifltirmeye yetmedi.

Sonunda küçük fil kendini  göstermeye bafllad›.
Beyaz tavflan›n verdi¤i pas› iyi kulland›. Topa öyle
sert vurdu ki kaleci tilki, topu göremedi bile. Gol
oldu. fiimdi iki tak›m berabere...



Aziz S‹VASLIO⁄LU
(Düzenlenmifltir.)

Hakem karga “Gak !” diyerek maç›  bitirdi.
Tavflansporlular, küçük filin iki güzel golüyle maç›
kazand›lar.

Futbol dünyas› küçük fil gibi yetenekli bir futbolcu
kazanm›flt›. Tavflanlar, küçük fili omuzlar›na almak
istediler. Çok a¤›rd›. Onlar da küçük filin s›rt›na

ç›kt›lar. “Ya-ya-ya, fla-fla-fla ! Futbolcu Fil, çok
yafla !” diye ba¤›rd›lar. Baflar›lar›n›

doyas›ya kutlad›lar.
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YARIfiMACI MARTIYARIfiMACI MARTIYARIfiMACI MARTI
Bir zamanlar martılar arasında uçma yarıflması

düzenlenmiflti. Bütün martılar, en iyi uçan martının kim
oldu¤unu merak ediyordu. Yarıfla katılmak isteyen
martılara, hazırlanmaları için bir ay süre tanınmıfltı.
Bütün martılar bu yarıflı konufluyordu. Ayrıca kimin
birinci olabilece¤ini tahmin etmeye çalıflıyorlardı.
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Küçük bir martı “Bu yarıfla ben de katılaca¤ım.”
dedi. Di¤er martılar bu küçük martıya güldüler. “Sen
di¤er martıları nasıl geçeceksin?” diyerek onu bu
yarıfltan vazgeçirmeye çalıfltılar.

Yarıflacak di¤er martılar ise “Bırakın yarıflmaya
katılsın ve aramızdaki farkı gözleriyle görsün.” dediler.
Küçük martı kararlıydı. Kimseyi umursamadı. Bu yarıflı
kazanabilece¤ine inanıyordu. “Benim de kanatlarım
var ve kendime güveniyorum.” dedi.
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Bir ay boyunca gece gündüz demeden çalıfltı.
Her gün biraz daha yükse¤e uçtu. O güne kadar
hiçbir martının çıkamadı¤ı yüksekli¤e çıktı. Hiçbir
martının çırpamadı¤ı kadar kanat çırptı. Yarıflmaya
hazırlanan di¤er martılardan çok daha fazla çalıfltı.
Böylece onlarla arasındaki farkı kapatmaya baflladı.
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Sonunda yarıflma günü geldi. Bütün martılar, küçük
martının hiç flansının olmadı¤ını düflünüyordu. Fakat
yarıflmanın sonucu onları yanılttı. Martılar arasındaki
bu yarıflta bizim küçük martı birinci olmufltu.
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O günden sonra martılar arasında küçük martının
kazandı¤ı zafer konuflulmaya bafllandı. Tüm martılar,
sevimli ve küçük martıyı bu baflarısından dolayı
kutladılar.
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hzl.: ‹nci CEREN
     (Düzenlenmifltir.)



KÜÇÜK ‹ZC‹LERKÜÇÜK ‹ZC‹LERKÜÇÜK ‹ZC‹LER

Irmak gibi coflarız,
Mutlulu¤a koflarız,
Sıcacık obamızda
Hep kardeflçe yaflarız.

Bizler küçük izciyiz,
Mutlulu¤a gözcüyüz.

Fidanlar kardeflimiz,
Yaprakları eflimiz,
Masmavi gökyüzünde
Parlasın Günefl’imiz.
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Bizler küçük izciyiz,
Çevremize gözcüyüz.

Bayrak bizim, flan bizim,
fiafak bizim, tan bizim,
Bulunmaz bir benzeri
Bu cennet vatan bizim.

Bizler küçük izciyiz,
Yurdumuza gözcüyüz.

Bestami YAZGAN
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TTTAAANNNIIITTTIIIMMM fififiEEEMMMAAAMMMIIIZZZTTTAAANNNIIITTTIIIMMM fififiEEEMMMAAAMMMIIIZZZ

Etkinlik: Size bir mesaj›m›z var. Bu mesaja ulaflmak
için afla¤›daki ad›mlar› takip etmelisiniz.

1. Heceleri birlefltirerek kelimeler oluflturunuz.
2. Buldu¤unuz kelimelerden bir cümle oluflturunuz.
3. Ulaflt›¤›n›z mesaj› uygun yere yaz›n›z.

Mesaj› BuluyorumMesaj› BuluyorumMesaj› Buluyorum

yir

Tema ad›

Tema metinleri

Tema Numaras› Etkinlik numaras›

Etkinlik
yönergesi

Tema sonu
de¤erlendirme
sorular›

Öz de¤erlendirme
formu

ÖZ DE⁄ERLEND‹RME (Okuma)

7. Tema7. Tema DE⁄ERLER‹M‹ZDE⁄ERLER‹M‹Z
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Okuyaca¤›m›z Metinler

TEMA SONU DE⁄ERLEND‹RMES‹

Kuyuya Düflen AyKuyuya Düflen AyKuyuya Düflen Ay

64



5. Tema5. Tema HAYAL GÜCÜHAYAL GÜCÜ

• Kuflkucu Horoz
• Rüyam
• Küçük Resimler
• Gökkufla¤› (Dinleme Metni)

Okuyaca¤›m›z MetinlerOkuyaca¤›m›z Metinler

TTAANNIITTIIMM fifiEEMMAAMMIIZZTTAANNIITTIIMM fifiEEMMAAMMIIZZ

• Hayal gücü temas› ilginizi çekiyor mu? Neden?
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
• En çok neler hayal ediyorsunuz?
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

9



Etkinlik: Afla¤›daki kelimeleri uygun görsellerle
efllefltiriniz.

1.

10

• uzay

• Dünya

• roket

• Günefl

• astronot

Etkinlik: “Astronot “ ve “dünya “ kelimelerinden
yararlanarak k›sa bir yaz› yaz›n›z.

2..

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

KUfiKUCU HOROZKUfiKUCU HOROZ

............................................
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Hikâyenin ana karakteri kimdir?

Hikâyede geçen olay› k›saca yaz›n›z.

Hikâye nerede geçmektedir?

Etkinlik: Dinledi¤iniz metne göre afla¤›daki hikâye
haritas›n› tamamlay›n›z.

3.

Etkinlik:4.

Bizler canl›
varl›klar›z.

Bizler cans›z
varl›klar›z.

Varl›klar

Olay

Ana
karakter

Yer

Kutudaki canl› ve cans›z varl›klar› s›n›flayarak
kirazlardaki noktal› yerlere yaz›n›z.

uzay

horoz

Günefl

roket

a¤aç

radyo

Dünya

astronot
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Etkinlik: Afla¤›daki sorular› metne göre cevaplay›n›z.5.

• Dünya’n›n dönüflünden kim kuflkulan›yor?

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

• Kuflkucu Horoz radyodan uzaya ne gönderilece¤ini
duydu?

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

• Kuflkucu Horoz Dünya’n›n dönüflü ile ilgili kuflkular›n›
nerede gelifltirmeye bafllad› ?

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

• Kuflkucu Horoz roketle uzaya gitmeyi niçin istiyor?

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

•  Kuflkucu Horoz uzaya nas›l gidiyor?

.....................................................................................................................
•  Kuflkucu Horoz uzaydan ne zaman dönüyor?

.....................................................................................................................
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Etkinlik: Hayal etti¤iniz bir buluflu ve bu buluflu
kullanaca¤›n›z yeri afla¤›ya yaz›n›z.

6.

Buluflumun Ad›: Kullanaca¤›m
Yer:

Buluflumu yapmak için izleyece¤im yol:

Bence buluflum,

yarayacakt›r.

Etkinlik: Metnin görselleri ile ilgili duygu ve
düflüncelerinizi anlatan bir yaz› yaz›n›z.

7.

....../......./........
Sevgili Ressam Abla,
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Etkinlik: Afla¤›daki bilmecelerin cevaplar›n› altlar›ndaki
noktal› yerlere yaz›n›z.

1.
RÜYAMRÜYAM

Çarfl›dan al›nmaz,
Mendile konulmaz,
Bundan tatl› bir fley olmaz.

    (......................) Ay varken açarlar,
Gün varken kaçarlar.

          (............................)

Mavi atlas i¤ne batmaz,
Makas kesmez, terzi biçmez.

                  (.........................)
Gökte aç›k pencere,
Kalayl› bir tencere.

             (...................)
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Etkinlik: fiiirin sizde ça¤r›flt›rd›klar›n› resimle ifade
ediniz.

2.
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Etkinlik: Afla¤›daki sorular› okudu¤unuz fliire göre
cevaplay›n›z.

3.

1. fiair gökyüzüne ne ile ç›k›yor?

2. Rüzgâr flairi nereye götürüyor?

3. fiairin anlatt›klar› gerçek olabilir mi? Neden?

4. fiair bulutu hangi renge boyuyor?

Etkinlik: Afla¤›daki fleklin içine flairin gökyüzünde
gördüklerini yaz›n›z.

4.

1.

2.

3.

4.

Gökyüzünde bunlardan baflka hangi cisimler
bulunuyor?
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Etkinlik: Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.5.

1. Metnin görsellerinde neler dikkatinizi çekti?

2. Görsellerde en sevdi¤iniz bölüm hangisidir? Neden?

3. Metnin görsellerinde hangi renkler kullan›lm›flt›r?

4. Metnin görsellerini be¤endiniz mi? Neden?

Etkinlik: Afla¤›daki kelimeleri uygun görsellerle
efllefltiriniz.

6.

Kelimeler Görseller

• y›ld›z

• Ay

• bulut

• gökkufla¤›

• Günefl
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Etkinlik: Rüyan›zda gördü¤ünüz bir yeri anlat›n›z.7.

Etkinlik: Afla¤›daki hecelerden kelimeler üretiniz.8.

• ya • bo • vi • ma • çek • ger • ya • rü

Bu kelimeleri kullanarak cümleler yaz›n›z.
1.
2.
3.
4.



1. Etkinlik: Afla¤›daki kelimeleri uygun kutulara yazarak
s›n›fland›r›n›z.

Canl›
Varl›klar

1.....................

2.....................

3......................

Cans›z
Varl›klar

1.....................

2.....................

3......................

4......................

Etkinlik: Afla¤›daki sorular› metne göre cevapland›r›n›z.2.

1. Yazar nelerin resmini çiziyor? .....................................................
..................................................................................................................................
2. Yazar bulut resmini niçin çiziyor? ...................................................
................................................................................................................................
3. Yazar a¤ac›n yan›na neden bir sokak lambas› çiziyor?
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4. Siz yazar›n en çok hangi duygusunu be¤endiniz?
.................................................................................................................................
........................................................................................................................................

• resim• bulut • a¤aç
• çiçek

• deniz
• kufl

• pencere • Günefl

Kelimeler

19

KÜÇÜK RES‹MLERKÜÇÜK RES‹MLER



Bu kelimeleri kullanarak bir öykü yaz›n›z.

20

Etkinlik: Afla¤›daki kelimeleri uygun görsellerle
efllefltiriniz.

3.

›rmak

göl

kafes

kufl
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Etkinlik: Afla¤›daki fliiri okuyunuz. Ard›ndan fliiri yaz›m
ve noktalama kurallar›na dikkat ederek yeniden yaz›n›z.

5.

Etkinlik: Siz yazar›n yerinde olsayd›n›z nelerin resmini
yapard›n›z? Niçin? .........................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4.

BEYAZ ÖRTÜ

Ya¤ güzel kar, ya¤;
Sars›n beyaz örtün yeri.
Korusun so¤uktan, ayazdan
Topra¤›n ürünleri.

Ya¤ güzel kar, ya¤;
Ekinlerin yüzü gülsün.
S›cac›k örtün alt›nda
Ürünler boylas›n, büyüsün.

 Atilâ YILDIRIM
 Çocuklar›n fiiirleri

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
.................................................................................
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Etkinlik: Afla¤›daki görselle ilgili hayallerinizi veya
duygu ve düflüncelerinizi yaz›n›z.

6.

Etkinlik: Afla¤›daki kelimelerden cümleler oluflturunuz.7.

içimden yazmak gelmiyor

bu sevdim çok temay›

çiziyorum göl küçük

ormana do¤rukufllar uçun

bir
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GÖKKUfiA⁄IGÖKKUfiA⁄I
Etkinlik: Afla¤›daki resmi sevdi¤iniz renklerle boyar
m›s›n›z?

1.
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TEMA SONU DE⁄ERLEND‹RMES‹

Günefl Amca

Uzat ›fl›ktan ellerini
Yüzümü, gözümü okfla !
Uzat s›cak tüllerini
Özümü okfla !

Seninle ›fl›ldar gecelerim,
Seninle ayd›nlan›r seherim,
Teflekkürler Günefl Amca,
Ellerinden öperim.

Bestami YAZGAN
Uçtu Uçtu fiiir Uçtu

1. Afla¤›daki sorular› fliire göre cevaplay›n›z.

a. fiair Günefl’ten neler istiyor?
..............................................................................................................................
b. fiair Günefl Amca’ya neden teflekkür ediyor?
......................................................................................................................................
c. fiiirin konusu nedir?
...............................................................................................................................
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2. Okunan bir metni daha iyi anlamak için afla¤›dakilerden
hangilerini yapmal›y›z?

Dikkatle dinlemeliyiz.

Baflka bir fleyle ilgilenmeliyiz.

Biriyle konuflmal›y›z.

3. Afla¤›daki kelimeleri, uygun görsellerle efllefltiriniz.

• kitap

• horoz

• kufl

4. “Hayal Gücü” temas›nda en çok hangi metni be¤endiniz?
Neden?
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Afla¤›daki puanlardan birini vererek tabloyu
doldurunuz.

Temam›z bitti. Tema ile ilgili olarak afla¤›daki sorular›
cevaplay›n›z.

1. Hangi etkinlikleri daha çok sevdiniz?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. En çok zorland›¤›n›z etkinlikler hangileri oldu?
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Bu temada neler ö¤rendiniz?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ÖZ DE⁄ERLEND‹RME (Dinleme)

                  Dinleme Evet Biraz Hay›r

• Metni dinlemek için haz›rl›k yapt›m.

• Görgü kurallar›na uygun dinledim.
• Dikkatimi dinledi¤ime yo¤unlaflt›rd›m.

Toplam

Puanlar: Evet: 3  Biraz: 2    Hay›r: 1



6. Tema6. Tema
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Okuyaca¤›m›z Metinler
• Ormandaki Bisiklet
• Uçurtma fienli¤i
• Ben Tavuk De¤ilim
• Palyaço (Dinleme Metni)

E⁄‹TSEL VE SOSYAL
ETK‹NL‹KLER

E⁄‹TSEL VE SOSYAL
ETK‹NL‹KLER

E⁄‹TSEL VE SOSYAL
ETK‹NL‹KLER

• Bu temada neler ö¤renece¤inizi düflünüyorsunuz?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
• E¤itsel ve sosyal etkinlikler denilince akl›n›za neler geliyor?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Etkinlik: Afla¤›daki bilmecelerin cevaplar›n› altlar›ndaki
kutucu¤a yazar m›s›n›z?

1.
ORMANDAK‹ B‹S‹KLETORMANDAK‹ B‹S‹KLET

Daldan dala atlar›m,
Kuyru¤umdan sarkar›m.

Bilinen bir gerçektir,
En çal›flkan böcektir.

Bitkilerin bar›na¤›,
Hayvanlar›n koruna¤›.
Oksijenin kayna¤›,
Bilin bakal›m ben neyim?

Uzun hortumlu,
Koca kulakl›,
‹ri gövdeli,
Tonton yanakl›.

Evi s›rt›nda, aya¤› karn›nda,
‹zi y›ld›z, gözleri boynuz.
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Etkinlik: Afla¤›daki resmi sevdi¤iniz renklerle
boyar m›s›n›z?

2.



Etkinlik: Afla¤›daki sorular› okudu¤unuz metne göre
cevaplay›n›z.

3.

1.  Küçük k›z ormana niçin gitti?

2. Küçük k›z›n bisikleti hangi renkti?

3. Bisiklete binen hayvanlara neler oldu?

4.  Foo, küçük k›z› mutlu etmek için neler söyledi?

30

4 Etkinlik: A¤ac›m›z sizden afla¤›da bofl b›rak›lan yerleri
doldurman›z› istiyor. Ona yard›m eder misiniz?
Yer

Olay

Ana Kahramanlar



$$
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Etkinlik: Benim ad›m orman. Dostlar›mla mutlu bir
hayat›m›z var. Hayvan dostlar›m›n isimlerini, onlar›
daha yak›ndan tan›man›z için bulmacada gizledim.
Sizden onlar›n isimlerini bulman›z› ve noktal› yerlere
yazman›z› istiyorum.

5.

$ $

1........................... 2........................... 3........................... 4...........................

5........................... 6........................... 7........................... 8...........................
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Etkinlik: Afla¤›daki paragraf› okuyunuz. Sorular›
paragrafa göre cevaplay›n›z.

Ela s›n›fa girdi¤inde çok sevdi¤i öykü

kitab›n›n yerinde olmad›¤›n› gördü. Bu

duruma çok üzüldü. Kitab›n› aramaya

bafllad›. Pencere kenar›nda oturan arkadafl›n›n

kitab›n› okudu¤unu gördü. Arkadafl›n›n

yan›na usulca geldi ve

6.

a. Ela'n›n yerinde siz olsayd›n›z
arkadafl›n›za neler söylerdiniz?

b. Ela'n›n arkadafl›n›n davran›fl›n› do¤ru buluyor
musunuz? Neden?



33

Etkinlik: Hayvanlarla ilgili yapm›fl oldu¤unuz araflt›rmada
    elde etti¤iniz bilgileri yaz›n›z.

7.

Ad›:
Rengi:
Boyu:
Sevdi¤i yiyecekler:
Yaflad›¤› yer:
En önemli özelli¤i:
‹lgili masal veya fliir ad›:
Bu hayvanla ilgili duygular›m:

  HAYVANIMI TANITIYORUM

Etkinlik: Afla¤›daki tamamlanmam›fl hikâyeye uygun
bir son yazarak hikâyeyi tamamlay›n›z.

8.

Foo ve arkadafllar› küçük k›z›n bisikletini
kullan›lamaz hâle getirdiler. Bö¤ürtlen
toplamadan gelen küçük k›z bisikletini o
hâlde görünce çok üzüldü. Oturup a¤lamaya
bafllad›. Bunun üzerine Foo küçük k›z›n
yan›na geldi ve ...........................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Ormandaki Bisiklet
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Etkinlik: Afla¤›da flekillerin içine gizlenmifl kelimeleri
bulup altlar›ndaki bofllu¤a yaz›n›z.

1.

m e k ¤ l eng

ö
ü k

y
z ü

ç k
o

u
c

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

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

• “Gökyüzü “ ve “Çocuk “ kelimelerini kullanarak birer
cümle kurunuz.

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

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

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

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

UÇURTMA fiENL‹⁄‹UÇURTMA fiENL‹⁄‹

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

fl
n

e k
l
i

e

1.

2.
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Etkinlik: Afla¤›da resmi sevdi¤iniz renklerle boyay›n›z.2.



Etkinlik: Afla¤›daki bilmecelerin cevaplar›n› altlar›ndaki
bofllu¤a yaz›n›z.

4.

Atefle girer yanmaz.
Suya girer ›slanmaz.

Yapraktan hafifim.
Da¤dan büyü¤üm.

Mavi bir çarflaf›m var.
Bütün dünyay› kaplar.

Ne kuflum ne uça¤›m.
Rüzgârlarda sal›n›r›m.

(....................................)

Etkinlik: Afla¤›daki sorular› okudu¤unuz fliire göre
cevaplay›n›z.

3.

•fiiir neden bahsediyor?
........................................................................

•fiiirde kaç dize vard›r?
.................................................................

• fiiiri yazan kifliye neler
söylemek isterdiniz?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

• fiiirin en çok hangi
bölümünden hoflland›n›z?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
............................................................
.......................................................
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(....................................)

(....................................)

(....................................)
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Etkinlik: Hayallerinizi gerçeklefltiren bir uçurtman›z
olsayd›, uçurtman›zdan neler isterdiniz?

5.

Gönderen:

Say›n

Etkinlik: Afla¤›daki zarf›n üzerini doldurunuz.6.



• ve • kâ¤›t • ç›ta • kullanarak • ip • yapt›k • uçurtma

3.

Etkinlik: Afla¤›daki fliiri okuyunuz. Ard›ndan bu fliiri
yeniden yaz›n›z.

7.

Etkinlik: Afla¤›daki kelimelerden anlaml› cümleler
kurunuz.

8.

• uçurtma   • flenli¤imiz    • geçti    • çok güzel

1.

• uçurtmam   • yükseldi    • gökyüzüne

2.

38

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

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

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

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

     ÇOCUK VE BAHAR
Senin inci çiçeklerin varsa bahar,
Benim de inci difllerim var.
Senin mavi bulutlar›n varsa
Benim de mavi gözlerim var.

...............................................
M. Necati ÖNGAY
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Etkinlik: Afla¤›daki tabloyu uygun flekilde doldurunuz.1.

Tahminim Sözlükteki Anlam›Kelimeler

• Bu kelimeleri kullanarak birer cümle yaz›n›z.

Etkinlik: Afla¤›daki hayvanlardan metinde ad›
geçenlerin altlar›ndaki kutucu¤u maviye, geçmeyenlerin
altlar›ndaki kutucu¤u k›rm›z›ya boyay›n›z.

2.

BEN TAVUK DE⁄‹L‹MBEN TAVUK DE⁄‹L‹M



Etkinlik: Afla¤›daki sorular› metne göre cevaplay›n›z.3.

1. Ördek yavrusu, kimi annesi san›yordu? Niçin?
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. Anne tavuk yavrular› için neler yap›yor?
.......................................................................................................................
3. Anne tavuk yavrular›n› ne ile besliyor?
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. Anne tavuk yavru örde¤i niçin gagal›yor?
.............................................................................................................................

Etkinlik: Afla¤›daki dostlar›m›z›n sevdikleri yiyecekleri
bulmalar›na yard›mc› olur musunuz?

4.

40
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Etkinlik: Afla¤›da verilen kelimeleri z›t anlaml›lar›yla
efllefltiriniz.

5.

• az

• yok

• çirkin

• zor

• büyük

• inmek

Etkinlik: Afla¤›daki paragraf› okuyunuz.
Yavru ördek kardeflleriyle mutlu bir hayat sürüyordu.

Büyüdükçe kardefllerinden farkl› oldu¤unu gördü.
Sizce yavru ördek ve kardeflleri bu durumda neler

hissetmifl olabilir?

6.

• ç›kmak

• küçük

• basit

• çok

• var

• güzel



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

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

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

42

Etkinlik: Afla¤›ya kendinizi ve aile bireylerinizi anlatan
bir yaz› yazar m›s›n›z?

7.

Etkinlik: Resimdeki örde¤in özelliklerini yaz›n›z.8.

Boyu: ........................................
Rengi: ......................................
Annesi: ...................................

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

Sevdi¤i yiyecekler:..............................................................................................
Sevdi¤i etkinlik:....................................................................................................

Kardeflleri:
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Etkinlik: Afla¤›daki görseli sevdi¤iniz renklerle boyar
m›s›n›z?

1.

PALYAÇOPALYAÇO
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TEMA SONU DE⁄ERLEND‹RMES‹

Çocuk Park›
Bilmem hiç gittiniz mi
Siz flu çocuk park›na?
Zaman nas›l geçiyor
Var›lmaz hiç fark›na.

T›rmanma merdiveni
Tahterevalli, kayd›rak,
Sarkaç ve kum havuzu
Dönme dolap, sal›ncak.

1. fiiiri okuduktan sonra afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.

a. Parkta zaman nas›l geçiyor?
.....................................................................................................

b. Parkta hangi oyun araçlar› vard›r?
.....................................................................................................

c. fiiirin konusu nedir?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Çocuk Park›

Atilâ ÇAKIRO⁄LU
    fiiir Bahçesi
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2. Afla¤›daki ifadelerden hangileri temam›zla ilgili de¤ildir?

 Pikni¤e gitmek

 Uyumak

 Tiyatroya gitmek

 Yemek yemek

 Uçurtma flenli¤ine kat›lmak

3. Afla¤›daki görsellerin altlar›na uygun isimler yaz›n›z.

4. Temada en çok ........................................................metnini

be¤endim. Çünkü ...............................................................................

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

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

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

...............................................................................................................................
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Afla¤›daki puanlardan birini vererek tabloyu
doldurunuz.

Temam›z bitti. Tema ile ilgili olarak afla¤›daki sorular›
cevaplay›n›z.

1. Bu temada hangi etkinlikleri çok sevdiniz?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Hangi etkinliklerde zorland›n›z?
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Bu temada neler ö¤rendiniz?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ÖZ DE⁄ERLEND‹RME (Konuflma)

Puanlar: Evet: 3  Biraz: 2    Hay›r: 1

                  Konuflma Evet Biraz Hay›r

• Konuflmak için haz›rl›k yapt›m.

• Ak›c› konufltum.
• Konuflmam s›ras›nda gereksiz

hareketlerden kaç›nd›m.

Toplam



7. Tema7. Tema DE⁄ERLER‹M‹ZDE⁄ERLER‹M‹Z
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• Nasrettin Hoca fienlikleri
• Ça¤r›
• Bizim Aile
• ‹ki Arkadafl (Dinleme Metni)

• Hangi bayramlar› biliyorsunuz?
............................................................................................................................................................................
• Aileniz kimlerden olufluyor? Adlar› nelerdir?
............................................................................................................................................................................
• Bu temada hangi kelimeleri ö¤renece¤inizi düflünüyorsunuz?
............................................................................................................................................................................

Okuyaca¤›m›z MetinlerOkuyaca¤›m›z Metinler
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Etkinlik: Baz› harflerimiz silinmifl. Silinen harflerimizi
yazarak yeniden kelime olmam›za yard›m eder misiniz?

1.

d n yfl n l

Etkinlik: Dinledi¤iniz metinden Nasrettin Hoca ile ilgili
 hangi bilgileri ö¤rendiniz? Yaz›n›z.

2.

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

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

1......................................................................................................................

Bizimle ilgili iki cümle yazar m›s›n›z?

2 ......................................................................................................................

NASRETT‹N HOCA fiENL‹KLER‹NASRETT‹N HOCA fiENL‹KLER‹

k

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

.........................................................................................................
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Etkinlik: Ressam afla¤›daki resmi boyamay› unutmufl.
Siz sevdi¤iniz renklerle boyar m›s›n›z?

3.



Etkinlik: Afla¤›daki sorular› cevaplay›n›z.4.
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      1.

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

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

2.

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

3. “Dünya Nasrettin Hoca Y›l›”n› kim ilan etmifltir?

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

4. Hoca ile ilgili flenlikler niçin yap›lmaktad›r?

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

5. Nasrettin Hoca flenliklerinde neler yap›lmaktad›r ?

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

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

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

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

Hoca ile ilgili flenlikler nerede yap›lmaktad›r?

fienliklere ne damgas›n› vurmufltur?
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Etkinlik: Yoldaki kelimeleri takip ederek gizli soruyu
bulunuz. Soruyu ve cevab›n› noktal› yere yaz›n›z.

5.

So
ru

:....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.

C
ev

ap
:...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

...

N
as

re
tti

n

H
oc

a

y›l
›

ila
n

ed
ilm

iflt
ir?

Dü
ny

a

ne
 z

am
an



52

Etkinlik: Afla¤›da eksik b›rak›lan f›kray› tamamlay›n›z.6

Zaten ‹necektim

Nasrettin Hoca bir gün efle¤ine binmifl

giderken düflmüfl. Bunu gören çocuklar

Hoca'n›n etraf›n› sarm›fllar ve hep bir

a¤›zdan “Hoca eflekten düfltü! Hoca eflekten

düfltü!” diye  ba¤›rmaya bafllam›fllar.

Bunun üzerine Hoca çocuklara dönerek:
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Etkinlik: Afla¤›daki kelimeleri uygun görsellerle
efllefltiriniz.

2.

• çiçek

• bayram

• çocuk

• Bu kelimeleri kullanarak cümleler kurunuz.

Etkinlik: Bizler birer bayram›z. ‹puçlar›n› okuyarak
adlar›m›z› bulabilir misiniz?

1.
ÇA⁄RIÇA⁄RI

Okullar süslenir.
fiiirler okunur.
Nisanda yap›l›r.
Ben hangi bayram›m?

Bayraml›klar giyilir.
El öpmeye gidilir.
fiekerler toplan›r.
Ben hangi bayram›m?

1.

2.

3.



“ c........z..........çikmweçcçckrwiewik............zazcy.....”
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Etkinlik: Size bir mesaj›m›z var. Bu mesaja ulaflmak
için afla¤›daki ad›mlar› takip etmelisiniz.

3.

1. Heceleri birlefltirerek kelimeler oluflturunuz.
2. Buldu¤unuz kelimelerden bir cümle oluflturunuz.
3. Ulaflt›¤›n›z mesaj› uygun yere yaz›n›z.

Mesaj › BuluyorumMesaj › BuluyorumMesaj › Buluyorum

bay
sun

lu mi

üç

ra

kut

ni

san

ço
ol yir

cuk

m›
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1. Cumhuriyet Bayram›
2.
3.
4.
5.

Etkinlik: Arkadafllar›n seni tan›mak istiyor.5.

Etkinlik: Afla¤›daki boflluklara bildi¤iniz bayramlar›n
adlar›n› yaz›n›z.

4.

1.  Siz nerede yafl›yorsunuz?
...........................................................................................................................

2.  En sevdi¤iniz bayram hangisidir?
.....................................................................................................................

3.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›'nda
hangi etkinliklere kat›lmak isterdiniz? Niçin?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................

4. Baflka hangi bayramlar› kutluyorsunuz?
......................................................................................................................



Etkinlik: Dünya çocuklar›n›n da bulundu¤u bir
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› resmi
yap›n›z.

6.

56
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Etkinlik: Afla¤›daki foto¤raflar›n ait oldu¤u kiflilerin
isimlerini noktal› yerlere yaz›n›z.

7.

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

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

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

.....................................................................................................................................
Etkinlik: Unutamad›¤›n›z bir bayram an›n›z› bizimle
paylafl›r m›s›n›z?

8.

Bu foto¤raflarla ilgili birer cümle yaz›n›z.

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

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

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

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



Etkinlik: Farkl› ülkelerdeki çocuklar›, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayram› kutlamalar›na ça¤›rmak
için bir davetiye yaz›n›z.

9.
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Yer:

Tarih:

Saat:
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Etkinlik: Yandaki kelimelerden yararlanarak bir
hikâye yaz›n›z.

1.

• masal

• babaanne

Etkinlik: Afla¤›daki sorular› metne göre cevaplay›n›z.2.
1. Çocu¤un babas›na masal› kim anlat›rm›fl?

2. Masallar nas›l bafllarm›fl?

3. Ifl›klar kesilince çocu¤un a¤abeyi neler yap›yor?

4. Baba çocuklar›na neler anlat›yor?

5. Çocuk niçin çok seviniyor?

B‹Z‹M A‹LEB‹Z‹M A‹LE



Etkinlik: Afla¤›daki flekillerin içine gizlenmifl kelimeleri
bulabilir misiniz?

3.

Bu kelimelerle ilgili cümleler yaz›n›z.

1.
2.
3.
4.

l k g
üün a e

rk
s

Etkinlik: Ailenizde afla¤›daki araç ve gereçlerle
en çok kim zaman geçiriyor?

4.

• Aile bireylerinize bu konuda neler söylemek istersiniz?

60

m l
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›
flk
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5.

1. Siz Ali'nin yerinde olsayd›n›z ne
yapard›n›z?

2. Aile bireylerinden birinin yerinde
olsayd›n›z ne yapard›n›z?

Etkinlik: Bir gün içinde yapt›klar›n›z› anlatan bir yaz›
yaz›n›z. Yaz›n›zda yandaki kelimelerden yararlan›n›z.

6.

Sabah

Ö¤le

• önce
• sonra
• flimdi
• daha sonra
• en sonunda

Akflam

Etkinlik:
Ali okulda yaflad›¤› önemli bir olay›

ailesi ile paylaflmak istedi. Annesi ve babas›
mutfakta yemek yap›yorlard›. A¤abeyi de
bilgisayar›n bafl›ndayd›.

Ali kendisini dinleyecek kimse bulamad› ve
bu duruma çok üzüldü.
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• Annemi seviyorum.
Çünkü;
..............................................................
...............................................................

• Bütün canl›lar›
seviyorum. Çünkü;
.............................................................
.............................................................

• Arkadafllar›m›
seviyorum.
Çünkü; ................................................
 ...................................................................

• Yaflad›¤›m yeri
seviyorum. Çünkü;
................................................................
.............................................................

Etkinlik: Duygular›n›z› bizimle paylafl›r m›s›n›z?7.

• Babam› seviyorum.
Çünkü; .....................................
...........................................................
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Etkinlik: Afla¤›daki hecelerden anlaml› kelimeler ve
cümleler oluflturunuz.

1.

Kelime

• dafl
• ne
• e¤
• fle
• ar
• ka

• ra
• mek
• ka
• fla
• göz
• ka
• len

Etkinlik: Hacivat, arkadafl› Karagöz'ün  bayram
ziyaretine gitmifl. Sizce iki arkadafl bu ziyarette neler
konuflmufl olabilir? Afla¤›ya yaz›n›z.

2.

Karagöz:

Hacivat:

Karagöz:

Hacivat:

Karagöz:

Hacivat:

Karagöz:

Hacivat:

‹K‹ ARKADAfi‹K‹ ARKADAfi

Cümle



Bir gece Nasrettin Hoca kuyudan su almaya gider.
Bakar ki Ay kuyuya düflmüfl. Hoca:
— Kad›n, kad›n, diye han›m›na ba¤›r›r. Bana çabuk bir
kanca getir yoksa Ay bo¤ulup ölecek.

Kar›s› kancay› getirir. Hoca kancay› kuyuya atar,
çeker. Kanca gelmez. Hoca, “Galiba Ay’› tuttum.” der.
Kancan›n ipi gerilir, gerilir ve kopar. S›rt üstü düflen
Nasrettin Hoca gökyüzünde Ay’› görür.
— Düfltük düflmesine ama Ay’› da kurtard›k, der.

www.okulweb.meb.gov.tr

TEMA SONU DE⁄ERLEND‹RMES‹

Kuyuya Düflen AyKuyuya Düflen AyKuyuya Düflen Ay

1. Metni okuduktan sonra afla¤›daki sorular› metne göre
cevaplay›n›z.

a. Hoca, han›m›ndan kancay› niçin istiyor?
..................................................................................................................................
b. Hoca kanca ile ne yap›yor?
...............................................................................................................................................
c. Hoca, Ay’› kurtarabiliyor mu? Nas›l?
.........................................................................................................................................

64
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2. Afla¤›daki kelimelerin hangisi yanl›fl yaz›lm›flt›r?

a.) karagöz  b.) 23 Nisan c.) Nasrettin Hoca

3. Afla¤›dakilerden hangileri millî bayramlar›m›zdand›r?

Yar›y›l tatili

Cumhuriyet Bayram›

Kitap Okuma Bayram›

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›

4. Afla¤›daki ifadelerden do¤ru olanlar›n bafl›na “D”,
yanl›fl olanlar›n bafl›na “Y” yaz›n›z.

Bu temada befl metin okudum.

Karagöz’ün arkadafl›n›n ad› Ali Baba’d›r.

Çocuk Bayram› her y›l may›s ay›nda kutlan›r.

Nasrettin Hoca f›kralar›yla ünlü biridir.

Zaman›m›z›n ço¤unu televizyon izleyerek

geçirmeliyiz.

Anneler Günü
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ÖZ DE⁄ERLEND‹RME (Okuma)

                  Okuma Evet Biraz Hay›r

• Okumak için haz›rl›k yapt›m.

• ‹flitilebilir ses tonuyla konufltum.
• Kitab›m› özenle kulland›m.

Toplam

Temam›z bitti. Tema ile ilgili olarak afla¤›daki sorular›
cevaplay›n›z.

1. Zorland›¤›n›z konularda ne yapt›n›z?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Kimlerden nas›l yard›m ald›n›z?
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. En çok hangi metinden hoflland›nz?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Puanlar: Evet: 3  Biraz: 2   Hay›r: 1

Afla¤›daki puanlardan birini vererek tabloyu
doldurunuz.



8. Tema8. Tema
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OYUN VE SPOROYUN VE SPOR

• Körebe
• Çocuk ve Oyun
• Futbolcu Fil
• Kitap Sevgisi (Dinleme Metni)

Okuyaca¤›m›z Metinler

• Bu tema ilginizi çekiyor mu? Neden?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

• Hangi oyunlar hakk›nda bilgi edinece¤inizi düflünüyorsunuz?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................



1. Metinde geçen kahramanlar kimlerdir?
..........................................................................................................................

2. Körebe oyununu nerede oynuyorlar?
..................................................................................................................................................

3. Kirpi niçin a¤l›yor?
..................................................................................................................................................

4. Kirpinin sorununa nas›l bir çözüm bulunuyor?
................................................................................................................................................

68

Etkinlik: Afla¤›daki görselleri inceleyiniz. Metinde
ad› geçmeyen hayvanlar›n alt›ndaki kutucu¤u
iflaretleyiniz.

1.

Etkinlik: Afla¤›daki sorular› metne göre cevaplay›n›z.2.

KÖREBEKÖREBE
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Etkinlik: Afla¤›daki  hayvan dostlar›m›z› sevdikleri
yiyeceklerle efllefltiriniz.

4.

• Siz bu çözüm yolunu be¤endiniz mi? Neden?
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

• Farkl› bir çözüm yolu da siz bulunuz.
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Etkinlik: Sincap Kit, kirpinin dikenlerine karfl› bir çözüm
buldu.

5.

• Siz en çok hangi yiyece¤i seviyorsunuz? Neden?
.....................................................................................................................
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Etkinlik: Metinde geçen hayvanlardan en çok hangisini
sevdiniz? Bu hayvan›n özelliklerini yaz›n›z.

6.

SPORCU CEYLANLARSPORCU CEYLANLARSPORCU CEYLANLAR

Etkinlik: Afla¤›daki metni okuyunuz. Uygun noktalama
iflaretlerini koyunuz.

7.

Tombul ceylan ile c›l›z ceylan spor yapmaya karar
vermifller (  ) Tombul ceylan zay›flamak (   ) c›l›z ceylan
da daha sa¤l›kl› olmak için spor yapmak istiyormufl (  )
Tak›m hâlinde oynanan bir spor dal› seçelim demifller (  )
Fakat bu spor dal›n›n hangisi olaca¤›na karar
veremiyorlarm›fl (  )

       Bestami YAZGAN
           Masal  Denizi

• Bu hikâyeye uygun bir son yazar m›s›n›z?
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................................................................................................................................



1.........................................................................
..............................................................................
2..........................................................................
..............................................................................
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Etkinlik:  Bulmacada gizledi¤imiz kelimeleri bulunuz.
Bu kelimelerle ilgili cümleler oluflturunuz. Buldu¤unuz
kelimeleri yuvarlak içine al›n›z.

1.

O
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Y
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Etkinlik:  Afla¤›daki sorular› metnin görsellerine göre
cevaplay›n›z.

2.

1. Hangi oyunlar›n resmi yap›lm›fl?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Görsellerde kaç tane çocuk vard›r?
.................................................................................................................................
3. Resimlerde hangi meyve ve sebzeler yer almaktad›r?
................................................................................................................................
4. Resimlerde hangi oyun araçlar› yer almaktad›r?
..................................................................................................................................
5. Siz olsayd›n›z hangi oyunlar›n resmini çizerdiniz?
...................................................................................................................................
6. Metnin görsellerini be¤endiniz mi? Neden?
...................................................................................................................................

ÇOCUK VE OYUNÇOCUK VE OYUN
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Etkinlik:  Afla¤›daki sorular› fliire göre cevaplay›n›z.3.
1) fiiirdeki çocuk en çok hangi sebzeleri seviyor?
...................................................................................................................
2) fiiirde hangi meyvelerden bahsediliyor?
....................................................................................................................
3) fiiir neden bahsetmektedir?
....................................................................................................................
4) Sizce fliirin ad› ne olmal›yd›? Neden?
....................................................................................................................

Etkinlik:  Yoldaki kelimeleri takip ederek mesaj›m›z›
bulunuz.

4.

Mesaj: ..............................................................................................................
................................................................................................................................

$sebze

$meyve

$için

$bir
$yaflam

$Sa¤l›kl›

$tüketmeliyiz.

$bol bol

$ve
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Etkinlik: Kendinizi tan›tman›z için verilen formu uygun
flekilde doldurunuz.

5.

Ad›m, Soyad›m:..................................................................

Be¤endi¤im özelliklerim:................................................................

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

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

Sevdi¤im meyveler:...................................................................

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

En sevdi¤im oyun:..............................................................................................

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

En sevdi¤im kitap:..............................................................................................

Tuttu¤um tak›m:.................................................................................................

En sevdi¤im oyunca¤›m:...................................................................................

Bunlardan baflka:.............................................................................................

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

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

Kendimi Tan›t›yorum
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• Ahmet'in davran›fl›n› do¤ru buluyor musunuz? Neden?
..................................................................................................................

............................................................................................................................
• Sizce Ahmet bofl zamanlar›n› nas›l de¤erlendirmelidir?

.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
• Siz bofl zamanlar›n›z› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Etkinlik: Afla¤›daki metni okuyunuz.6.

Ahmet okuldan gelir gelmez üzerini de¤ifltirip soka¤a

ç›kar. Zaman›n ço¤unu arkadafllar›yla oyun oynayarak

geçirir. Akflam yeme¤inden sonra da bilgisayarda oyunlar

oynar. Bu duruma ailesi ve ö¤retmeni üzülmektedir...

Ahmet Oynuyor

Metinle ilgili sorular› cevaplay›n›z.



Etkinlik: Arkadafllar›n›za afla¤›daki puanlardan birini
vererek formu doldurunuz.

7.

Puanlar:  Evet: 3  Biraz: 2  Hay›r: 1

• Konuflmak için haz›rl›k yapt›.

• Arkadafllar› ile göz temas› kurdu.

• Herkesin duyaca¤› bir sesle konufltu.

• Kelimeleri yerinde ve do¤ru kulland›.

• Sorulan sorulara cevap verdi.

Evet Biraz Hay›rArkadafl›m;

Toplam
puan

Konuflmam› De¤erlendir!
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Etkinlik: Hayalinizle ilgili duygular› bizimle paylafl›r
m›s›n›z?

8.

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

........................................
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Etkinlik: Afla¤›daki boflluklar› dinledi¤iniz metne göre
doldurunuz.

1.

Metnin ana kahraman›:

Metinde geçen olay:
Olay

Kahraman
Yer

Metindeki olay›n geçti¤i yer:

Etkinlik: Afla¤›daki sorular› metne göre cevaplay›n›z.2.
1. Tavflanspor'un kaç oyuncusu vard›?
......................................................................................................................................
2. Maç›n hakemi kimdir?
..................................................................................................................................
3. Tilkispor gol atmakta niçin zorlanm›flt›r?
..................................................................................................................................
4. Tavflansporun gollerini kim att›?
..................................................................................................................................
5. Maç› kim kazand›?
..................................................................................................................................
6. Metnin konusu nedir?
..................................................................................................................................

FUTBOLCU F‹LFUTBOLCU F‹L
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Etkinlik: Afla¤›daki görselleri inceleyiniz. Görsellerin
altlar›na uygun ifadeyi yaz›n›z.

3.

Bu kelimelerle ilgili cümleler kurunuz.
.......................................................................................................................................
................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Etkinlik: Afla¤›daki görseller size hangi spor dallar›n›
ça¤r›flt›rmaktad›r? Efllefltiriniz.

4.

Siz en çok hangi spor dal›n› seviyorsunuz? Neden?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

• satranç • futbol • yüzme • basketbol •tenis

1.
2.
3.
4.
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Etkinlik: Afla¤›daki arkadafllar›m›z sporcu olmak
istiyorlar. Spor dal› seçiminde onlara yard›m eder
misiniz?

5.

• yüzme

• halter

• uzun atlama

• basketbol

• buz pateni

• atletizm
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Etkinlik: Okulunuzda bir spor etkinli¤i düzenlenecektir.
Bu etkinli¤e kat›lmas› için sevdi¤iniz bir sporcuya
davetiye yaz›n›z.

6.

Yer: ...............................
Tarih: ............................
Saat: ...............

‹mza

Ad›, Soyad›

Etkinlik: Afla¤›daki hecelerden kelimeler oluflturunuz.
Bu kelimeleri cümle içinde kullan›n›z.

7.

Cümleler

Kelimeler
o

ka
k›m

yun

le
ci

ki

ta

til ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

1.

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

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

2.

3.

4.



Kitab›m› Tan›t›yorum
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Etkinlik: Hikâye haritas›n› dinledi¤iniz metne göre
tamamlay›n›z.

1.

2.

Kitab›n ad›: ..................................

Kitab›n yazar›: .........................

Sayfa say›s›: ..............................

Kitab›n kahraman›:.......................

Kitab›n konusu: ........................................

Kitapla ilgili düflüncelerim: .......................

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

Kitab› okuman›z› tavsiye ederim. Çünkü;

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

Olay›n yeri Ana Karakter

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

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

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

Olay

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

K‹TAP SEVG‹S‹K‹TAP SEVG‹S‹

Etkinlik: Afla¤›ya sevdi¤iniz bir kitapla ilgili bilgileri
yaz›n›z.
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TEMA SONU DE⁄ERLEND‹RMES‹

Oynuyorum

Ne çok spor dal› var.
Ben hepsini yapar›m.
Yüzerim, koflar›m,
Tavflan gibi z›plar›m,
Harika top oynar›m,
Bisiklete binerim.
Yine de arkadafllar›mla
Oynamay› çok severim.

    Aziz S‹VASLIO⁄LU
     En Güzel fiiirler

1) Afla¤›daki sorular› fliire göre cevaplay›n›z.

a. fiiirde hangi spor dallar›ndan bahsedilmektedir?
.....................................................................................................................
b. Tavflan›n yapt›¤› spor dal› hangisidir?
......................................................................................................................
c. fiairin en çok sevdi¤i fley nedir?
........................................................................................................................



2) Afla¤›daki spor dallar›n› uygun görsellerle efllefltiriniz.

• yüzme

• kayak

• basketbol

• bisiklet

3) Afla¤›daki cümleleri uygun kelimelerle tamamlay›n›z.

Oyunlar›....................... göre oynamal›y›z.

Temam›z›n ad›.......................ve..................

Oyun oynarken çok ................... olmal›y›z.
4) Bu temada hangi oyun ve spor dallar›n› ö¤rendiniz?

1. ............................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................
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• dikkatli     • oyun     • kurallar›na     • spor
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Afla¤›daki puanlardan birini vererek tabloyu
doldurunuz.

ÖZ DE⁄ERLEND‹RME (Yazma)

                  Yazma Evet Biraz Hay›r

• Yazmak için haz›rl›k yapt›m.

• Anlaml› ve kurall› cümleler yazd›m.
• Sayfa düzenine ve temizli¤ine

dikkat ettim.

Toplam

Temam›z bitti. Tema ile ilgili olarak afla¤›daki sorular›
cevaplay›n›z.

1. Bu temada neler ö¤rendiniz?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Baflar›n›z› artt›rmak için neler yapmay› düflünüyorsunuz?
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Bu temada kendinizi baflar›l› buluyor musunuz? Neden?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Puanlar: Evet: 3  Biraz: 2   Hay›r: 1
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